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“Canımı sıkan şeyler bana fikir olarak geri döner.” 

Josh James 

                                 
 

 

KOBİ’LERE YÖNELİK AR-GE VE 

İNOVASYON EĞİTİMLERİ DEVAM 

EDİYOR… 

 

   Bu dönemde aşağıdaki faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir:  

 

 5 adet firma ziyareti, 

 Niğde OSB’de Kamu Destekli 

Projeler Hibe ve Teşvikler Eğitimi, 

 Niğde OSB’de Ar-Ge ve Tasarım 

Merkezleri Mali Avantajları 

Bilgilendirme Eğitimi, 

 Niğde OSB’de Fikri ve Sınai 

Mülkiyet Hakları ve Patent Eğitimi 

 Niğde OSB’de Şirketlerde Kurumsal 

Yapılanma ve Kurumsallaşma 

Stratejileri Eğitimi, 

 Niğde OSB’de Dış Ticarette Hedef 

Pazar Analizi ve Ticari İstihbarat 

Eğitimi. 

 

    Söz konusu eğitimlere ilimizde öne çıkan 

firmaların yetkilileri, akademisyenler ve 

öğrencilerden oluşan toplam 150 civarında 

dinleyici katılmıştır.  

 

     Bu dönemde Ahiler Kalkınma Ajansı 

(AHİKA) KOBİ Mali Destek programına 

imalatçı firmalarımızın katılımı yoğun olarak 

desteklenmiş ve Niğde İlimizde 19 firma proje 

başvurusunda bulunmuştur. 

      

    Ayrıca, KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin 

sponsorluğunda bölgemizde başlatılan 

KOBİMentor destek programı kapanış 

toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 

    İşbirliklerinin artması dileği ile… 

 
 
 

Prof. Dr. Ö. Yusuf TORAMAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Öğretim Üyesi 

KÜSİ İl Temsilcisi 
 

 

 

 

NOT: Niğde İli KÜSİ faaliyetleri; Niğde Valiliği, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile birlikte Niğde 
Ömer Halisdemir Üniversitesi, KOSGEB İl 
Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı (Niğde 
Yatırım Destek Ofisi) ve İŞKUR işbirliğinde 
gerçekleştirilmektedir. 
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KASIM AYI  

FAALİYETLERİ 
--------------------------------------------------- 

 

 
 

Anıl Deri Firma Ziyareti 

 

Bor Deri ve Karma OSB’de faaliyet gösteren Anıl Deri Sanayi ve Tic. Ltd.Şti.’ne 

firma ziyaret gerçekleştirildi. AHİKA Mali Destek çağrısı ve KOSGEB destekleri 

anlatıldı. (06.11.2019) 

 

 
 

Sucular Deri Firma Ziyareti 

 

Bor Deri ve Karma OSB’de faaliyet gösteren Sucular Dericilik Ticaret ve San. 

Ltd.Şti.’ne firma ziyareti gerçekleştirildi. AHİKA Mali Destek çağrısı ve KOSGEB 

destekleri anlatıldı. (14.11.2019) 

 

 
 

Derivative Deri Firma Ziyareti 

 

Bor OSB de faaliyet gösteren Derivative Kimya Sanayi ve Tic. Ltd.Şti.’ne firma 

ziyareti gerçekleştirildi. AHİKA Mali Destek çağrısı ve KOSGEB destekleri 

anlatıldı. (20.11.2019) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ertan Makina Firma Ziyareti 

 

Bor Deri ve Karma OSB’de faaliyet gösteren 

Ertan Makine Sanayi ve Tic. Ltd.Şti.’ne 

firma ziyareti gerçekleştirildi. AHİKA KOBİ 

Mali Destek ve STB – Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi “Makine Sektörü” program çağrısı 

anlatıldı. (20.11.2019) 

 

 

 
 

Anadolu Mikronize Firma Ziyareti 

 

Kayseri yolunda faaliyet gösteren Anadolu 

Mikronize Madencilik A.Ş.’ne firma ziyareti 

gerçekleştirildi. AHİKA KOBİ Mali Destek 

program çağrısı anlatıldı. (27.11.2019) 
 
 
 
 

 
 

KOP KOBİMENTOR Kapanış Toplantısı 

 

KOP İdaresi Başkanlığının desteklediği ve 

KOP Bölgesi illerinde KOBİ’lere Mentorluk 

desteği sağlayan program kapanış toplantısı 

düzenlenmiştir. Bu kapsamda Niğde İlinde 

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projeleri 

hazırlanmış, AHİKA Mali destek proje 

başvuruları gerçekleştirilmiştir. (25.12.2019) 
 
 

 



BÖLGESEL KALKINMA VE İNOVASYONA 750 MİLYON LİRALIK FON 

-24 Aralık 2019- 

 

 
 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Kalkınma Fonu çatısı 
altında kurulan Bölgesel Kalkınma ile Teknoloji ve İnovasyon Fonlarını tanıttı. 
Girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel sektörün bu alana eğilmesini 
sağlamak ve bu yatırımları ülke geneline yaymak için harekete geçildiğini 
belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fonların toplam büyüklüğünün 750 
milyon lira olacağını kaydetti. Bakan Varank, “Fonlar teknolojiye, sanayiye, 
yeniliğe ve inovasyona; yani üretken Türkiye’nin geleceğine yatırım yapacak.” 
dedi.  
 
BÜYÜME VE KALKINMAYA DESTEK:  
 
Büyüme ve kalkınmayı daha kuvvetli bir şekilde desteklemek adına, finansal 
piyasalarımızda yeni bir reformu hayata geçiriyoruz. Biliyorsunuz büyümenin 
gücü ve kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından parlak fikirlere, yeni 
teknolojilere ihtiyaç var. Bunu başarmak içinse; piyasaları iyi okuyabilen, 
inovatif ve dinamik, girişimciler gerekiyor. İşte bu yenilikçi fikirlerin hayat 
bulması ve ülkeye katma değer olarak dönmesi için girişimcilerin finansa 
erişiminin kolaylaştırılması son derece önemli. Kaynaklarını üretken yatırımlara 
mobilize edebilen ve etkin işleyen bir finansal piyasa, katma değerli üretimin 
adeta olmazsa olmazı konumuna gelmiş durumda. 
 
ALTERNATİF FİNANSMAN MODELLERİ:  
 
Finans piyasalarımızda büyük ağırlığı bankacılık sistemi oluşturuyor. 
Bankacılık sistemiyse genellikle kısa vadeli kaynaklardan besleniyor. Hal böyle 
olunca da bu kaynaklar uzun vadeli yatırımları finanse etmekte görece yetersiz 
kalıyor. Bu yüzden, kitle fonlaması, girişim ve risk sermayesi, hisseye 
dönüşebilir tahvil ihracı gibi uygulamalar alternatif finansman modellerinin 
geliştirilmesi ihtiyacına yönelik bir yanıt olarak ortaya çıkıyor. 
 
GİRİŞİM SERMAYESİ UYGULAMALARI:  
 
Ülkemizdeki girişim sermayesi uygulamalarına baktığımızda üç husus 
dikkatimizi çekti. Birincisi, gelişmiş ülkelerle kendimizi karşılaştırdığımızda, 
yatırım adedi ve miktarı açısından geride olduğumuzu gördük. İkincisi 
halihazırda ülkemizde girişimcilik neredeyse tamamen kamu tarafından 
destekleniyor. Her durumda girişimcilerin yanındayız, yanında olmaya da 
devam edeceğiz. Son tespitimiz ise, mevcut mekanizmaların ülke geneline 
dengeli bir biçimde yayılmadığı oldu. Girişim sermayedarları, yatırımlarını 
ülkemizin gelişmiş bölgelerinde yoğunlaştırmış durumda. 

 

TÜRKİYE KALKINMA FONU ÇATISI 
ALTINDA: 
 
Girişim sermayesi yatırımlarını artırmak, özel 
sektörün bu alana eğilmesini sağlamak ve bu 
yatırımları ülke geneline yaymak için harekete 
geçtik. Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında 
kurulacak olan Teknoloji ve İnovasyon Fonu 
ile Bölgesel Kalkınma Fonu bu amaçlara 
hizmet ediyor. Böylelikle 750 milyon liralık 
kaynağı mobilize edecek, her iki fonun 
yapacağı yatırımları Kalkınma Yatırım 
Bankasıyla birlikte yöneteceğiz. 
 
YERLİ VE MİLLİ POTANSİYEL:  
 
Bankanın sektörel tecrübelerinden ve 
uzmanlık birikiminden yararlanacağız. Nihai 
karar verici mercii olan Yatırım Komitesi de 
Bakanlığımız ve banka yetkililerinden 
müteşekkil profesyonel bir ekipten oluşacak. 
Böyle bir mekanizma, ülkemizde ilk defa 
uygulanacak. Fonlar teknolojiye, sanayiye, 
yeniliğe ve inovasyona; yani üretken 
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapacak. Bu 
yatırımlar da yerli ve milli potansiyelden en iyi 
şekilde faydalanmamızı sağlayacak; sanayi 
ve teknolojide hedeflediğimiz köklü dönüşümü 
hızlandıracak. 
 
UZUN VADELİ SERMAYE DESTEĞİ:  
 
Burada sadece para ya da kaynaktan 
bahsetmiyoruz. Aynı zamanda, şirketlerin 
daha akılcı yatırım kararları almasını 
sağlayacak stratejik yönlendirmeyi de 
yapacağız. Bu sayede nesiller boyu 
yaşayacak, kurumsallaşmış ve rekabetçi 
şirketlerin ekonomide hâkim olmasını 
hedefliyoruz. Kuracağımız bu iki fonla, 
firmalarımıza uzun vadeli sermaye desteği 
sunacak ve şirketlerin faiz yükü altında 
ezilmesine de engel olacağız. 
 
TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FONU:  
 
Teknoloji ve İnovasyon Fonuyla, ülkemizde 
büyük potansiyeli olan teknoloji tabanlı 
girişimlere destek sağlayacağız. Burada hem 
şirketlere doğrudan yatırım yapacak hem de 
girişim sermayesi fonlarına kaynak 
aktaracağız. 350 milyon liralık bu fonla; 
teknopark firmaları başta olmak üzere, yeni 
nesil girişimcilerin projelerine sermaye desteği 
sağlayacağız.  Böylece ulusal ve uluslararası 
arenada başarı hikâyeleri yazacak 
girişimcilerin önünü açacağız. Teknoloji ve 
İnovasyon Fonu ile girişimlerin doğmasını, 
hayatta kalmasını ve büyümesini 
sağlayacağız. Belki de ülkemizden çıkacak 
unicornlar, ki bizim adlandırmamızla 
turcornlar, bu fon sayesinde kendilerini 
keşfedecekler. 
 
BÖLGESEL KALKINMA FONU:  
 
400 milyon liralık bu fonla; ülkemizin her 
bölgesine ulaşıp, bölgesel ve küresel oyuncu 
olma potansiyeline sahip KOBİ’lere kaynak 
aktaracağız. Bu kapsamda kalkınmada 
öncelikli sektörleri ve istihdamı artıran 
yatırımları destekleyeceğiz. Kalkınma 
Ajanslarımız bu süreçte önemli görevler 
üstlenecekler. Kalkınma ajanslarının ikinci 10 
yılında mevcut uygulamalarımızı daha ileriye 
götürüyoruz. 2020 yılı ajanslarımız için bir 
dönüşüm yılı olacak. Bölgesel Kalkınma Fonu 
da bu dönüşümün temel araçlarından biri 
olacak. 



 

ARALIK AYI FAALİYETLERİ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AR-GE VE İNOVASYON EĞİTİMLERİ 

YER: Niğde OSB Toplantı Salonu 

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Mali Avantajları Bilgilendirme Eğitimi – 03.12.2019 

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Patent Eğitimi – 05.12.2019 

 

Şirketlerde Kurumsal Yapılanma ve Dış Ticarette Hedef Pazar Analizi Eğitimi – 06.12.2019 

 
 

 

 

İŞKUR’dan Ziyaret 

 

Niğde İŞKUR Müdürü Ali BİNGÜL ve uzman 

Onur ÖZCAN ile Kamu-Üniversite işbirliği ve 

geleceğin meslekleri eğitim konuları 

görüşüldü. (04.12.2019) 
 

 
 

 
 

 

KÜSİ Planlama Toplantısı 

 

2019/02 KÜSİ Planlama Kurulu toplantısı 

Niğde Vali Yrd. Cemil KILINÇ Başkanlığında 

gerçekleştirildi. (13.12.2019) 
 

------------------------------------------------------------------- 

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ 

İŞBİRLİĞİ PORTALI  (KÜSİP) 
 

 
 

Üyelik için Web adresi: 
https://kusip.gov.tr/kusip/views/portal 

 
Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı 
(KÜSİP) ile; kamu, üniversite ve sanayi 
kuruluşları, girişimciler, yatırımcılar arasında 
ortak işbirliği ve etkileşiminin sağlanacağı 
sanal bir platform hazırlanarak, paydaşlarının 
tek bir nokta üzerinden, Ar-Ge fonlarına, 
araştırmacılara, yatırımcılara, bilgi 
kaynaklarına kolay ve hızlı erişimini 
sağlanması amaçlanmaktadır. 

 
 

NOT: Bülten ile ilgili her türlü görüş ve 

önerilerinizi  

otoraman@ohu.edu.tr 

E-posta adresine iletebilirsiniz. 

https://kusip.gov.tr/kusip/views/portal
mailto:otoraman@ohu.edu.tr

