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 TEKNOFEST’te KOSGEB’e Yoğun İlgi 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt; 

“KOSGEB’le Daha Güçlü KOBİ’ler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayiciye “Yerli Makine” Desteği

KOSGEB – UNIDO İş Birliğinde 

“İş Geliştirme Rehberliği Eğitimi” Düzenlendi

KOSGEB,

Türk ve Macar KOBİ’lerini Buluşturuyor

KOSGEB Veri Tabanına Kayıt İçin Gerekli Olan “KOBİ 

Bilgi Beyannamesi” Otomatik Olarak Onaylanmaya 

Başlandı

KOSGEB ile TESK Arasında 

Veri Paylaşımı İş Birliği Protokolü İmzalandı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

(Teknoyatırım) Kapsamında Bugüne Kadar 

204 Projeye 55,5 Milyon TL  Destek Sağlandı

KOBİ’lere 290 Bin Liralık 

“İşletme Geliştirme Desteği”

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 

Programı için 1.345 işletmenin başvurusu 

onaylandı.

Müdürlüklerimizden:

Sakarya KOSGEB Müdürlüğü

Mühendis Çift,

Yerli ve Milli İmkanlarla Savunma Sanayi’nde 

Üretim Yapıyorlar

 Makine İmalatı Yaptı, Dünya Pazarına Girdi

KOSGEB Desteği İle 

Kendi İşinin Patronu Oldu

Sakarya Üniversitesinde KOSGEB Desteği İle 

Kurulan İşletme Yerli Mikro Besin Gübresi Üretiyor

Sakarya’da Makine Üretimine Başlayan İşletme, 

Türkiye Pazarından Sonra Dünya Pazarında Yerini 

Almaya Başladı

Devlet Memurluğundan İstifa Etti, Baklava İmalatı 

İşine Girdi, 8 Şube Açtı ve 75 Kişilik İstihdam 

Sağladı
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 TEKNOFEST’te KOSGEB’e Yoğun İlgi 

Türkiye’nin ilk teknoloji, 

havacılık ve uzay etkinliği 

TEKNOFEST, 4 gün boyunca 

hayallerinin peşinden gidenleri 

buluşturdu. 29 Ekimde açılışı 

yapılacak yeni havalimanında 

gerçekleştirilen TEKNOFEST’te 

750’yi aşkın takımdan 2 binin 

üzerinde katılımcı kıyasıya 

yarıştı. Solo Türk ve Türk 

Yıldızları’nın gösterileri 

ayakları yerden kesti. Yarım 

milyondan fazla kişiyi ağırlayan 

TEKNOFEST, milli teknoloji 

ürünü Atak helikopteri, silahlı ve 

silahsız insansız hava araçlarının 

gösterisine de sahne oldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, bir sürpriz yaparak 

savaş pilotu tulumuyla festivale 

katıldı. Gençlerin heyecanına 

ortak olan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, yarışmalarda dereceye 

giren takımlara ödüllerini verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 

TÜBİTAK, KOSGEB, Türk Patent 

ve Marka Kurumu, Bilişim Vadisi, 

kalkınma ajansları gibi kendisine 

bağlı kuruluşlarla festivalin 

hem hazırlanmasında hem 

de düzenlenmesinde etkin rol 

oynadı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, milli imkanlarla 

üretilen Hürkuş eğitim uçağının 

deneme uçuşuna katılarak 

gençleri festivale davet etti. 

Varank, festival kapsamında Tuz 

Gölü’nde düzenlenen dünyada 

ikinci kez Türkiye’de yapılan 

roket yarışmalarını da izledi, 

açılan stantları gezdi. Varank 

TEKNOFEST 
İstanbul Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji 
Festivali’nde 
KOSGEB standı ilgi 
odağı oldu.
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ayrıca, girişimci öğrencilerle 

buluşarak, onların yaşadıkları 

sorunları dinledi, kendisine 

iletilen şikayetleri ilgili birimlere 

yönlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, 4 gün boyunca 

yarım milyondan fazla kişinin 

ziyaret ettiği festivale emeği 

geçen STK, özel şirketler, devlet 

ve Kamu iş birliğinin önemine 

değindi. Herkesin bir araya 

gelerek böyle bir organizasyonu 

başarmasının gurur verici 

olduğunu dile getiren Varank, 

“İnşallah bu festivalimizi 

uluslararası bir çapta dünyaca 

ünlü bir festival haline getirmek, 

buradan başarılı sonuçlar elde 

etmek istiyoruz. Bütün umudumuz 

gençlerimiz.” diye konuştu.

Türkiye Teknoloji Takımı 

Vakfı (T3 VAKFI) ile İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi 

öncülüğünde gerçekleştirilen 

festivalde Türkiye tarihinin 

en büyük ödüllü teknoloji 

yarışmaları yapıldı. TEKNOFEST 

kapsamında Dünya Drone 

Şampiyonası, Hack İstanbul 

Siber Güvenlik Yarışması, 

Take-Off Uluslararası Girişim 

Zirvesi, dünyanın en hızlı 7 

aracının yarıştığı “Yarışların 

Yarışı”, nefes kesen jet uçak, 

helikopter ve akrobasi gösterileri 

gerçekleştirildi. THY seyahat 

hackatonu, dikey rüzgar tüneli, 

planetaryum, paraşüt atlayışları, 

hava araçları sergisi, simülasyon 

uygulamaları, teknoloji ve eğitim 

atölyeleri, konserler ve aktiviteler 

ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Türk Yıldızları, Solo Türk, paraşüt 

timi, Atak Helikopteri, TB2 

Silahlı İHA ve Türkiye’nin ilk 

profesyonel Milli Akrobasi Pilotu 

Ali İsmet Öztürk ile kızı Semin 

Öztürk’ün akrobasi gösterileri 

hayranlıkla izlendi. 

Gökyüzünde harmandalı 

yapan Atak helikopterleri 

büyük alkış aldı. Dünya Drone 

Şampiyonası, Hackİstanbul, 

Hackathon, İHA-İKA, Su 

Altı, Robotik Fetih, Sürü İHA, 

Yapay Zeka, İnsanlık Yararına 

Teknoloji, Robotaksi, Savaşan 

İHA, TÜBİTAK İHA, Model Uydu 

ve Model Uçak gibi 14 farklı 

kategoride yarışmalar yapıldı. 

Çok çekişmeli ve heyecan dolu 

görüntülere sahne olan Dünya 

Drone Şampiyonasının galibi 

Güney Koreli Minchan Kim oldu. 

Türkiye’nin ilk teknoloji, havacılık 
ve uzay etkinliği TEKNOFEST’e, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
bir sürpriz yaparak savaş pilotu 
tulumuyla katıldı.

     Gençlerin heyecanına ortak 
olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yarışmalarda dereceye giren 
takımlara ödüllerini verdi.

“   

”
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Şampiyonada ikinciliği Amerikalı 

Alex Vanover, üçüncülüğü 

Güney Kore’den Changhyeon 

Kang kazandı.

Türk girişimciler ve yatırımcılarla 

birlikte, uluslararası teknoloji 

girişimlerini ve yatırımcılarını 

buluşturan Girişim Zirvesi’nde 

10 Türk ve 15 yabancı girişim 

seçildi. Take Off Uluslararası 

Girişim Zirvesi’nde başarı 

sağlayan 25 girişimci bir yıl 

boyunca İstanbul’da ücretsiz 

ofis desteği kazandı.Teknoloji 

girişimlerini Türkiye getirecek 

yabancı firmalar Danimarka’dan 

Purcity, İtalya’dan 3DSign.

band, ISCLEANAIR, TOOTEKO 

Filistin’den ATSM, İsviçre’den 

Mobio Interactive Estonya’dan 

SPHEBOTICS, HIVE, Pakistan’dan 

THINK TRANPORTATION, 

CRICFLEX, Mısır’dan TEFLY, 

İngiltere’den Ramadan Legacy, 

Bosna Hersek’ten BlablaDev, 

Hindistan’dan AGROWAVE ve 

Lübnan’dan CraveHome oldu.

TEKNOFEST’e Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın yanı 

sıra Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, 

Roketsan, TAI, THY ve TÜRKSAT 

da destek verdi. Festivalin 

diğer paydaşları arasında AA, 

BMC, Boğaziçi Üniversitesi, 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 

Demirören Medya, Gebze Teknik 

Üniversitesi, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 

Genel Kurmay Başkanlığı, 

Havelsan, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, Milli Eğitim 

Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İstanbul Teknik 

Üniversitesi, Milli Savunma 

Üniversitesi, Savunma Sanayii 

Başkanlığı, Turkuvaz Medya 

Grubu, TRT, Türk Havacılık 

Uzay Sanayi, Türk Medya ve 

Yıldız Teknik Üniversitesi de 

bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
milli imkanlarla üretilen Hürkuş eğitim 
uçağının deneme uçuşuna katılarak gençleri 
festivale davet etti. 
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TENOFEST’te KOSGEB standına gençler ve 
KOBİ’ler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

TENOFEST’te KOSGEB standına gençler ve 
KOBİ’ler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

TENOFEST çok sayıda hava 
gösterisine ev sahipliği yaptı.

Milli teknoloji ürünü 
Atak helikopteri.
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KOSGEB,

Türk ve Macar KOBİ’lerini 
Buluşturuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Macaristan 
temasları sırasında, KOSGEB ve Macar Muadil Kuruluşu 
MNKH arasında mutabakat zaptı imzalandı. 

Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Macaristan 

Cumhurbaşkanı Janos 

Ader’in davetiyle bulunduğu 

Budapeşte’de, Türkiye-

Macaristan İş Forumuna katıldı.  

Forumda Macar-Türk bağlarına 

değinen Erdoğan, Macaristan 

Başbakanı ile birlikte ikili 

işbirliklerine dair önemli 

mesajlar verdi.

İki ülkenin arasındaki 

münasebetlerde 2009 yılında 

yaklaşık 1,5 milyar dolar olan ikili 

ticaretin, 2017 yılında 2,6 milyar 

dolara yükseldiğini hatırlatan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“2018’in ilk 8 ayında ise bu ticaret 

1,8 milyar dolarlık bir hacme 

ulaştı. Şimdi hedef 5 milyar doları 

yakalamak. İki ülkenin asıl hedefi 

ise 6 milyar Euro gibi bir hedefe 

ulaşmaktır.” ifadelerini kullandı. 

Tüm bu olumlu gelişmelere 

rağmen iki ülke arasındaki 

ekonomik ilişkilerin 

mevcut durumunun yeterli 

düzeyde olmadığını belirten 

Cumhurbaşkanı Erdoğan; 

“Ekonomik ilişkilerimizi çok daha 

ilerilere taşıyabiliriz. Hiçbir siyasi 

sorunu bulunmayan, ekonomik 

ilişkiler noktasında hukuki alt yapısı 

tamamlanmış, tarihi ve kültürel 

açıdan birer kardeş gibi yakın 

iki ülkenin ticaretinin daha üst 

seviyelerde olması gerekir. Bizlere 

ve burada bulunan iş adamlarımıza 

düşen en önemli görev; ikili 
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ticaretimizi, Türkiye ile Macaristan 

arasındaki dostluk bağlarına yakışır 

bir düzeye çıkarmaktır. Bu konuda 

iş adamlarımıza çok büyük görevler 

düşüyor.”  ifadelerini kullandı. 

KOSGEB ile Macaristan 

Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH) 

arasında bir mutabakat zaptı 

imzalanmasından büyük 

memnuniyet duyduğunu ifade 

eden Erdoğan, kendisinin ve 

Macaristan Başbakanı Viktor 

Orban’ın üzerlerine düşenleri 

yapmaya hazır olduklarını 

söyledi.

Türk ve Macar iş adamları 

olarak 300’ü aşkın iş adamının 

katıldığı İş Forumunda, KOSGEB 

ile Macaristan Ulusal Ticaret 

Ajansı arasında mutabakat zaptı 

imzalandı. 

İş Forumunda Türk-Macar İş 

Konseyi Başkanı Adnan Polat, 

DEİK Başkanı Nail Opak, Ticaret 

Bakanı Ruhsar Pekcan ve Macar 

eşdaşları da iki ülke işbirliğinin 

gelişmesine yönelik mesajlar 

verdiler. 

İmza töreni sonrası, KOSGEB, 

MNKH ve Türkiye’deki MNKH 

temsilcisi ALX yetkilileri bir araya 

gelerek, iş birliği imkanlarını 

görüştüler. KOSGEB Başkanı 

Prof.Dr. Cevahir Uzkurt ise, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın koymuş olduğu 

hedefler çerçevesinde, ikili 

ticaret hacmini arttırmaya, 

iki ülke KOBİ’leri arasındaki 

iş birliklerini geliştirmeye ve 

üçüncü pazarlara açılmaya 

yönelik her türlü iş birliğine 

hazır olduklarını belirtti. 

MNKH Genel Müdürü Gabor 

Lıgetfalvı da, MNKH’da yeni 

bir döneme girdiklerini, 

geçirecekleri dönüşüm 

sürecinde KOSGEB’in 

tecrübelerinden yararlanmak 

isteklerinin yanı sıra, somut iş 

birliği beklentilerinin olduğunu 

belirterek, KOBİ’lere yönelik 

aktivitelerin yanında kurumsal 

yapılanma süreci için de KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt’dan destek sözü aldı. 

Görüşme sırasında, iki ülke 

KOBİ’leri arasındaki teknik ve 

ticari iş birliklerini geliştirmeye 

yönelik hedefler konularak, 

somut aktiviteler ve aksiyon 

planı görüşüldü.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile MNKH Genel 
Müdürü Gabor Lıgetfalvı  tarafından mutabakat zaptı imzalandı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 

100 Günlük İcraat Programı’nda 

yer alan bir hedefi daha hayata 

geçirdi.

 

KOSGEB tarafından sanayicilere 

1 milyon liralık yerli makine 

teçhizat alımında 300 bin lira 

finansman desteği sağlanacağını 

bildirdi.

Varank, KOSGEB’in “Yerli Makine 

Teçhizat Destek Programı” 

kapsamında bin 345 işletme 

belirlendiğine dikkati çekerek 

şöyle devam etti:

 

“Uygulamaya koyduğumuz 

programlarla sanayicilerimizi 

ve KOBİ’lerimizi desteklemeye 

kararlıyız. Kaynaklarımızı etkin ve 

verimli kullanarak işletmelerimizin 

önünü açmaya devam edeceğiz. 

Bu doğrultuda KOSGEB aracılığıyla 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 
KOSGEB tarafından 
sanayicilere 1 milyon 
liralık yerli makine 
teçhizat alımında 300 
bin lira finansman 
desteği sağlanacağını 
belirterek, “Böylece 
yerli makine üreticileri 
için 1,4 milyar liralık 
üretim ve pazar hacmi 
oluşturacağız.” dedi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayiciye “Yerli Makine” 
Desteği
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imalat sanayisinde faaliyet gösteren 

işletmelerin kullanacakları yerli 

ve yeni makine teçhizat alımları 

için uygun koşullarda finansman 

desteği sağlıyoruz. Bu finansman 

desteği imalat sanayisindeki 

işletmelerimizin yatırımlarını 

hızlandırmak ve üretim 

kapasitelerini artırmak için de 

önemli bir enstrüman olacaktır.”

 

İlan edilen destek programı 

kapsamında başvurusu kabul 

edilen sanayicilerin yerli ve 

yeni makine alımını içeren 

yatırımlarına destek olacaklarını 

vurgulayan Varank, şunları 

kaydetti:

 

“Sanayicilerin 1 milyon liralık 

yerli makine teçhizat alımında, 

bu yatırımın KOBİ başına 300 

bin liraya kadar olan finansman 

maliyetini biz karşılıyoruz. 

Böylece yerli makine üreticileri 

için 1,4 milyar liralık üretim 

ve pazar hacmi oluşturacağız. 

Uygulamasını başlattığımız bu 

program sayesinde yerli makine 

üreten sanayicilerimize de üretim 

ve pazar imkanı sunuyoruz. 

Böylelikle yerli makine teçhizat 

kullanacak sanayicilerimizin ilk 

etapta toplamda 700 milyon liraya 

yaklaşan yatırımlarının finansmanı 

uygun maliyetle karşılanmış 

olacak.”

Bakan Varank’ın açıkladığı 

programa bu yıl haziran-ağustos 

aylarında 2 bin 252 işletme 

başvuru yaptı. Gerekli koşulları 

taşıyan bin 345 işletmenin 

başvurusuna onay verildi. Bu 

işletmelere KOSGEB ile bankalar 

arasında yapılan görüşmeler 

çerçevesinde ilk 6 ayı ödemesiz, 

36 ay vade seçeneğiyle uygun 

maliyetli kredi kullandırılacak.

     Yerli Makine Üreticileri İçin 
1.4 Milyar Liralık Üretim ve 
Pazar Hacmi Oluşturacağız.
“   

”

     1 Milyon TL’lik Yerli Makine 
Teçhizat Alımında 300 Bin 
Lira Finansman Desteği 
Sağlanacak.

“   

”
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“KOSGEB’le 
Daha Güçlü KOBİ’ler”
KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt; “KOBİ’lerimizin 
KOSGEB desteklerinden 
daha kolay 
faydalanabilmeleri 
için yaptığımız 
çalışmalar ile destek 
mekanizmalarını % 80 
oranında bürokrasiden 
arındırdık.”

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, KOSGEB yeni vizyonu 

kapsamında yapılan çalışmalar 

neticesinde KOBİ’lerin KOSGEB 

desteklerinden daha kolay bir 

şekilde faydalanabileceğini 

açıkladı. 

KOBİ’lerin KOSGEB’le birlikte 

daha da güçleneceğine ve 

bunun yansıması olarak da ülke 

ekonomisinin kazanacağına 

vurgu yapan Uzkurt, KOSGEB 

desteklerindeki yeni yapı ile “Yerli 

ve Milli Üretim” konularında 

değerlendirmelerde bulundu: 

Yeni Dönem, Yeni Türkiye, Yeni 

Ekonomi derken KOSGEB’de de 

yeni bir dönem başlattık. Son 

bir yılda üreten KOBİ’lere daha 

nitelikli destekler sağlamak 

amacı ile gerçekten KOSGEB’in 

genel yapısında ve destek 

programlarında önemli derecede 

iyileştirmeler yaptık. Bu çalışmaları 

yaparken biz KOSGEB’de yeni bir 

vizyon ortaya koyduk ve KOSGEB’e 

yeni bir vizyon kazandırdık. 

Ülkemizin ekonomik 

performansına katkı sağlayacak 

konulardan en önemlisi olan 

cari açığın azaltılmasıdır. Cari 

işlemler dengesi incelendiğinde 

karşımıza ara malı ithalatı sorunu 

çıkmaktadır.  Kullanılan girdilerin 

yurt içindeki üretici firmalardan 

tedarik edilerek karşılanması, 
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yaratılan katma değerin ülke 

içinde kalmasını sağlayacağı 

gibi, işletmelerimizin rekabet 

güçlerinin arttırılmasına da 

katkıda bulunacaktır. Girdilerin 

yurt dışından tedarik edilerek 

üretim yapılması durumunda ise 

elde edilecek katma değer yurt 

dışına çıkacaktır. Bu durum, dış 

ticaret ve dolayısıyla cari işlemler 

dengesine olumsuz yansıyacağı 

gibi, gerek tüketim malı gerekse 

de ara malı üreten firmaların 

rekabet gücünü zayıflatacaktır. 

Bu bağlamda ülkemizin 2023 

vizyonunda yer alan “dünyanın 

en büyük 10 ekonomisinden biri 

olmak” hedefine ulaşmak için ara 

malı ithalatı sorununun çözülmesi 

önemli bir yer tutmaktadır.

Bu çerçevede cari açık problemini 

azaltmaya katkıda bulunacak 

yatırımların desteklenmesi yoluyla; 

ithalat miktarı yüksek stratejik 

ara malların yerli üretiminin 

teşvik edilmesi, ülke ekonomisine 

katma değer sağlanması, imalat 

sanayinde yerli girdi oranının 

arttırılması ve yerli imalat 

sanayinin gelişmesini desteklemek 

amacıyla Stratejik Ürün Destek 

Programı hazırlanmıştır. 

Stratejik Ürün Destek Programına 

yapılan başvurular 31 Mart 2018 

tarihi itibariyle tamamlanmış 

olup başvurusu sistem üzerinden 

onaylanan 316 projenin 162’si ön 

değerlendirme aşamasını geçmiş 

ve değerlendirme kuruluna sevk 

edilmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından açıklanan 100 günlük 

İcraat Programı’nda yer alan 

“KOSGEB tarafından ticarileşme 

ve yerlileşme ile ilgili mevcutta 

yürütülen destek süreçlerinin 

neticelendirilmesi” eylemi 

kapsamında, KOSGEB Stratejik 

Ürün Destek Programına başvuran 

ve ön değerlendirme aşaması 

tamamlanan 162 projenin 

değerlendirme süreci devam 

etmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı 

çerçevesinde KOBİ’lere sunulan 

destekler ile; ithalatı yüksek olan 

stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi 

ve millileştirilmesi, üretimde 

daha yüksek oranda yerli girdi 

kullanımının sağlanması, 

KOBİ’lerin teknolojik üretim 

yeteneklerinin geliştirilmesi ve 

teknolojinin tabana yayılması, 

KOBİ’ler ile büyük işletmelerin 

birlikte hareket edebilme 

yeteneklerinin geliştirilmesi 

ve cari açığın azaltılmasına 

katkıda bulunacak yatırımların 

desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Cari açığın azaltılmasına dair 

öngörü kapsamında KOSGEB 

olarak Stratejik Ürün Destek 

Programı çerçevesinde ithalatı 

yüksek ve stratejik öneme sahip 

olan ürünlerin yerlileştirilmesi 

desteklenecektir.
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Yeni vizyon kapsamında;

Cari açığı azaltacak ürün üretenlere 

yönelik destek politikamızı geliştirdik.

Yüksek teknolojinin yerli ve milli 

KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yayılmasını 

amaçladık.

KOBİ tanımını genişleterek, katma 

değer üreten firmaları da KOBİ 

kapsamına aldık. 

Bölgesel ve sektörel bazlı destek 

modelini uygulamaya aldık. 

KOBİ’ler için yetkinlik değerlendirme 

sistemi kurduk.

KOBİ rehberliği ve teknik danışmanlık 

sistemi için çalışmalarımıza devam 

ediyoruz.

Büyük işletmelerle-küçük işletmeler 

arasında iş birliğinin teşvik edilmesi 

amacı ile yeni Destek Programlarının 

uygulanmasına başladık.

Yeni finansman modeline geçerek 

kredilendirmeyi artık puanlamaya göre 

yapmaya başladık.

Mevcut destek programlarının ihtiyaca 

göre revize ettik ve bu çalışmalarımız 

devam etmektedir.

Mevcut destek programlarının 

ihtiyaca göre revize ettik ve bu konuda 

çalışmalara devam etmekteyiz.

E-devlet üzerinden KOBİ’lere hizmet 

vermeye başladık. Böylece vatandaşa 

verilen hizmetleri bürokrasiden 

arındırdık.

KOBİ’lere verilen tüm hizmetler 

E-devlet üzerinden yapılabilir hale 

getirildi. Böylece vatandaşa verilen 

hizmetleri bürokrasiden arındırdık.

KOSGEB veri tabanına kayıt için 

gerekli olan “KOBİ Bilgi Beyannamesi” 

otomatik olarak onaylanmaya başlandı.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt
KOSGEB Başkanı 
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KOSGEB, İnsan Kaynakları 

Dairesi Başkanlığı, Hizmetiçi 

Eğitim Müdürlüğü tarafından 

organize edilen eğitimin son 

gününde gerçekleştirilen sertifika 

töreninde konuşan KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

ITPO Başkanı Hashim Hussein’e 

ve ITPO’ya teşekkür ederek, 

KOSGEB tarafından yürütülen 

KOBİ Danışmanlığı çalışmalarında 

sona yaklaşıldığını söyledi.

Başkan Uzkurt, ülkemizin 2023 

hedefleri doğrultusunda artık 

teknoloji odaklı destek modelleri 

ile katma değeri yüksek, ithalatı 

azaltıcı projeleri destekleyeceğini 

belirtti. Ayrıca bu tarz uluslararası 

iş birlikleri ile KOBİ Uzmanlığı 

mesleğinin yetkinliğini arttırmak 

için her türlü iş birliğine kurum 

olarak açık olduklarını söyledi.

Beş gün boyunca 23 KOBİ 

Uzmanına verilen “İş Geliştirme 

Rehberliği” eğitiminin ikinci 

ayağı  için  Ankara’da bulunan 

ITPO Başkanı Hashim Hussein ise 

KOSGEB ile yaptıkları iş birliğinden 

duydukları memnuniyeti dile 

getirdi. 

KOSGEB’in gelişen Türkiye 

açısından önemine değinen 

Hussein, iki kurum arasındaki iş 

birliğinin artarak devam etmesini 

temenni etti.

Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü 
(UNIDO) ile KOSGEB İdaresi Başkanlığı arasında 
yürütülen çalışmalar kapsamında  “Kapasite 
Geliştirme Programı” ana başlığı altındaki “İş 
Geliştirme Rehberliği” eğitiminin ikinci ayağı  
24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlendi.

KOSGEB – UNIDO İş Birliğinde 

“İş Geliştirme Rehberliği Eğitimi” 
Düzenlendi
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KOSGEB’de KOBİ Bilgi 

Beyannamesi verilerinin tamamı 

diğer kurum/kuruluşlardan 

temin edilebilen işletmeler için, 

beyannameler KOBİ Bilgi Sistemi 

tarafından otomatik olarak 

onaylanarak kayda alınmaya 

başladı.  Verilerinin tamamı 

diğer kurum/kuruluşlardan 

temin edilemeyen işletmeler için 

ise uzman onayı işlemi devam 

etmektedir.

 

15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren KOSGEB 

Destek Programları Yönetmeliği 

yedinci ve onuncu madde (a) 

fıkrasına, KOSGEB KOBİ Kredi 

Faiz Desteği Yönergesinin altıncı 

maddesine ve 31/07/2009 tarih 

ve 27305 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe 

giren Kamu Hizmetlerinin 

Sunumunda Uyulacak Usul 

ve Esaslara dayanılarak; 

girişimcilerin, işletmelerin, 

meslek kuruluşlarının, kurum/

kuruluşların ve işletici kuruluşların 

bürokrasinin azaltılması ve 

mevzuatın sadeleştirilmesi (BAMS) 

kapsamında KOSGEB veri tabanına 

kayıt sürecine ilişkin esasların 

belirlenmesi amacıyla yürütülen 

KOSGEB Veri Tabanına İlişkin 

Usul ve Esasların hazırlama süreci  

tamamlandı.

 

Bu kapsamda hazırlanan 

KOSGEB Veri Tabanına Kayıt 

Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar 

yürürlüğe girdi. Bu usul ve 

esaslar kapsamında 03 Eylül 2018 

tarihinden itibaren KOBİ Bilgi 

Beyannamesi verilerinin tamamı 

diğer kurum/kuruluşlardan 

temin edilebilen işletmeler için, 

beyannameler KOBİ Bilgi Sistemi 

tarafından otomatik olarak 

onaylanarak kayda alınıyor.  

Verilerinin tamamı diğer kurum/

kuruluşlardan temin edilemeyen 

işletmeler için ise uzman onayı 

işlemi devam ediyor.

 

Bu uygulama öncesi işletmeler 

KBS yazılımında beyan ettikleri 

bilgilerin çıktısını alarak, imza 

sirküleri ve sicil gazetesini 

de ekine koyarak KOSGEB 

Müdürlüklerine götürüp 

onaylatılmakta idi.  Yapılan 

yeni yazılım ile KOBİ Bilgi 

Beyannamesinin bağımsız 

işletmeler için uzman onayına 

gerek kalmaksızın otomatik olarak 

evrak kaydına alınması sağlandı. 

Eskiden sadece desteklenecek 

sektörlerde olan firmalar için 

beyanname doldurmak zorunlu 

iken yeni uygulama ile tüm 

işletmelerin KOBİ beyannamesi 

doldurabilmesi sağlanıyor.

KOSGEB Desteklerinden 
faydalanabilmek 
için KOBİ Bilgi 
Beyannamesinin 
onayı artık “KOBİ Bilgi 
Sistemi” tarafından 
otomatik olarak 
yapılıyor.

KOSGEB Veri Tabanına 
Kayıt İçin Gerekli Olan 

“KOBİ Bilgi Beyannamesi” 
Otomatik Olarak 

Onaylanmaya Başlandı
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İmzalanan protokol ile birlikte 
esnaf ve sanatkarların 
kapasitesine ilişkin tüm veriler 
elektronik ortamda KOSGEB ile 
paylaşılacak. 

’Esnafa Verilen Kredi 
Desteği Planlı Programlı  
Olacak’

Bu protokol ile kredi faiz 

desteğinin daha planlı programlı 

olacağını belirten KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt,  ‘TESK gibi birçok kurumla 

KOBİ’lerin Kredi Faiz Desteklerinden 

faydalanmasına ilişkin protokol 

imzaladık. KOBİ’lerin en çok hangi 

sektörlerde hangi miktarlarda 

kredi kullandığı, hangi sektördeki 

KOBİ’nin krediye ne kadar ihtiyacı 

olduğu gibi konularda sistemimizde 

hafıza kaydı olacak. Bu çalışmaları 

ileride, KOBİ’lerin kullanacağı Kredi 

Faiz Desteğinde daha sağlıklı, adil 

ve hızlı bir sistem oluşturmanın 

ilk adımı olarak nitelendiriyoruz. 

Esnafın ve sektörlerin kapasite 

raporları ile verilecek kredi faiz 

destekleri daha planlı ve programlı 

şekilde gerçekleşecek’ dedi.

Veri paylaşımına ilişkin protokol 

ile esnafın haritasının çıkacağını 

vurgulayan Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârlar Konfederasyonu 

(TESK) Genel Başkanı Bendevi 

Palandöken ise, ‘KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt 

ile TESK olarak imzaladığımız 

protokolle esnafın haritası çıkmış 

olacak. Karşılıklı veri paylaşımları 

ile elektronik ortamda bir esnaf 

veri tabanı oluşturulacak. Bu veri 

tabanında, esnafın kapasite raporu 

yani sermayesi, ne üretiyor, ne 

kadar üretim yapıyor, kaç çalışanı 

var, kredi alma durumu, kredi 

aldıktan sonra üretim veya satışında 

ne kadar artış oldu gibi konular ile 

KOSGEB’den ne kadar esnaf kredi 

almış, bu kredilerin tutarları, kredi 

kullanan esnafın sektörlere göre 

dağılımı gibi konular olacak. Belli 

kesimlere ve sektörlere yönelik 

olarak KOSGEB tarafından kredi 

ve destekler sağlanabilecek.’ diye 

konuştu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 
(TESK) ile KOSGEB arasında kapasite raporu alan 
esnaf ve sanatkarın tüm bilgilerinin elektronik 
ortamda paylaşılacağı bir protokol imzalandı.

KOSGEB ile TESK Arasında 

Veri Paylaşımı 
İş Birliği 
Protokolü 
İmzalandı

Protokol, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile 
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından 
imzalandı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek 

Programı (Teknoyatırım) 

kapsamında bugüne kadar 204 

projeye toplam 55,5 milyon lira 

destek sağlandı. Bakan Mustafa 

Varank, programın Ar-Ge’nin ticari 

ürüne dönüşmesinde önemli bir 

araç olduğunu belirterek, “Bu ve 

benzeri programlarımızın ihracata 

olan katkısının önümüzdeki 

dönemde daha güçlü bir şekilde 

artmasını hedefliyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın açıkladığı 100 Günlük 

İcraat Programı’nda yer alan 

“yüksek teknolojili ürünlerin 

yerli imkanlarla geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar” sürerken, bu 

ürünlerin ticarileşmesi, bunlara 

yönelik yatırımın artırılması 

ve hızlandırılması amacıyla 

hazırlanan Teknoyatırım Programı 

kapsamındaki çalışmalar da 

yoğunlaştı.

 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank: “Teknoyatırım 
Programı, Ar-
Ge’nin ticari ürüne 
dönüşmesinde 
önemli bir araç 
oldu. Bu ve benzeri 
programlarımızın 
ihracata olan katkısının 
önümüzdeki dönemde 
daha güçlü bir şekilde 
artmasını hedefliyoruz”

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 
(Teknoyatırım) Kapsamında Bugüne Kadar 

204 Projeye 55,5 Milyon TL 
Destek Sağlandı
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Programla teknoloji geliştirme 

bölgelerinde ve kamu araştırma 

enstitülerinde Ar-Ge faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkan teknolojik 

ürünlere destek verildi. 

Desteklerle 50’den 
fazla ülkeye ihracat

Teknoyatırım Programı 

kapsamında sağlanan desteklerden 

yararlanmak için başvuranların 

sayısı üç çağrı döneminde 427 

oldu. Program çerçevesinde, 

26 ilde toplam 204 projenin 

sözleşmesi imzalandı ve bunlardan 

63’ü tamamlandı.

Bakanlık tarafından yapılan 

ön ödemelerle bugüne kadar 

toplam 55 milyon 516 bin 736 lira 

destek sağlandı.  Yatırımlarını 

tamamlayan firmalar, teknolojik 

ürün kapasitelerini artırdı ve daha 

önce ithal ettikleri çoğu ürünü 

yurt içinde üretmeye başladı. 

Firmalar ayrıca 50’den fazla ülkeye 

27 milyon 183 bin 591 liralık 

ihracat yaptı.

 

En çok destek 
İstanbul’a 

Projelerin sektörlere göre dağılımı 

incelendiğinde, kimyasal ürünler, 

elektrikli teçhizat, makine ve 

ekipman imalatı en çok destek 

alan sektörler oldu.  İl bazında 

bakıldığında ise en çok projenin 

desteklendiği il 65 projeyle 

İstanbul oldu. İstanbul’u 57 

projeyle Ankara, 18 projeyle Bursa, 

17 projeyle Konya, 12 projeyle 

İzmir izledi. Tamamlanan 63 

projenin 40’ı küçük ölçekli, 14’ü 

orta ölçekli, 9’u ise büyük ölçekli 

işletmelerce hayata geçirildi.

“Ar-Ge’nin ticari 
ürüne dönüşmesini 
önemsiyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, Ar-Ge’nin 

ticari ürüne dönüşmesini çok 

önemsediklerini söyledi.

 

Cari açığın düşmesi için 

ekonomide yapısal bir dönüşüme 

ihtiyaç olduğunu belirten Varank, 

Yeni Ekonomi Programı’nın da bu 

temelde şekillendiğini anımsattı. 

Varank, dönüşümün önemli sac 

ayaklarından birinin sanayide 

yüksek katma değerli üretim ve 

rekabetin artırılması olduğunu 

vurgulayarak, şunları kaydetti: 

“Bakanlık olarak üretimde 

teknolojinin payını daha üst 

seviyelere çekmek adına kararlı 

adımlar atıyoruz. Teknoyatırım 

Programı Ar-Ge’nin ticari ürüne 

dönüşmesinde önemli bir araç 

oldu. Destekten faydalanan 

üreticilerimiz farklı sektörlerde pek 

çok yenilikçi ürün geliştirdiler ve 

bu ürünleri ihraç etmeye başladılar. 

Roket ve helikopter parçaları, yeni 

nesil kumaş boyama makineleri, 

enerji verimliliği ile çalışan kombi 

akış sensörleri ve gaz basınç 

regülatörleri bu örneklerden 

sadece birkaçı. Bu ve benzeri 

programlarımızın ihracata olan 

katkısının önümüzdeki dönemde 

daha güçlü bir şekilde artmasını 

hedefliyoruz.”

Kaynak: Anadolu Ajansı

      Bakanlık tarafından 

yapılan ön ödemelerle 

bugüne kadar toplam 

55 milyon 516 bin 

736 lira destek 

sağlandı.  Yatırımlarını 

tamamlayan firmalar, 

teknolojik ürün 

kapasitelerini artırdı 

ve daha önce ithal 

ettikleri çoğu ürünü 

yurt içinde üretmeye 

başladı. Firmalar 

ayrıca 50’den fazla 

ülkeye 27 milyon 183 

bin 591 liralık ihracat 

yaptı.

“   

”
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KOBİ’lerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma, markalaşma 
düzeylerinin, ekonomideki paylarının arttırılması, 
kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının 
karşılanması için KOSGEB tarafından verilen Genel Destek 
Programı revize edilerek İşletme Geliştirme Desteği olarak 
değiştirildi.

KOBİ’lere 290 Bin Liralık 
“İşletme Geliştirme Desteği”

İşletmeler yalnızca 
elektronik ortamda 
bir başvuru ile Destek 
Programından 
faydalanabiliyorlar.

İşletme Geliştirme Desteğinden 

faydalanmak isteyen işletmenin 

öncelikle KOSGEB Veri Tabanına 

kayıtlı olması gereklidir. Veri 

Tabanına kayıt olan işletme 

elektronik ortamda Destek 

Programı içerisindeki destek 

kalemlerinden hangisinden 

faydalanmak istiyorsa o desteğe 

başvuru yapıp, bir taahhütname 

imzaladıktan sonra destekten 

faydalanabiliyor.

“Destek Süresi 2 Yıl”

 İşletme Geliştirme Destek 

Programının süresi işletme 

için 2 (iki) yıl olup, net satış 

hasılatı veya dönem içinde 

elde edilen hasılatı program 

sonunda en az %10 (on) artan 

işletmeler, destek programından 

bir defaya mahsus olmak üzere 

yeniden yararlanabilmektedirler. 

İşletmenin, programın 

tamamlandığı tarihten itibaren 

en geç bir yıl içerisinde destek 

programını yenilemek için 

başvuru yapması gerekir. 

Yenilenen programda, 

tamamlanan destek programı 

kapsamında işletmeye 

kullandırılan destek miktarları 

dikkate alınmamaktadır.
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İşletme Geliştirme Destek Programı 
Kapsamındaki Destekler 

1.  Yurt içi fuar desteği 

•	  İşletmelerin, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği tarafından 

internet sitesinde ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar 

Takvimi Tebliğinde yer alanlar 

içerisinden KOSGEB tarafından 

belirlenen yurt içi ihtisas ve 

yurt içi uluslararası ihtisas 

fuarlarına, İzmir Enternasyonal 

Fuarı’na ve IDEF Uluslararası 

Savunma Sanayi Fuarı’na 

katılımlarına destek verilir. 

•	 Bir fuarda organizatör 

tarafından bir önceki 

fuarda kullandırılan 

toplam net stand alanının 

azami %50 (elli)’si destek 

kapsamına alınabilir. İlk defa 

düzenlenecek olan fuarlarda 

ise, 1.250 (binikiyüzelli) 

m²’yi geçmeyecek şekilde 

organizatör kuruluş tarafından 

beyan edilen toplam net stand 

alanının azami %25 (yirmibeş)’i 

destek kapsamına alınabilir. 

•	 Bu destek; boş alan 

(yer) kirası ile standart 

stand konstrüksiyonu ve 

dekorasyonu giderlerini 

kapsar. 

•	 Her bir fuar katılımı için 

işletme başına azami destek 

alanı 50 (elli) m²’dir. 

Destek üst limiti; 

a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas 

Fuarlarında m² başına 250 

(ikiyüzelli) TL, 

b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir 

Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 

150 (yüzelli) TL, 

c) IDEF Uluslararası Savunma 

Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 

(bin) TL olarak uygulanır. 

Makine, mobilya, mermer gibi 

büyük ürün sergileme alanına 

ihtiyaç duyulan işkollarında 

gerçekleştirilecek Yurt İçi 

Uluslararası İhtisas Fuarlarında, 

işletme başına azami destek alanı 

Başkanlık tarafından 100 (yüz) 

m²’ye kadar arttırılabilir.

 İşletmenin program süresince 

en fazla 4 (dört) fuara katılımına 

destek verilir. 
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•	 İşletmelerin, uluslararası 

işbirliğini temin etmelerini 

ve artırmalarını sağlamak 

amacı ile organize edilen yurt 

dışı iş gezisi programlarına 

katılmalarına destek verilir.

•	 Bu destek, KOSGEB Birimleri, 

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârları Konfederasyonu 

tarafından düzenlenen yurt 

dışı iş gezisi programlarında; 

 a) Konaklama giderleri,  

 b) Ulaşım giderleri ile  

 Tercüme, rehberlik 

 giderleri, fuar giriş 

 ücretleri ve toplantı-

 organizasyon giderlerini 

 kapsar. 

•	 Yurt dışı iş gezisinin 

düzenlenebilmesi için 

başvuru esnasında KOSGEB 

Veri Tabanına kayıtlı en az 

10 (on) işletmenin yer alması 

gerekmektedir. 

•	 Destek kapsamına alınacak 

yurt dışı iş gezisi programında, 

işletmelerle yapılacak ikili iş 

görüşmelerinin ve Ekonomi 

Bakanlığı tarafından yıllık 

yayınlanan Milli Katılım 

Organizasyonu Düzenlenecek 

Fuarlar Listesinde yer alan 

bir fuara ziyaretin yer alması 

PR-14/00 3 gerekir. Ancak, bu 

faaliyetlerden sadece birinin 

gerçekleştirilmesi durumunda, 

yurt dışı iş gezisi programı 

aşağıda belirtilen faaliyetlerden 

en az birini de içermelidir: 

 a) Meslek kuruluşları ile 

 toplantı 

 b) Sanayi bölgesi, fabrika,

  teknopark gezileri, finans

  grupları vb. ile görüşmeler 

2. Yurt dışı iş gezisi desteği



444 1 567

Kobilerde dönüşümün zirvesi

23

•	 Bu destek, yükseköğretim 

kurumundan mezun, yeni 

eleman istihdamı için verilir. 

•	 İşletmeler belirtilen limitler 

dâhilinde birden fazla nitelikli 

eleman çalıştırabilir. 

•	 İşletme sahibi veya ortakları 

ile bunların ana, baba, kardeş, 

eş ve çocukları, emekliler 

ve yabancı uyruklular bu 

destek kapsamında istihdam 

edilemez. 

•	 Bu destek, destek başvurusu 

tarihi itibari ile yeni istihdam 

edilecek olan eleman için 

verilecektir. Ancak askerlik, 

doğum gibi sebeplerle işten 

ayrılan ve daha önce bu 

destek kapsamında istihdam 

edilmiş olan elemanın yeniden 

aynı işyerinde işe başlaması 

halinde yeni destek başvurusu 

yapılması şartı ile kalan üst 

limit kadar destek verilebilir. 

•	 İşletmelerin; Dış Ticaret 

ve Uluslararası Mevzuat, 

Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, 

Enerji Teknolojileri, Dijital 

Dönüşüm, Yeni Teknik ve 

Teknolojiler, Mesleki ve Teknik 

Eğitim konu başlıklarında 

alacakları eğitimlere destek 

verilir. 

•	 Eğitim hizmeti alınabilecek 

kuruluşlar; üniversiteler, 

üniversitelerin işletmelere 

yönelik eğitim hizmeti vermek 

amacıyla kurulmuş birimleri, 

kuruluş mevzuatlarının izin 

vermesi şartıyla kamu kurum/

kuruluşları ve eğitim hizmeti 

vermek amacıyla kurulmuş 

birimleri, 8/2/2007 tarihli 

ve 5580 sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu kapsamında 

kurum açma iznine sahip 

kurum/kuruluşlardır.

•	 Başkanlık tarafından 

belirlenecek konulardaki 

eğitimler elektronik ortamda 

da sunulabilir.

•	 İşletmelerin eğitim ihtiyaç 

ve talepleri doğrultusunda, 

KOSGEB tarafından eğitim 

programları düzenlenebilir. Bu 

eğitim programlarına katılacak 

olanlarda 

•	 KOSGEB Veri Tabanına kayıt 

olma şartı aranmaz. 

3. Nitelikli eleman istihdam desteği

4. Eğitim desteği
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5. Enerji verimliliği desteği

6. Tasarım desteği

7. Sınai mülkiyet hakları desteği

•	 İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında 

alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim 

hizmetlerine destek verilir. 

•	 İşletmelerin, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı 

Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında alacağı; 

ön etüt, detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje 

danışmanlık hizmetleri ve eğitim hizmetleri 

desteklenir. 

•	 İşletmelerin ürün tasarımı için alacağı tasarım 

hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir. 

İşletmelerin; 

a) Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT)

patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım

tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil 

belgesi için yaptığı giderler ile patent ve marka

vekili giderlerine, 

b) TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum 

kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, 

endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre 

devre topografyaları tescil belgesi ile yurt dışı 

marka tescil belgelerine yaptığı giderlere destek 

verilir. 
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8. Belgelendirme desteği 9. Test ve analiz desteği

İİşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk 

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından 

akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları 

konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar 

akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK PR-14/00 4 tarafından 

herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme 

kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. 

•	 Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan 

başvuru ve ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, 

programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için 

verilir. 

•	 Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış 

olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek 

sağlanmaz. 

•	 İşletmelerin, kamu kuruluşları ve 

üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan 

alacakları ürün, malzeme, parça, 

numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-

muayene ile yurt içi ve yurt dışı 

laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, 

kontrol-muayene konularında alacakları 

hizmet giderlerine destek verilir. 

İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu

Destek Adı Destek Üst Limiti
Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 %60
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000**
Eğitim Desteği 20.000
Enerji Verimliliği Desteği 35.000
Tasarım Desteği 25.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***
Belgelendirme Desteği 30.000***
Test ve Analiz Desteği 30.000 *
TOPLAM: 290.000 TL

•	 (*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, 
KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya 
mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında 
desteklenir. 

•	 (**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; 
yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde 
destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir. 

•	 (***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.
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KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, 

imalat sanayinde faaliyet gösteren 

ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı 

olmayan İşletmelerin yerli ve 

yeni makine teçhizat alımları için 

uygun koşullarda finansal destek 

sağlanması amacıyla uygulanan 

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi 

Faiz Desteği Programı’na 2 bin 

250 işletme başvuru yaptı. Yapılan 

başvurular içerisinde 1.345 

işletmenin başvurusu onaylandı. 

Destek programı kapsamında; 

işletme başına 1 Milyon TL’ye 

kadar, sıfır (0) faizli olmak üzere 

ilk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı 

üçer aylık eşit taksitler halinde 

ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay 

vadeli Kredi Faiz desteğinden 

yararlanabilecekler. İşletmelerin 

kullanacakları desteğin; işletme 

başına 300.000.- (üçyüzbin) 

TL olan faiz/kâr payı bedelinin 

tamamı, KOSGEB tarafından 

karşılanacaktır.

Programda, imalat sanayiinde 

faaliyette bulunan işletmelerin 

yerli ve yeni makine teçhizat 

alımları desteklenecektir. Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 

sayılı Yerli Malı Tebliği’ ne uygun 

olarak aldıkları yerli malı belgesi ile 

teşvik edilen makine ve teçhizatlar 

yerli malı olarak kabul edilecektir. 

Müracaat süresinin sona 

ermesinin akabinde; ilk 

değerlendirme yazılım tarafından 

yapılmış ve imalat sektöründe 

yer almayan işletmeler elenmiş; 

daha sonra da her bir işletme 

için sektör, ölçek ve kârlılık 

kriterlerinden oluşan puan 

üzerinden en yüksekten 

en düşüğe doğru başvuru 

sıralaması oluşturulmuştur. Nihai 

değerlendirme ise işletmenin 

kayıtlı olduğu ilgili KOSGEB 

Müdürlüğü tarafından yapılmış 

2018 Yılı Makine 
Teçhizat Kredi 
Faiz Desteği 
Programı’na 
yapılan 2 bin 
250 başvurudan 
1.345 işletmenin 
başvurusu 
onaylandı.
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ve programa müracaat eden 2252 

işletmeden başvuru koşullarını 

taşıyan 1345 işletmenin başvurusu 

onaylanmış; toplamda 665.002.008 

TL’lik bir kredi talebi oluşmuştur. 

Kredi talebine karşılık 

gelen faiz miktarı 

199.500.602 TL’dir.

Başvurusu onaylanan işletmelere 

e-posta ve SMS ile bilgilendirme 

yapılacaktır. Bu işletmeler 

kendilerine e-posta ve SMS 

ile gönderilen başvuru kodu 

ile protokol yapılan bankalara 

başvuruda bulunmalarının 

akabinde,  ilgili banka nezdinde 

kredibilite durumlarının da 

uygun olması halinde kredilerini 

kullanabileceklerdir. 

Programda T. Halk Bankası A.Ş. 

ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yer 

almıştır. Kredi Garanti Fonu A.Ş. de 

işletmelerin bankalara verecekleri 

kefalet sorunlarının çözülmesi 

noktasında programda yer 

almaktadır.

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı İçin 
Onaylanan Başvuruların Sektör Düzey Dağılımı

Yüksek Teknoloji 18
Orta Yüksek Teknoloji 260
Orta Düşük Teknoloji 556
Düşük Teknoloji 511

Başvurusu onaylanan işletmelere e-posta ve 
SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Bu işletmeler kendilerine e-posta ve SMS 
ile gönderilen başvuru kodu ile protokol 
yapılan bankalara başvuruda bulunmalarının 
ardından,  ilgili banka nezdinde kredibilite 
durumlarının da uygun olması halinde 
kredilerini kullanabileceklerdir. 
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Sakarya ili merkezi ve çevresinde 

faaliyet gösteren işletmeler, 

özellikle makine, otomotiv ve 

parça imalat alanında yer almakta 

olup, ülke ekonomisine ciddi 

katkı sağlamaktadır. Bu noktada, 

imalat alanında yer alan işletmeler, 

AR-GE ve İnovasyon faaliyetleri 

ile ürün geliştirme süreçlerine 

yön verirken, yüksek üretim 

kapasiteleri ile yurt dışı pazarlarda 

da ticari faaliyetlerine devam 

etmektedir. 

KOSGEB, Sakarya ilinde, Sakarya 

TEKMER olarak 2007 yılında 

faaliyetlerine başladı. 2010 

yılından bu yana KOSGEB Sakarya 

İl Müdürlüğü olarak hizmet 

vermekte olup, 15 kişilik personel 

kadrosuyla, KOBİ ve girişimcilere 

destekler sunmaktadır.

Ekim 2018 itibariyle KOSGEB 

Sakarya İl Müdürlüğünde, veri 

tabanına yaklaşık 19 bin KOBİ 

kayıtlıdır. 2010 yılından bu 

güne kadar Sakarya KOBİ’lerine 

yaklaşık olarak 59 milyon TL 

geri ödemesiz(hibe), 7 milyon 

TL geri ödemeli olmak üzere 

toplam 66 milyon TL destek 

ödemesi yapılmıştır.   2018 yılı 

destek başvuruları için ödemeler 

devam etmekte olup, tüm destek 

programları kapsamında Ocak-

Eylül 2018 dönemi arasında 

yaklaşık 13 milyon TL’lik destek 

ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Sakarya ili imalat sanayisi 

alanında,  teknolojik ürün 

üretimi gerçekleştiren birçok 

işletme de yer almaktadır. Bu 

noktada, orta-yüksek ve yüksek 

teknolojili AR-GE ürünlerinin ve 

yerlileşmeyi hedef alan imalat 

sistemlerinin desteklenmesi 

SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

Sakarya KOSGEB Müdürlüğü
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kapsamında, savunma ve otomotiv 

sanayi sektörlerindeki 2 imalatçı 

işletmeye, 2018 yılı içerisinde KOBİ 

Teknoyatırım ve Stratejik Ürün 

Destek Programı dahilinde hibe ve 

geri ödemeli destekler sağlanmaya 

başlanmıştır.

Bunun yanı sıra, KOSGEB Sakarya 

İl Müdürlüğünün sunduğu 

destekler içerisinde önemli bir 

yere sahip olan Yeni Girişimci 

Destek Programı kapsamında, 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 

hızla devam etmektedir. Bu 

kapsamda, Ekim 2018 itibariyle 

70 Uygulama Girişimcilik Eğitimi 

tamamlanmış olup, açılacak 

yeni eğitim programları ile 2018 

yılında 85 eğitimin verilmesi 

planlanmaktadır. 

Paydaş kurum/kuruluşlarımız 

tarafından devam eden ilgili 

süreçlere ek olarak,   Sakarya 

Üniversitesi bünyesinde de örgün 

eğitim kapsamında bu dersler 

verilmekte olup, genç girişimci 

adaylarının iş süreçleri ve 

planlanması hakkında bilgi sahibi 

olması amaçlanmaktadır.  

Sakarya’da Girişimcilik Destek Programı 

Girişimcilik 
Sertifikası Alan Kişi 

Sayısı

2010-2017 2018

9.465 1.538

2010-2017

İşini Kuran 
Girişimci Sayısı

Destek 
Ödeme Miktarı

912 20.670.922,92

Foto Kaynak : 
Sakarya Üniversitesi 
Tanıtım Sayfası
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Emre Said ve Çiğdem Adatepe 

çiftinin 2007 yılında kurmuş 

oldukları ATP Mühendislik San. 

Tic. Ltd. Şti. işletmesi, KOSGEB 

Destek Programlarından 

faydalanarak Savunma Sanayiinde 

birçok projeye öncülük yaptı.

 İşletme KOSGEB’in KOBİGEL – 

KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında “ÜRETİMDE 

KAPASİTE ARTIŞI VE TEKNOLOJİ 

GÜÇLENDİRME PROJESİ” ni 

başarı ile tamamlanmış olup bu 

proje ile Savunma Sanayiindeki 

ana yüklenici firmaların (Aselsan, 

Roketsan, FNSS, BMC vb) onaylı 

tedarikçisi olabilmek için ihtiyaç 

duyulan üretim kapasitesi 

arttırılmış ve üretim teknolojisi 

yükseltilmiştir. İşletme yine 

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon 

desteği ile” BACKSHELL 

GELİŞTİRME PROJESİ”ni de 

başarı ile tamamlayarak, proje 

kapsamında Türkiye’de üreticisi 

olmayan, Amerika ve İngiltere’den 

ithal edilmekte olan Backshell 

ürününün, tamamen yerli ve 

milli imkanlarla üretilmesi 

için gerekli olan araştırma, 

geliştirme, mühendislik ve 

prototip imalat çalışmaları bu proje 

Mühendis Çift,
Yerli ve Milli İmkanlarla Savunma 
Sanayiinde Üretim Yapıyorlar

Sakarya’da yaşayan Elektrik Elektronik Mühendisi Emre 
Said ve Çiğdem Adatepe çifti, geliştirdikleri projelerle 
M-60, M-48, M-52 tankları ile Poyraz Mühimmat Aracı, 
Fırtına ve Panter obüslerine ait yedek parça üretiyor.

Sakarya’da KOSGEB ile Başaranlar
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kapsamında gerçekleştirilmiştir. 

TEKNOYATIRIM Destek Programı 

kapsamında “BACKSHELL SERİ 

ÜRETİM PROJESİ” de kabul edilen 

işletme, Ar-Ge İnovasyon Projesi 

kapsamında Prototip ve Ar-GE 

si tamamlanan Yerli Backshell 

ürünün, seri üretimi için gerekli 

olan makine, cihaz, teçhizat, 

yazılım ve personel yatırımını 

gerçekleştirecektir.

Sakarya’da yaklaşık 15 yıldır 

çalışmalarını yürüten Elektrik 

Elektronik Mühendisi Emre Said 

ve Çiğdem Adatepe çifti, M-60, 

M-48, M-52 tankları ile Poyraz 

Mühimmat Aracı, Fırtına ve panter 

obüslerine yedek parça üretmenin 

yanı sıra denizaltı sistemleri 

üzerinde yürüttüğü çalışmalarla da 

dikkati çekiyor.

Silah sistemlerine ait yedek 

parçaların yurt dışından tedarik 

edildiğini ve Türkiye’ye çok 

yüksek fiyatlara mal olduğunu 

gören Adatepe çifti, bu alanda 

yaptıkları araştırmalar neticesinde 

Adapazarı’nda kurdukları 

mühendislik şirketi bünyesinde 

kısa sürede çalışmalarının 

meyvelerini almaya başladı.

Yurt dışından yaşlaşık 7 bin 600 

avroya tedarik edilen yangın 

söndürme sistemine veri aktaran 

kabloyu savunma sanayiine bin 

500 liraya mal etmeyi başaran 

mühendis çift, zırhlı araçlara 

ait kontrol kutuları, sensörler, 

siviçler, röleler ve bu sistemi 

tamamlayabilecek kabloların 

üretmelerinin yanı sıra 300-500 

metre derinlikte arıza yapan 

denizaltının su yüzeyine çıkarma 

sistemi projelerini de bu yıl 

tamamlamayı hedefliyor.

     Önceden silah 
sistemlerine ait 
yurt dışından 
tedarik 
edilip sürekli 
arıza yapan 
sistemlerde daha 
çok inovasyon 
yaparak 
sistemin daha 
kullanılabilir hale 
getirilmesini 
sağlıyoruz. 
Tamamen yerli 
mühendisler, 
teknisyenler 
ve imalatçı 
zincirleriyle 
yerli ve milli 
sermayeyle 
yapılması 
bizim için en 
büyük övünç 
kaynağıdır.

“    

”
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“Hedefimiz Savunma 
Sanayiini daha 
ileriye götürmek”

ATP Mühendislik firmasının 

sahibi Emre Said Adatepe, yaptığı 

açıklamada, savunma sanayii 

ile ilgili 15-20 yıllık geçmişleri 

olduğunu söyledi.

Adatepe, yazılı ve görsel medyadan 

okuduğu haberlerde silah 

sistemlerindeki yedek parçaların 

yurt dışından çok yüksek fiyatlarla 

tedarik edildiğini fark ettiğini, 

“Biz bunu yerli ve milli imkanlarla 

yapabilir miyiz?” düşüncesiyle 

başladıkları çalışmaların giderek 

büyüdüğünü ve Savunma 

Sanayisine milli imkanlarla 

üretilmiş binlerce parça tedarik 

ettiklerini anlattı.

Projelerinde inovasyon yaparak 

ürünleri daha kaliteli aşamaya 

getirdiklerini ifade eden Adatepe, 

“Bundan sonraki hedefimiz, 

kendimizi ispatlamış olduğumuz 

bu ürünlerle ilgili olarak daha da 

büyümek, daha da gelişmek, sahip 

olduğumuz bilgi ve becerilerle 

Savunma Sanayisini daha da ileriye 

götürmek.” dedi.

     Zırhlı araçlara ait kontrol kutuları, 

sensör, siviç ve rölelerle ilgili çeşitli projeler 

geliştiren mühendis çift, denizaltı sistemleri 

üzerinde yürüttüğü çalışmalarla da dikkati 

çekiyor. 

Emre Said Adatepe: Bu sektörün daha da 

ileriye gidebileceği kanaatindeyiz. Tamamen 

yerli mühendisler, teknisyenler ve imalatçı 

zincirleriyle yerli ve milli sermayeyle 

yapılması bizim için en büyük övünç 

kaynağıdır.

“   

”
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KOSGEB Destek 
Programlarından 
faydalanarak 
Savunma Sanayiinde 
birçok projeye 
öncülük yaptılar.

Özellikle savunma sanayi 

envanterinde bulunan M-60, M-48, 

M-52 tankları ile milli imkanlarla 

yapılan Poyraz Mühimmat 

Araçları, Fırtına ve Panter 

obüslerine ait yedek parçaları 

ürettiklerini aktaran Adatepe, 

genellikle zırhlı araçlara ait kontrol 

kutuları, sensör, siviç, röle ve bu 

sistemi tamamlayabilecek kablolar 

ürettiklerini bildirdi.

Her seferinde farklı ürünlerin 

imalatını yaptıklarını, Poyraz 

Mühimmat Aracı’na ait hemen 

hemen bütün kontrol kutuları, 

kablo ve bunlarla ilgili yakıt 

pompalama sistemlerini 

yaptıklarını anlatan Adatepe, 

şunları kaydetti:

“Daha önceden silah sistemlerine 

ait yurt dışından tedarik edilip 

sürekli arıza yapan sistemlerde 

daha çok inovasyon yaparak 

sistemin daha kullanılabilir hale 

getirilmesini sağlıyoruz. İnovasyon 

yapıyoruz, bu geliştirmelerle 

Savunma Sanayiine olan güveni 

pekiştirmekteyiz. Bu sektörün 

daha da ileriye gidebileceği 

kanaatindeyiz. Tamamen yerli 

mühendisler, teknisyenler ve 

imalatçı zincirleriyle yerli ve milli 

sermayeyle yapılması bizim için en 

büyük övünç kaynağıdır.”
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Makine İmalatı Yaptı, 
Dünya Pazarına Girdi

Donanma Subayı iken 1990 yılında 28 Şubat sürecinde resen emekli edilen 

Tansel Cavit Kulak, zorlu bir mücadelenin ardından Hat Sonu Uygulamaları 

üzerine makine imalatı yapmaya başladı. Yapmış olduğu Ar-Ge ve İnovasyon 

projelerine Devlet teşviği aldı ve Türkiye’deki sektörde ilk beş arasına girmeyi 

başardı. 

Tansel Cavit Kulak
Optimum Süreç Tasarımı ve 

Uygulamaları San. Tic. Ltd. Şti. 
İşletme Müdürü
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1970 doğumlu Tansel Cavit Kulak, 

1990 yılında Donanma Subayı 

olarak devlete hizmet etmeye 

başladı. Muharip Subay iken 1998 

yılında 28 Şubat Yüksek Askeri 

Şura Döneminde Resen emekliliğe 

sevk edildi. Kendi ifadesi ile Silahlı 

Kuvvetlerden Silahsız kuvvetlere 

tayin edildi.

Askeriyeden ayrıldıktan sonra 

Türkiye’nin ilk 500’ü 

içerisinde yer alan bir 

işletmede Teknik Müdür 

olarak işe başladı. 14 yıl 

boyunca bu işletmede 

çalışan Tansel Cavit 

Kulak 2012 yılında bu 

firmadan ayrıldı. Makine 

ve İşletme mezunu 

olan Kulak, iktisat 

üzerine master yaptı, 

mekatronik üzerine 

doktora yaptı. Hat Sonu 

Uygulamaları üzerine 

makine imalatına 

başladı, açmış olduğu Optimum 

Süreç Tasarımı ve Uygulamaları 

San. Tic. Ltd. Şti. işletmesi ile 

sektöründe Türkiye’nin ilk 5 

firması arasına girdi ve uluslararası 

pazarda adını duyurdu. 

Optimum Süreç Tasarımı ve 

Uygulamaları San. Tic. Ltd. Şti. 

işletme müdürü Tansel Cavit Kulak 

makine üretimindeki zorlu süreci 

ve başarısını KOSGEB’le paylaştı;

Ben bu memlekete ne 

yapabilirim düşüncesi ile oturup 

hükümetimizin 2023 hedefleri 

doğrultusundaki Stratejik Eylem 

Planını inceledim ve benim 

için en uygunu olan makine 

imalatı konusunu seçtim. Karar 

verdikten sonra ben hangi 

makinelerin üretimini yapabilirim 

diye bir araştırma daha yaptım. 

Araştırmalar sonucunda gelecekte 

Türkiye’nin sıçramasını neden 

olacak “Hat Sonu Uygulamaları” 

konusunda karar kıldım.

Kurulduğu günden bu güne 

kadar, sanayi ve endüstrinin 

bir çok alanında iş görme 

kabiliyet ve kapasitesine sahip 

olmasına rağmen, tek bir konuda 

uzmanlaşarak, bu konuda hızlı, 

verimli ve yüksek kaliteli işler 

üretmeyi hedeflemiştir. Bugün 

itibariyle bu hedefini, büyük 

ölçüde gerçekleştirmeyi başaran 

firmamız, konusunda bir marka 

olma yolunda emin adımlarla 

ilerlemektedir.

Firmamız halen, Bekirpaşa/

Erenler/Sakarya mevkiinde 

bulunan 1300 metrekare 

kapalı alana sahip olan 

tesislerinde, 14’ünü 

mühendis, 8’ini tekniker 

ve teknisyenlerin 

oluşturduğu, toplamda 

40 kişilik bir ekip ile 

faaliyetlerine devam 

etmektedir.

“Gençlerimize 
güveniyoruz 
KOSGEB’le 
birlikte 
büyüyoruz.” 

İlk iki üç yıl sektörü öğrenmeye 

çalıştık, ciddi paralar harcadık, 

emek harcadık, yorulduk, 

yıprandık ama yaptığımız işi 

doğru yapma hedefiyle gittiğimiz 

için üç yılın sonunda artık piyasa 

bizi kabullendi. Biz ilk üç yıl bu 

sıkıntıları yaşarken oturup dert 

yanarak ağlamadık. Adam yokken, 

mühendis yokken biz gencecik 
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teknikerleri, mühendisleri alıp 

yetiştirdik. Mühendis bulamıyoruz 

diye ağlasaydık halen mühendis 

yok diye ağlıyorduk. Bugün 

geldiğimiz noktada OPTİMAK 

kendi tekniker ve mühendislerini 

yetiştirerek Türkiye’de sektörün 

ilk beşi içerisine girmeyi 

başarmış bir firmadır. Tabi ki  

hat sonu uygulamaları, üretim 

hatlarının sonundaki robotik 

veya konvansiyonel olarak 

sunulan çözümlerin, tümüne 

verebileceğimiz genel bir ad olarak 

değerlendirilebilir. 

Söz konusu uygulamaları 

gerçekleştirirken üretmiş 

olduğumuz makine ve ekipman 

gruplarını şöyle sıralaya biliriz:

1.Kolileme grubu

•	 Koli açma ve hazırlama 

makineleri

•	 Kartezyen kolileme robotları

•	 Robot arm(kol) kolilemeler

•	 Koli kapama makineleri

2.Koli ve paket taşıma 

sistemleri (çeşitli ürün taşıma 

konveyörleri)

3.Paletleme sistemleri

•	 Robotik paletleme sistemleri

•	 Konvansiyonel paletleme 

sistemleri

•	 Hibrit paletleme sistemleri

4.Streç sarma makineleri ve 

palet barkod robotları

•	 Hat tipi tam otomatik 

makineler (kollu ve döner 

platformlu)

•	 Yarı otomatik makineler (kollu 

ve döner tablalı)

•	 Hat tipi tam otomatik barkod 

yapıştırma ve okuma robotları

5.Palet taşıma sistemleri

•	 Rulolu ve zincirli konveyöler

•	 Döner platformlu ve kartezyen 

konveyörler

•	 Şatıl tipi konveyörler

•	 Palet taşıma asansörleri ve 

liftleri

Firmamız en önemli hedefi kendi 

alanına tamamen uzmanlaşarak 

bir marka haline gelmektir. 

Yukarıdaki ürün gamını daha 

da geliştirerek, yurt dışındaki 

rakiplerimizle, teknoloji, 

verimlilik, kalite ve hizmet 

alanlarında tam olarak yarışabilir 

hale gelmek için, durmaksızın 

sürdürdüğümüz ar-ge ve 

inovasyon çalışmalarımızı hızla 

tamamlama gayreti içerisindeyiz. 

Bu bağlamda üretmiş olduğumuz 
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ürün ve sistemlere olan talep, 

yurt içinde giderek artarken, 

partner olarak çalıştığımız, yerli 

ana makine üreticileri ile de 

giderek artan bir ihracat grafiğini 

yakaladığımızı söyleyebiliriz. 

Önümüzdeki dönemlerde, yapmış 

olduğumuz pazarlama, tanıtım 

ve fuar faaliyetlerimizin artması 

ile yurt içindeki pazar payımızı 

yükseltmeyi hedeflemekteyiz. 

Diğer yandan katılmayı 

planladığımız yurt dışı fuarlar ile 

yurt dışına direkt olarak ihracat 

yapar hale gelmek de öncelikli 

hedeflerimiz arasındadır. Tüm 

bu hedeflere sağlıklı bir şekilde 

ulaşabilmek için, eş zamanlı olarak 

geliştirdiğimiz kadromuzu da 

gerekli eğitim ve donanımlarla 

destekleyerek geliştirmeye 

yönelik yatırımlarımız da devam 

etmektedir.

Firmamız Ar-Ge ve inovasyonun 

sürekliliğine inanan,  faaliyetlerini 

bu doğrultuda sürdüren bir 

yapıya sahiptir ve 19.06.2018 

tarihinde Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi 

olmuştur. Bu bağlamda sanayiyi 

destekleyen çeşitli kamu kurum ve 

kuruluşları ile aşağıdaki projeleri 

yürütmektedir.

 » KOSGEB KOBİGEL proje 

destekleri kapsamında 

“Hizmet ve Üretim Yapısının 

İyileştirilmesi” projesini

 » KOSGEB Ar-Ge İnovasyon 

proje destekleri kapsamında 

“Kompakt Paletayzır” projesini

Aşağıda yer alan projeleri de çeşitli 

kamu kurum ve kuruluşlarının 

desteği ile tamamlamıştır.

 » KOSGEB KOBİGEL proje 

destekleri kapsamında 

“Yüksek hızlı tam otomatik 

palet streç sarma makinesinin 

geliştirilmesi” projesini,

 » Marmara Kalkınma Ajansı 

(MARKA) mali destekleri 

kapsamında “İleri Teknolojili 

Paletayzırın Üretilmesi ile 

İthalatın Önlenmesi, İhracatına 

Başlanması” projesini 

yürütmektedir.

 » Tübitak 1507 proje destekleri 

kapsamında, “yüksek kapasite 

ve hıza sahip yeni bir robotik 

paletle sisteminin tasarım ve 

geliştirilmesi” projesini,

 » Tübitak 1501 proje destekleri 

kapsamında “Elektrikli Tip 

Bir Yol ve Kaldırım Süpürme 

Aracının Geliştirilmesi” 

projesini tamamlamıştır.

Aynı zamanda Marmara Kalkınma 

Ajansı tarafından organize edilen 

“İnno-team” programına da dahil 

olan firmamız, bu program ile 

inovasyon kabiliyetlerini daha da 

geliştirmeyi hedeflemektedir.

Firmamız kendi içerisinde, bu 

tür projelerin hazırlanması ve 

ilgili desteklerden tam olarak 

faydalanılabilmesi için bir proje 

birimi kurmuştur. Bu bağlamda 

     Geleceğini 
Keşfet’ isimli 
orta okul ve lise 
öğrencilerimizin 
bilinçli 
meslek tercihi 
yapabilmeleri 
adına oluşturmuş 
olduğumuz bir 
sosyal sorumluluk 
projemiz var. 

Bu proje ile 
öğrenciler 
firmamızı 
ziyaret edip 
meslekleri yerinde 
gözlemleyerek, 
merak ettikleri 
konuları 
öğrenebiliyorlar.

“   

”



www.kosgeb.gov.tr38

Kobilerde dönüşümün zirvesi

önümüzdeki 6 aylık dönem 

içerisinde, yukardaki projelere 

benzer 5 kadar proje hazırlayarak 

söz konusu desteklere başvuru 

yapmayı planlamaktayız. 

Bunların yanı sıra ‘Geleceğini 

Keşfet’ isimli orta okul ve lise 

öğrencilerimizin bilinçli meslek 

tercihi yapabilmeleri adına 

oluşturmuş olduğumuz bir sosyal 

sorumluluk projemiz var. Bu 

proje ile öğrenciler firmamızı 

ziyaret edip meslekleri yerinde 

gözlemleyerek, merak ettikleri 

konuları öğrenebiliyorlar.

Firmamız bahsettiğimiz faaliyetleri 

gerçekleştirirken, özellikle robotik 

uygulamalarda önemli ölçüde ithal 

ara girdi ürün kullanmaktadır. Bu 

ürünler içerisinde en önemlisi, 

yüksek tedarik maliyetleriyle kol 

robotlardır. 

Özellikle bizim kullandığımız 

segmentte, yurt içi üretimin 

olmaması ve marka baskın bir 

ürün olması nedeniyle, kol 

robotları ithal etmek zorunda 

kalmaktayız. Geçtiğimiz 

dönemlerde bu robotların 

üretimiyle ilgili yaptığımız 

çalışmalarda, robotu üretmek için 

kullanılan bazı önemli girdilerin de 

yine yurt dışından tedarik edilmesi 

gerektiği gerçeğiyle karşılaştık. 

Maliyetleri değerlendirdiğimizde, 

üretim maliyetlerimizin tedarik 

maliyetlerinden hayli yukarıda 

olduğunu gördük. Robotik 

gelişmelere önem verilmesi ve 

ülkemizin robotik konusunda 

gelişimine katkı sağlamak için 

TÜBİTAK MAM’ın ve Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansı’nın 

kurmuş olduğu Robotik 

Kümelenme gruplarında da aktif 

bir şekilde rol almaktayız.

Firmamız aşağıda yer alan birlik 

ve derneklere üye olmuş ve bu 

birlik ve derneklerin düzenlediği 

çalışmalara, etkinliklere ve 

eğitimlere aktif bir şekilde katılım 

göstermektedir. ;

•	 SAMİB (Sakarya Makine 

İmalatçıları Birliği)

•	 OAİB (Orta Anadolu İhracatçı 

Birlikleri)

•	 Ambalaj Sanayicileri Derneği

•	 Ambalaj Makinecileri Derneği

•	 Endüstriyel Otomasyon 

Sanayicileri Derneği

Özellikle Ar-Ge ve inovasyona 

önem veren firmalar açısından, 

finansmana kolay erişim ve 

işletme teknoloji ve üretim alt 

yapılarının geliştirilmesine yönelik 

desteklerin artırılması, büyük 

önem taşımaktadır. 

Aynı zamanda bu desteklere 

erişimin de kolaylaştırılması, en az 

desteklerin fazlalığı kadar önem 

arz etmektedir. Özellikle işletme 

alt yapı ve teknoloji gelişiminin 

desteklendiği programlarda, 

destek oranlarının artırılması, 

teminat şartlarının iyileştirilmesi 

ve tedarikte KDV muafiyeti gibi 

konuların ele alınmasının faydalı 

olacağı kanaatindeyiz. 

Ulusal kalkınma için verilen bu 

teşvik ve desteklerden umulan 

faydanın kısa ve orta vadede 

hedeflerine ulaşabilmesi, bu 

destek ve teşviklerin, sadece 

finansal gücü ve alt yapısı olanlar 

için kurgulandığı gerçeğinin 

kısmen de olsa değiştirilmesi ile 

mümkündür.



444 1 567

Kobilerde dönüşümün zirvesi

39

KOSGEB Desteği İle 

Kendi İşinin Patronu 
Oldu

Sakarya’da 25 yıldır Otomotiv sektöründe çeşitli firmalarda çalışan 
Girişimci Mikail Demir, KOSGEB Desteği ile kendi işinin patronu oldu.

İlkokul eğitiminden sonra 14 

yaşında sanayi ortamı ile tanışan 

Girişimci Mikail Demir 25 yılda 

otomotiv sektöründe motor ustası 

olarak üç ayrı kurumsal işletmede 

çalıştı. 25 yıllık bilgi, birikim ve 

tecrübesi ile kendi işletmesini 

kurmak istedi ve KOSGEB’in 

Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimlerine katılarak Girişimcilik 

sertifikasını aldı. 2017 yılında 

Sakarya Erenlerde 280 metrekaresi 

taban 220 metrekaresi de asma 

kat olmak üzere toplamda 500 

metrekarelik bir alanda bütün 

otomobil markalarının yağ bakımı, 

motor bakımı, ön düzen ayarı, 

lastik tamiri, amatisör, balata ve 

disk değişimlerini yapıyor. 

Girişici Demir, açmış olduğu 

DMR54 Otomotiv Ltd. Şti. isimli 

işletmesinde 5 ustaya da istihdam 

sağladı.

Kurumsal bir yapı ile işletmesini 

kurduğunu aktaran Girişimci 

Demir; “İlk yılda beklentilerimizin 

çok üzerinde bir ticaret hacmi 

yakaladık. İlk başta müşteri 

memnuniyetini ilke edindik. Gelen 

müşterilerimizin her konuda 

beklentilerine cevap vermeye 

çalışıyoruz. Sektörün en önemli 

meselelerinden birisi de güven 

meselesidir. Her işimizi şeffaflık 

ilkesi doğrultusunda yaparak 

müşterilerimizin kafasında en 

ufak bir soru işareti bırakmamaya 

çalışıyoruz. Tabi ki böyle olunca da 

müşteri geri dönüşleri daha fazla 

oluyor.” şeklinde konuştu.
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Sakarya Üniversitesinde KOSGEB Desteği İle 

Kurulan İşletme 

Yerli Mikro Besin Gübresi Üretiyor

 Yıldız, tarım kimyasalları üzerine 

AR-GE araştırmaları yapmak 

için Sakarya TEKNOKENT içinde 

KOSGEB destekli kurdukları 

şirkette, ithal edilen ve içinde 

fenol bulunan gübre üzerinde 

çalışma yaptı. Bitkilerin mineral 

ihtiyacını karşılamak için toprağa 

verilen demir, mangan, bakır, 

bor ve çinkodan oluşan mikro 

besin elementlerinin içinde 

zehirli madde içeren fenol olması 

üzerine Prof. Dr. Yıldız, yeni gübre 

üretmek için çalışmalara başladı. 

Prof. Dr. Yıldız, bu tür bileşiklerin 

Türkiye’de üretilmediğini, 

çoğunlukla ithal edildiğini ve bu 

bileşiklerden bazılarının üretimi 

sırasında fenolden yararlanıldığını 

anlattı.

Ürünün patent sürecinde 

olduğunu aktaran Salih Zeki Yıldız, 

ortaya çıkan bu yapının diğer 

moleküllere göre daha güvenli 

olduğunu, bunu da Türkiye’ye 

kazandırdıklarını anlattı. Ürünün 

amino asit yapısında olduğu 

için herhangi bir zehirli unsur 

içermediğini belirten Yıldız, 

toprağa zarar vermeyen bir yapıda 

ve doğal bir unsur olduğunu 

vurguladı.

Amonyum Nitrat 
gübresinin 
yasaklamasının 
ardından, Sakarya 
Üniversitesi 
öncülüğünde 
patlamayan gübre 
üretildi. Terörle 
mücadelede etkin rol 
oynaması beklenen 
gübre, bir çok testten 
başarıyla geçiyor.

Sakarya Üniversitesi Teknokent 

bünyesinde, Fen Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümünden Prof. Dr. Salih 

Zeki Yıldız öncülüğünde kurulan 

Tarım Kimya ve İleri Teknolojileri 

Şirketi (TARVİT) önemli bir 

Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, fenol maddesi içermeyen doğal yerli mikro 
besin gübresi imal etti. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen-Edebiyat 
Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, bitkilerin mineral ihtiyacını karşılamak için 
kullanılan fenol maddesi içermeyen yerli mikro besin gübresi imal 
etti.

Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız
(SAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi 
Kimya Böl. Anorganik Kimya 
A.B.D. Başkanı
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başarıya imza attı.

Çiftçilerin ürünlerinde kullandığı 

Amonyum Nitrat gübresinin, 

bomba yapımında sıklıkla 

kullanılmasının ardından 

yasaklanması Türk profesörleri 

de harekete geçirdi. Gübrenin 

yasaklanmasının ardından 

çalışmalarına başlayan Prof. Dr. 

Salih Zeki Yıldız patlamayan 

gübre üretmeyi başardı. Sıvı 

halde bulunan gübre yanmazlık 

testlerinden başarıyla geçti. 

TARVİT olarak faaliyet alanlarının 

özellikle Türkiye’de eksikliğini 

duydukları tarım kimyasalları 

konusu olduğunu ifade eden 

Yıldız, “Tarım kimyasallarında 

bitki besleme tarafında faaliyet 

göstermekteyiz. Özellikle Türkiye’de 

ithal edilmekte olan bitki besi, mikro 

besi gübrelerini hazırlamak üzere 

ve bunla birlikte ilintili faaliyetleri 

göstermek üzere kurulduk” dedi.

“Patlamazlık veya 
yanmazlık ana 
unsurumuz olarak 
ortaya çıkıyor”

Amonyum nitrat gübrelerinin 

patlayıcı olarak kullanılması 

sebebiyle problem olduğunu 

ifade eden Salih Zeki Yıldız, “Bu 

problemde, patlamayan bir gübre 

yapabilir miyiz noktasından hareket 

ettik. Bugün yeni nesil azot gübresi 

olarak ifade edebileceğimiz bir 

gübre hazırladık. Bu yüzde 50’lik sıvı 

Amonyum Nitrat 
gübresinin, bomba 
yapımında sıklıkla 
kullanılmasının 
ardından 
yasaklanması 
Türk profesörleri 
de harekete 
geçirdi. Gübrenin 
yasaklanmasının 
ardından 
çalışmalarına 
başlayan Prof. Dr. 
Salih Zeki Yıldız 
patlamayan gübre 
üretmeyi başardı. 
Sıvı halde bulunan 
gübre yanmazlık 
testlerinden 
başarıyla geçti. 
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gübre çözeltisi olarak bulunuyor. 

Özelliklerini yeni nesil gübre olarak 

ifade edebiliriz. Patlamazlık veya 

yanmazlık ana unsurumuz olarak 

ortaya çıkıyor. Ancak şunu da 

gördük ki, yeni nesil gübrelerde sıvı 

gübreler daha revaçta. Daha kolay 

kullanım sağlanıyor, daha da etkin 

özellik gösteriyor. 

Yapraktan ve topraktan 

uygulanabilirliği özellikle gübrenin 

kullanılabilirliğini artırıyor. Tamda 

bunların tamamını içerisine alacak 

bir yeni nesil gübre dizayn ettik ve 

bunu da ticarileştirmek üzereyiz. 

Saha denemeleri yaptık, mikro 

anlamda laboratuvar denemeleri 

yaptık, bunlardan çok güzel 

sonuçlar aldık” diye konuştu.

“Ortaya çıkan sıkıntıyı 
gidermek istiyoruz”

Türkiye’de özellikle amonyum 

nitratın yasaklanmasından sonra 

ortaya çıkan problemi bir nebze 

giderebilmeyi hedeflediklerini 

ifade eden Yıldız, “Burada bu 

işlemleri yaparken, birde bir sorunla 

karşılaştık. Türkiye’de kullanılan 

azotlu gübrelerde, azotlu gübrelerin 

yaklaşık olarak toprakta verimliliği 

ve bitki tarafından alınabilirliği 

yüzde 20-30 arasında. Diğer 

birçok unsur azotlu gübrelerin 

bozulmasına sebep oluyor. Bunların 

bir kısmı da azot yiyen bakteriler 

olarak toprakta bulunan bakteriler. 

Bunlar içinde son zamanlarda 

azot inhibitörleri kullanılıyor. 

Bunlar için bazı kimyasallar 

tescillenmiş durumda. Özellikle 

burada ki asıl amaç, gübrenin fazla 

kullanımını önlemekti, az miktarda 

kullanarak etkinliği sağlayabilecek 

bir gübre tasarlamaktı. Bunun 

için çeşitli unsurlar ortaya 

koyduk, formülasyonlarımız ile 

bunların öngördük. Bunlardan 

bir tanesi, toprağın taşıyıcı 

olması ve kullandığımız gübreyi 

toprağa tutundurarak uzun süre 

bitkiler tarafından kullanımını 

sağlamaktır. Zaten buda en önemli 

unsurlarımızdan biri. Bir diğer 

unsur olarak ise, topraktaki azot 

yiyen bakterileri engelleyecek bazı 

kimyasallar ile bunun uzun süre 

bitkiler tarafından kullanımını 

sağlamaya etkin. Hem toprakta 

hem yaprakta kullanılabilecek sıvı 

bir yeni nesil azot gübresi. Saha 

uygulamalarımızdan çok güzel 

sonuçlar alıyoruz, ileride de çok 
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güzel sonuçlar ile karşılaşacağımızı 

da umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu gübre terör 
olaylarında kesinlikle 
kullanılamayacak”

‘Başarılı olursanız terörle 

mücadelede nasıl bir fayda 

sağlayacak?’ sorusuna ise Zeki 

Yıldız, “Yüzde 50 sıvı pozisyonunda, 

bir çözelti pozisyonunda 

hazırlanıyor. Ancak katı, likit kristal 

dediğimiz, iyonik likit denilen bazı 

kimyasallar kullanıyoruz. Bunlar 

zaten bor ile hazırlamış olduğumuz 

kimyasallar. Bunlar kendimize 

özel patentli kimyasallarımız. 

Bunlar ile birlikte biz yeni unsur 

olarak formüle etmiş durumdayız. 

Burada öngördüğümüz şey, bu 

çözelti katılaştırılsa bile zaten 

katılaştırılamıyorlar, jelleşiyorlar. 

Katılaştırılabilse bunların 

patlayıcı olarak kullanılamaması. 

Hatta laboratuar ortamında 

yapmış olduğumuz yanmazlık 

denemelerinde çok güzel, çok etkili 

sonuçlar elde ettik. Dolayısıyla 

katılaştırılamayan, patlamayan 

bir gübre olacağını düşünüyoruz. 

Bunla ilgili henüz testlerimiz 

bitmemiş durumda ancak 

patlama testlerini yaptığımızda 

tamamen gönlümüzde rahat bir 

şekilde terör olaylarında kesinlikle 

kullanılamayacak bir azotlu gübre 

yapmış olacağız” cevabını verdi.

Tarvit Tarım Kimya ve İleri 

Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. 

2014 yılında Sakarya’da kuruldu. 

Sakarya Üniversitesi Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi Rosem Binası’ 

nda Ar-Ge faaliyetlerini yürütüyor.

Kuruluşundan bu yana, yerli ve 

milli yüksek teknolojik ürünler 

üretmeyi benimseyen ve ileri 

teknolojiden yararlanarak üretilen 

bu yüksek kalite ürünleri doğaya 

ve çevreye uygun olacak şekilde 

piyasaya sürmeyi görev edindi. 

Türkiye’de zirai üretimde 

kullanılan şelatlı mikro besin 

elementlerinin (EDTA, EDDHA, 

DTPA, HEDTA, EDDHMA) tamamı 

yurt dışından ithal edilmektedir. 

Bu şelat molekülleri tarımın 

dışında (tekstil, kozmetik, 

tıp, deterjan) alanlarında çok 

yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Şelat maddelerinin ülkemizde 

üretilmesi sonucunda başta ziraat 

olmak üzere diğer sektörlerde 

potansiyel ticari pazar konumunda 

olacaktır. Tarvit Tarım Kimya ve 

İleri Teknolojileri ile birlikte yurt 

dışından ithal edilen ligandlar ve 

rakamsal değer olarak yurt dışına 

aktarılan ekonomik potansiyel 

ülkemiz ekonomisine katma değer 

olarak kazandırılacaktır. 

Faaliyetlerini alanında uzman 

ekiple sürdüren Tarvit Tarım 

Kimya ve İleri Teknolojileri, AR-

GE çalışmalarını, müşterilerine 

sunmadan önce kendi bünyesinde 

müşteri prototipi ile destekliyor. 

İşletme, son teknolojiden 

yararlanarak yürütülen Ar-Ge 

çalışmaları neticesinde ortaya 

çıkan ileri teknoloji ürünleri doğru 

zamanda doğru fiyatlandırarak 

daimi müşteri memnuniyetini en 

üst seviyede tutmayı hedefliyor.
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Sakarya’da Makine Üretimine Başlayan İşletme, 

Türkiye Pazarından Sonra 
Dünya Pazarında Yerini Almaya Başladı

Sakarya’da faaliyet gösteren YEKTAMAK Makine ve Mühendislik, KOSGEB’in Ar-Ge ve 
İnovasyon Desteği ile geliştirdiği Vinç Destekli Halat Döndürme Makinasını ticarileştirerek 

uluslararası pazarlarda satışa sundu.

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik işletmesinin 3 ortağından birisi olan Mekatronik 
Yüksek Mühendisi İsmail Hakkı Akyüz, işletmenin 5  yıl gibi çok kısa bir zamanda 

yakaladığı başarıyı KOSGEB Dergisi ekibi ile paylaştı.

İsmail Hakkı Akyüz,
Mekatronik Yüksek Mühendisi 
YEKTAMAK Ortaklarından
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Söyleşi yaptığımız YEKTAMAK 

Makine ve Mühendislik 

işletmesinin 3 ortağından 

birisi olan Mekatronik Yüksek 

Mühendisi İsmail Hakkı Akyüz, 

işletmenin 5  yıl gibi çok kısa 

bir zamanda yakaladığı başarıyı 

KOSGEB Dergisi ekibi ile paylaştı;

Üç ortaklı bir yapıya sahip 

olan YEKTAMAK Makine ve 

Mühendislik işletmesinin 

ortaklarının tamamı Yüksek 

Lisans, Araştırma Görevliliği, 

Doktora gibi Üniversitenin çeşitli 

kademelerinde Akademik geçmişe 

sahipler. 

2013 yılında bu üç ortakla 

kurulan işletme çok yoğun bir iş 

temposuna girdi. İlk kuruluşta 2 

Mühendis, 10 Mavi Yaka personel 

ile işe başladık.

Sakarya’nın en büyük 

işletmelerinden birisi olan 

TIRSAN’ın teşviki ile kurulduk, 

ilk başta TIRSAN’a iş yapmaya 

başladık. Üretimde kaliteli ürünler 

ortaya çıkınca daha fazla iş aldık ve 

aldığımızın işlerin hepsini başarı 

ile teslim ettik. 

İlk yılımızda 1. 6 Milyon TL’lik 

bir ciro yaptık. İkinci yılımızda 

ciromuzu % 100 oranında 

arttırarak 3.2 Milyon civarında 

bir ciroya ulaştık. Bu arada ikinci 

yılımızda KOSGEB Desteklerinden 

faydalanarak bünyemizde KOSGEB 

desteği ile 3 mühendis daha 

istihdam etmeye başladık. 

“KOSGEB destekleri 
bizim için ürün 
geliştirmede ve yurt dışı 
pazarlarına açılmada 
çok büyük rol oynadı.”

Yine ikinci yılımızda KOSGEB’in 

Ar-Ge ve İnovasyon Desteği ile 

“Vinç Destekli Halat Döndürme 

Makinası” geliştirdik. Bu ürünü 

geliştirdikten sonra Türkiye’nin 

büyük otomotiv firmalarına 

sattık. Şu anda Amerika’da faaliyet 

gösteren Rüzgar Gülü kanadı 

imalatı yapan bir işletmeye satış 

yaptık ve yurt dışı satışlarımız 

devam ediyor.

KOSGEB’in bu desteği bizim için 

ürün geliştirmede ve yurt dışı 

pazarlarına açılmada çok büyük rol 

oynadı.

Proje bazlı olarak, gelen talepler 

doğrultusunda siparişe özel 

üretim yapıyoruz. Genel olarak; 

Döndürme sistemleri, Kaynak 

otomasyonları, Konveyör ve 

taşıma sistemleri, Çok amaçlı 

imalat fikstürleri, çeşitli vinçler 

    KOSGEB’in 
Ar-Ge ve 
İnovasyon 
Desteği bizim 
için ürün 
geliştirmede 
ve yurt dışı 
pazarlarına 
açılmada çok 
büyük rol 
oynadı.

“  

”
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ve kaldırma sistemleri gibi birçok 

özel projelerle ürün üretiyoruz. Şu 

anda 6 kişilik proje ekibimiz, 40 

kişilikte imalat ekibimizle birlikte 

5000 m2 alanda üretimlerimize 

devam ediyoruz. Tasarım Merkezi 

başvurumuzu yaptık, büyük 

olasılıkla yılsonuna kadar Tasarım 

Merkezimizin kurulumunu 

tamamlamış olacağız. 

2018 yılının başında Hollanda ile 

yurt dışı satışlarımıza başladık, 

Almanya ile devam ediyoruz. 2018 

yılı satışlarımız 10 – 12 Milyon TL 

civarında bekliyoruz. Bu satışların 

en az %25’i yurt dışı satışı olarak 

gerçekleşecek. 2019 için ise 15 

Milyon TL’lik satış hedefledik. 

Bunun da en az % 50’sini yurt 

dışı satışı olarak gerçekleştirmek 

istiyoruz. 

Devlet teşviklerinde en etkin 

olarak KOSGEB Desteklerinden 

faydalanıyoruz. Bir KOBİGEL 

proje başvurumuz bulunuyor. Bu 

proje ile fason üretim hattımızı 

zenginleştirmek istiyoruz.

TÜBİTAK desteği ile “Hidro 

Şekillendirme Presi” projemizi 

başarı ile tamamladık. Bu proje ile 

yapmış olduğumuz pres özel bir 

prestir. Şu anda dünyada İtalya, 

Kanda, Çin ve Türkiye ile birlikte 

yalnızca dört ülkede üretimi 

yapılabilmektedir. 

Hizmetlerimizde “Ar-Ge ve 

İnovasyon Odaklı Olma” ilkesini 

esas alarak gelişmekte olan 

teknolojiyle müşterilerimizin 

gelişen ihtiyaçlarına her zaman 

cevap veriyoruz. 

Üretimlerimizle birlikte 

müşterilerimizin ulusal ve 

uluslararası pazarda, rakiplerine 

karşı avantajlı konuma 

geçmelerini sağlıyoruz.

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon 
Desteği ile üretilerek 
ticarileştirilen “Vinç Destekli 
Halat Döndürme Makinası”
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Devlet Memurluğundan İstifa Etti, 
Baklava İmalatı İşine Girdi, 

8 Şube Açtı ve 
75 Kişilik İstihdam 
Sağladı
Sakarya Üniversitesinde memur olarak çalışan 
Adem Yalçın, 2012 yılında görevinden istifa 
ederek KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği ile 
Baklava İmalathanesi açtı. Bugün itibari ile 8 
şubesi bulunan GAZİBEY Baklavaları İşletmesi 
bünyesinde 75 kişiye istihdam sağlıyor.

2001 yılında üniversite okumak 

için Sakarya’ya gelen Adem 

Yalçın, 2004 yılında öğrenciliğe 

devam ederken, bir yandan da 

Antep Fıstığı, Ceviz ve Tereyağı 

pazarlamaya başladı. Sakarya, 

İstanbul , Konya başta olmak üzere 

birçok ilde satışlar yaptı. 

2007 yılında mezunu olduğu 

Sakarya Üniversitesi’nde Memur 

olarak göreve başladı. Memurlukla 

birlikte pazarlama işlerini de 

devam ettiren Adem Yalçın, 

baklavacı ustası ikisi kendisinden 

büyük, ikisi de küçük olan 4 

kardeşinin ayrı zamanlarda 

Sakarya’da baklava üzerine bir 

işletme kurma fikirlerini dikkate 

alarak, araştırmalara başladı. 

Daha önce Pazarlamacılık 

faaliyetleri yapan Yalçın, özellikle 

Sakarya’da sektörün güçlü ve 

zayıf yönlerini tespit etti. Ürün ve 

hizmet kalitesinin en iyi seviyede 

olması şartı ile çalışmalara başladı 

ve 2012 yılında ilk şubeyi açtı. 2014 

yılında Üniversitedeki memurluk 

görevinden de istifa eden Yalçın, 

kardeşleri ile birlikte GAZİBEY 

markası ile şubeleşmeye başladılar. 

GAZİBEY Baklavaları, ürün 

kalitesi,  İşin ehli ustalar ve hizmet 

kalitesi farkı ile kısa zamanda 

şehrin markası haline geldi. 2012 

yılı haziran ayında 5 kardeş ve 

3 personel ile başlanan hizmet 

yolcuğu 2018 Ekim ayı itibariyle 

7’si Baklava 1’i Kebap olmak üzere 

8 şube ve 75 personel ile devam 

ediyor.
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YENİ KOSGEB VİZYONU VE 

YOL HARİTASI

Cari açığı azaltacak ürünlerin 
yerli üretiminin desteklenmesi

Yüksek teknolojinin 
yerli ve milli KOBİ’ler 
vasıtasıyla tabana yayılması

Bölgesel, sektörel ve
işletmeye özgü destek
modeli tasarlanması ve 
uygulanması

KOBİ Rehberliği ve 
Danışmanlık sistemi ile 
KOBİ’lerin yönlendirilmesi

Yetkinlik Değerlendirme 
sistemiyle KOBİ’lerin 
kapasite ve yetkinliklerinin 
ölçülmesi ve değerlendirilmesi

Yüksek teknolojili 
alanlarda teknolojik 

girişimciliğin desteklenmesi

KOBİ’lerin ulusal ve 
uluslararası pazarlara 

erişimini kolaylaştıracak
KOBİ B2B platformunun 

oluşturulması

İşletmeler arası iş birliği 
kültürünün arttırılması ve 

kaynak tasarrufu 
sağlanması

Hizmetlerin bürokrasiden 
arındırılması ve destek 
programlarının revize 

edilmesi

Katma değer üreten 
firmaların KOBİ kapsamına 

alınması
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e - devlet entegrasyonu ile 
KOSGEB Desteklerine Başvuru

www.kosgeb.gov.tr adresinden 
"KOBİ/Girişimci Giriş" butonuna 
tıklayarak e-hizmetler sayfasına giriş 
yapabilirsiniz. Bütün hizmetler için 
"Tümünü Göster" butonuna 
tıklayabilir veya istenilen başvuru 
hizmetinin adını filtreleme  
yapabilirsiniz.

Başvuru yapılacak e-hizmet seçildikten sonra 
e-devlet sayfasına yönlendirilmektedir.
Bu sayfada T.C. Kimlik No ve e-devlet şifreniz 
ile "Sisteme Giriş Yap" butonuna 
tıklayarak işleme devam edebilirsiniz.
 
Sisteme giriş yapabilmek için e-devlet üzerinden 
gelen iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve elektronik 
posta) güncellenmiş ve e-devlet üzerinde 
doğrulanmış olması gerekmektedir. 

E-devlet giriş sayfasında gelen kimlik 
bilgilerinin bir defaya mahsus onaylanması 
gerekmektedir.

Onay işleminden sonra gelen sayfada ;  
"Vergi / T.C. Kimlik No" bilgisini ve ilgili 
5 maddelik vekaletnameyi okuduktan sonra 
"Kabul ediyorum" kutusunu işaretleyip 
"Giriş" butonuna tıklayarak ilgili sayfaya 
yönlendirileceksiniz.

Giriş yapıldıktan sonra işletme veya meslek 
kuruluşları için münferiden temsile yetkili 
değilseniz vekaletname sayfasına 
yönlendirileceksiniz. Noterden aldığınız vekalet 
belgesini tarayarak sisteme yüklemeniz 
gerekmektedir. Bu vekalet içerisinde vekalet 
veren ve alan kişi/kuruluşların kimlik bilgileri 
yanında cep telefonu ve elektronik posta 
adresleri de yer almalıdır. KOSGEB tarafından 
elektronik ortamda bu vekalet kontrol 
edildikten sonra tüm KOSGEB  e-hizmetlerine 
vekalet aldığınız işletme adına başvuru 
yapabilirsiniz.

Uzman onayınız tamamlandıktan sonra 
sisteme giriş yapabilirsiniz.
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Örnek Başlık

20 Nisan 2017 tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen 

Türkiye-Orta Amerika 

Entegrasyon Sistemi (SICA) II. 

Dışişleri Bakanları Forumu’na, 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 

başkanlığında KOSGEB heyeti 

katılım sağladı. 

Kobilerde dönüşümün zirvesi


