
     

KOBİF ANKARA FUARI ZİYARETE   

   

     

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, 2007 yılı boyunca Türkiye'nin 20 ilinde 

düzenleyeceği fuar dizilerinin ilki olan KOBİF Ankara Fuarının açılışında konuşan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, fuar ile KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmakta 

önemli rol üstlenen kuruluşları bir araya getirdiklerini belirterek, ''Bu, Anadolu'ya 

hizmet götürme yarışıdır. Bu, ekonomik bakımdan cihattır'' dedi. 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB)öncülüğünde, Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel Teknolojik 

Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Halkbank işbirliği ile 

gerçekleştirilen fuar, bugün düzenlenen bir törenle ziyarete açıldı.  

 

Açılış törenine, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜBİTAK Başkanvekili Nükhet Yetiş, 

Halkbankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cebeci, KOSGEB Başkan Vekili 

Bayram Mecit, Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Yusuf Balcı, 

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Nejat Koçer, Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, KOBİ'lerle ilgili kurum ve kuruluşların üst 

düzey yetkilileri ile çok sayıda KOBİ temsilcisi katıldı.  

 

Teşvik başvuruları kolaylaşıyor 

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, törende yaptığı konuşmada, tüm dünyada hızla 

devam eden yeniden yapılanma sürecinde KOBİ'lerin büyük önem taşıdığını ifade etti. 

KOBİ'lerin sorunlarını tespit etmeye yönelik bir inceleme yaptıklarını belirten Coşkun, 

KOBİ'ler ile ilgili 47 kuruluş ve onlarca KOBİ tarifi bulunduğunu söyledi. KOSGEB'i 

yeniden yapılandırarak, 22 grupta 38 teşvik vermeye başladıklarını anlatan Coşkun, 

KOBİ'lerin bu teşviklerden yararlanmalarını kolaylaştırmak amacıyla da bürokratik 

engellerin büyük ölçüde kaldırıldığını, 45 işlemle yapılan teşvik başvurusunun 5 

işleme düşürüldüğünü söyledi.  

 

KOBİ'ler konusunda istenilen noktaya yalnız KOSGEB ile varılamayacağını kaydeden 

Coşkun, fuar ile KOBİ'lerin rekabet gücünü artırmakta önemli rol üstlenen kuruluşları 

biraraya getirdiklerini ve bu hareketi, TOBB'un koordinatörlüğünde bütün Türkiye 

sathına yaydıklarını ifade etti. Coşkun, "Bu, Anadolu'ya hizmet götürme yarışıdır. Bu, 

ekonomik bakımdan cihattır'' diye konuştu.  

 

Tüm illerden fuar talebi var  

Coşkun, fuarın yapılacağı 20 ilin dışında kalan illerin vali, belediye başkanları ve oda 

başkanlarından sürekli telefon aldığını belirterek, fuarın yurt geneline 

yaygınlaştırılmasının istendiğini söyledi.  

 

100'ü aşkın firma ve kuruluş katıldı 



KOBİ'lere ihtiyaç duydukları her alanda bilgi sağlamayı ve vizyonlarını genişletmeyi 

amaçlayan fuara, KOBİ'lere bilgi ve hizmet üreten çeşitli sektörlerden 100'ü aşkın 

kurum ve kuruluş katıldı. Fuar, Ankara'da 2 gün sürecek ve yıl sonuna kadar toplam 

20 ilde kurulacak. Fuarlarda, KOBİ’lere ve girişimcilere üretim, dış ticaret, 

markalaşma, belgelendirme, finansman, pazarlama, fuarlar, iç ve dış yatırım olanakları 

gibi konularda bilgi verilecek. 

 

Ankara için “sanayi ve teknoloji kenti” hedefi     

 

KOBİF Ankara Fuarı kapsamında Okan Müderrisoğlu’nun yönettiği “KOBİ’LER ve 

Ankara” başlıklı oturum a katılan ATB Başkanı Yavuz, Ankara, hepimizin daha 

önceleri söylediği gibi  bir memur ve bürokrat kenti değildir” dedi. 

 

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer 

Çağlayan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ve Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, oturumda konuşmacı olarak yer aldı. 

 

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, oturumda yaptığı konuşmada, tarım ve 

hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, tarımsal desteklerin yetersiz 

olduğunu ifade etti. Yavuz konuşmasında, verilecek desteklerin piyasa ekonomisi 

mantığına da aykırı düşmemesi gerektiğine dikkati çekti.  

 

Kredi faizleri yüksek 

Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan, konuşmasında, KOBİ’lere gerekli 

desteğin sağlanamadığını belirterek, kredi faizlerin yüksekliğinden yakındı. Ankara 

Sanayi Odası olarak Temelli Bölgesi'nde yaptıkları Organize Sanayi Bölgesi’nin 

finansmanını kendi olanakları ile karşıladıklarını kaydeden Çağlayan, Halkbank’ın 

blok satışının yanlış olacağını, halka arz yoluyla satışının yapılması gerektiğini ifade 

etti. Çağlayan, bankacılık sektöründeki yabacı ağırlığını eleştirdi. 

 

Sanayi ve teknoloji kenti Ankara 

Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, Ankara’nın sanayi ve teknoloji kenti 

olması için çalıştıklarını ifade etti. Üretim maliyetlerinin ve vergilerin yüksekliğine 

değinen Aygün, Türkiye’nin büyümesine rağmen istihdamın artmadığına dikkat çekti. 

Aygün, uygulanan politikaların tersine döndürülmesi gerektiğini belirtti. 

 

KOBİ'lere desteğe devam  

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de, oturumda yaptığı konuşmada, 

küçük ve orta ölçekli işletmelere her türlü desteğe devam edeceklerini söyledi. 

Ankara’yı turizm ve ticaret merkezi yapmak için pek çok projeyi hayata geçirdiklerini 

kaydeden Gökçek, yatırımcılara da pek çok kolaylık sağladıklarını ifade etti.  

 

  

  

   

  


