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Kobilerde dönüşümün zirvesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, yatırım ve 

üretim ortamını daha da 

iyileştirecek yapısal reformları 

hayata geçirmeyi planladıklarını 

belirterek, “Bu sene içinde 

Sanayide Dijital Dönüşüm 

Platformu’nu hayata geçireceğiz.” 

dedi. Bakan Varank, Türk 

Sanayicileri ve İş İnsanları 

Derneği (TÜSİAD) Yönetim 

Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve 

yönetim kurulu üyelerini kabul 

etti. Kabulde, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getiren 

Varank, Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi’ne ilişkin 

kamuoyuyla paylaştığı olumlu 

düşünceleri dolayısıyla TÜSİAD’a 

teşekkür etti. Bakan Varank, yeni 

hükümet sisteminin iş dünyası 

tarafından istikrar, güven, fırsat, 

büyüme ve kalkınma bağlamında 

değerlendirilmesinin mutluluk 

verici olduğunu ifade ederek, 

“Emin olun, milletimizin iradesiyle 

onaylanan bu sistem reform 

niteliğindedir. Yeni sistemimizin 

Bakan Varank, 
Yatırım ve üretim 
ortamını daha da 
iyileştirecek yapısal 
reformları hızla 
hayata geçireceklerini 
belirterek, “Bu sene 
içinde Sanayide 
Dijital Dönüşüm 
Platformu’nu hayata 
geçireceğiz. ”dedi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ile Büyüyen 
Bir Türkiye Geliyor
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en kısa özeti, ‘günü kurtaran değil, 

geleceği inşa eden’ bir anlayışta 

olmasıdır. Yeni dönemde, kabına 

sığmayan ve vites büyüten 

Türkiye’yi geleceğe taşıyacağız. 

Bunun için çok sayıda strateji ve 

eylem planı hazırlığımız var. İş 

dünyamızın da bizlerden beklediği 

yatırım ve üretim ortamını daha da 

iyileştirecek yapısal reformları hızla 

hayata geçirmeyi planlıyoruz.” diye 

konuştu.

Yeni bir sistemin, ekonomide 

yeni bir başarı hikâyesinin 

önünü açacağını vurgulayan 

Varank, şöyle devam etti:

“Ekonomi yönetimi olarak bizler 

de daha önce hiç görmediğiniz 

kadar uyum içindeyiz. Binlerce 

kişi istihdam eden, ciddi bütçelerle 

üretim yapan sizler, ekonominin 

nasıl belirleyici bir güç olduğunu 

herkesten iyi biliyorsunuz. Hepimiz, 

işletmelerin asıl gücünün, teknoloji 

ve dijital dönüşümle doğrudan 

bağlantılı olduğu konusunda 

hemfikiriz. İnşallah, bu sene 

içinde Sanayide Dijital Dönüşüm 

Platformu’nu hayata geçireceğiz.”

Güçlü Özel Sektör, 
Güçlü Türkiye 
hedefinin ayrılmaz bir 
parçası 

Artık sadece ülkeler için değil, 

işletmeler için de güç ve 

kazancın temelinde teknoloji, 

teknolojiyle büyüyen ve dönüşen 

sanayi olduğuna işaret eden 

Varank, bu nedenle “teknolojiyle 

büyüyen bir sanayi ve sanayiyle 

büyüyen bir Türkiye” inşa etmek 

için çabaladıklarını söyledi.

 Varank, güçlü özel sektörün, 

güçlü Türkiye hedefinin ayrılmaz 

parçası olduğunu belirterek, 

şunları kaydetti: “İş dünyamızla 

birlikte uyum içinde yeni bir 

başarı hikâyesi yazacağımıza 

yürekten inanıyorum. Türkiye, 

asgari koşullarla yetinen bir ülke 

değildir. Gelişmeleri tribünden 

izleyen bir ülke hiç değildir. 

Aksine, her alandaki proaktif 

politikalarımızı sürdüreceğiz. 

Sanayileşme politikamızda da 

duruma göre pozisyon alan değil, 

hedefleri doğrultusunda stratejiler 

belirleyen bir yol izliyoruz. Daha 

önceki sanayi devrimlerini ne 

yazık ki hep geriden izledik fakat 

bu sefer, 4.Sanayi Devrimi’nin aktif 

aktörlerinden biri olmaya kararlıyız. 

İzleyen değil, istikamet tayin eden 

bir sanayileşme politikası için 

bütün kaynaklarımızı seferber 

ediyoruz.” Bu kapsamda özel 

sektör, bakanlık ve ilgili devlet 

kurumları arasındaki iletişime 

önem verdiklerini ifade eden 

Varank, iş dünyasının ve özel 

sektörün önündeki engelleri 

kaldırmak ve gerekli destekleri 

vermek hususunda gerekeni 

yapmaya hazır olduklarını dile 

getirdi.

Yeni dönemde düzenleme ve 

reform paketlerinde TÜSİAD’dan 

da azami katkı beklediklerini 

söyleyen Varank, “Dijital 

dönüşüm, finansmana erişim, 

KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri, 

ürün güvenliği, Ar-Ge destekleri, 

OSB’lerle ilgili düzenlemeler ve yeni 

endüstri bölgeleri gibi alanlarda 

iş dünyamızla birlikte ‘ortak aklın’ 

etrafında buluşalım. Sanayinin, 

diğer tüm sektörleri harekete 

geçiren itici güç olduğunun 

farkındayız. Bu gücün çok daha 

verimli çalışması için özel gayret 

göstereceğiz.” dedi. 

     Türkiye’yi geleceğe taşıyacağız. 
Bunun için çok sayıda strateji ve eylem 
planı hazırlığımız var. Bu sene içinde 
Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’nu 
hayata geçireceğiz.

“   

”
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
“Bilim ve Teknolojiyi Gençlerimizin Öncelikli 
Gündemi Yapacağız.”

Bakan Mustafa Varank, İstanbul 

Teknik Üniversitesi Güneş 

Arabası Ekibi ile  (İTÜ GAE) 

bir araya geldi. İTÜ Kontrol 

ve Otomasyon Mühendisliği, 

Makine Mühendisliği, Elektronik 

ve Haberleşme Mühendisliği gibi 

branşlardan öğrencilerin birlikte 

ürettiği yeni nesil güneş enerjili 

araç “B.O.W. İSTKA” hakkında 

bilgi alan Varank, görüşme 

sonrasında aracı inceledi.

Bakan Varank, gelecek yıl 

Avustralya’da düzenlenecek 

World Solar Challenge’de 

derece almak isteyen ekibe her 

türlü desteği sağlamaya hazır 

olduklarını belirterek, şunları 

kaydetti: 

“İnşallah destek olmaya çalışacağız. 

Sizi orada görmeyi, ülkemizi 

temsil etmenizi isteriz. Tasarım 

ve uygulamada da katkı sağlamak 

isteriz. Aracı beğendim ama 

gençleri daha çok beğendim. Bize 

böyle gençler lazım. Küçükten 

büyüğe teknolojiyi sevdirerek 

bir atılım yapmamız gerekiyor. 

Gençlerimiz başarılı olursa hep 

beraber mutlu oluruz. Bilim ve 

teknolojiyi gençlerimizin öncelikli 

gündemi yapmak ve gençlerin 

Ar-Ge çalışmalarını desteklemek 

için üzerimize düşen tüm 

sorumlulukları yerine getireceğiz.”

“B.O.W. İSTKA 14 
senelik çalışmanın 
ürünü”

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank, bilim 
ve teknolojiyi 
gençlerin öncelikli 
gündemi yapmak ve 
Ar-Ge çalışmalarını 
desteklemek için 
ellerinden geleni 
yapacaklarını 
söyledi.
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İTÜ GAE Strateji Grup Sorumlusu 

Ömer Nezih Atalay da 14 senelik 

çalışmanın ürünü olan ve test 

sürüşü için 16 Temmuz’da 

İstanbul’dan yola çıkan aracın, 

Tekirdağ, Çanakkale, Bursa ve 

Eskişehir’den sonra 5 günlük 

turun son durağı Ankara’ya 

ulaştığını söyledi. 

Ekibin, bugüne kadar 120’nin 

üzerinde mezun verdiğini dile 

getiren Atalay, güneş enerji 

sistemleri ve elektrikli araç 

teknolojileri üzerine çeşitli 

alanlarda AR-GE çalışmaları 

yapmak ve bu doğrultuda 

araçlar tasarlayarak, uluslararası 

standartlarda yerli, kaliteli ve 

rekabetçi ürünlerin gelişimine 

katkıda bulunmak istediklerini 

bildirdi.

Atalay, İTÜ GAE’nin 2004 

yılından bu yana 9 araç 

tasarladığına dikkati çekerek, 

alternatif enerjiyle çalışan 

geleceğin araçlarını üretmek, 

teorik bilgileri pratiğe 

dönüştürmek, uluslararası 

standartlara uygun yeni ürünler 

ortaya koymak amacıyla yola 

çıktıklarını vurguladı. 

                                      

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

gelecek yıl Avustralya’da düzenlenecek 

World Solar Challenge’de derece almak 

isteyen ekibe her türlü desteği sağlamaya 

hazır olduklarını belirtti.

“Sizi orada görmeyi, ülkemizi temsil 

etmenizi isteriz. Tasarım ve uygulamada 

da katkı sağlamak isteriz. Aracı beğendim 

ama gençleri daha çok beğendim. Bize 

böyle gençler lazım. Bilim ve teknolojiyi 

gençlerimizin öncelikli gündemi yapmak ve 

gençlerin Ar-Ge çalışmalarını desteklemek 

için üzerimize düşen tüm sorumlulukları 

yerine getireceğiz.”

Bakan Varank, gençlerin isteği üzerine 

B.O.W. İSTKA üzerine imzasını attı.



www.kosgeb.gov.tr8

Kobilerde dönüşümün zirvesi

Küçük bir ülke olan Cibuti’nin 

stratejik lokasyonda 

bulunduğunun ve bölgenin 

giriş limanı olduğunun altını 

çizen Abdillahi,  önümüzdeki 

dönemde Türkiye ile stratejik 

bir ortaklık kurmak istediklerini 

vurguladı. İki ülke arasındaki 

ilişkilerin kökeninin 16. yüzyıla 

dayandığını anlatan Büyükelçi, 

diplomatik ivmenin yanı sıra iki 

ülke arasındaki ticari bağları da 

kuvvetlendirmek istediklerini 

belirtti. KOBİ’ler alanında faaliyet 

gösteren KOSGEB muadili bir 

kurumun Cibuti’de bulunmadığını 

ifade eden Büyükelçi Abdillahi, 

KOBİ kurumunun kuruluş 

aşamasında olduğunu, Eylül 

2018’de açılmasının planlandığını 

söyledi.

Ticaret, hizmet ve finans 

sektörlerinin ülke ekonomisinin 

%81’ini oluşturduğunu belirten 

Abdillahi, Türk serbest ticaret 

bölgesi inşa edilmesi için 

Kasım 2015’te Türkiye’ye 5 

milyon metrekare arazi tahsis 

edildiğini, buna yönelik fizibilite 

çalışmalarının yürütüldüğünü 

ve bölgede vergi ve gümrük 

uygulanmayacağını bildirdi.  Bu 

serbest ticaret bölgesinin yeni 

kurulacak limanın tam içinde 

olduğunun altını çizen Büyükelçi, 

sadece Cibuti için değil, bölge için 

stratejik açıdan çok önemli bir 

proje olduğunu belirtti.

Ekonominin belkemiği olan 

KOBİ’ler alanında tecrübelerinin 

bulunmadığını aktaran 

Büyükelçi Abdullahi, Cibuti’de 

faaliyet gösteren KOBİ’lerin 

desteklenmesine yönelik 

KOSGEB’den beklentilerini 

dile getirerek, Cibuti’nin de bu 

deneyimlerden faydalanmak 

istediğini söyledi. Toplantıda, 

Cibuti heyeti KOSGEB’in yapısı, 

işlevi, fonksiyonları ve destekleri 

hakkında bilgilendirildi. 

KOSGEB olarak Mutabakat Zaptı 

imzalanabileceği belirtildi.  

İmzalanacak protokol kapsamında 

KOSGEB tarafından teknik 

destek verilerek oradaki KOBİ 

kuruluşunun kurumsal yapısının 

inşasının sağlanabileceği 

vurgulandı.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt,  ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti belirterek, 

Cibuti’deki KOBİ destekleme 

kuruluşu ile imzalanacak 

mutabakat zaptı çerçevesinde 

KOSGEB’in sahip olduğu 

deneyimlerin paylaşılabileceğini 

ifade etti. Uzkurt, Cibuti’de KOBİ 

destek modelleri oluşturulmasına 

ilişkin iki ülke arasında çalışma 

grupları oluşturularak tecrübelerin 

aktarılabileceğini söyledi.

Cibuti Ankara Büyükelçisinden 

KOSGEB Başkanı Uzkurt’a Ziyaret

Cibuti Ankara Büyükelçisi Aden 
Houssein Abdillahi, Diplomat 
Ali Omar Youssouf  ile birlikte 
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 
Cevahir Uzkurt’u makamında 
ziyaret etti. Ziyaret esnasında 
Büyükelçi Abdillahi, Başkan 
Uzkurt ile Cibuti’deki ekonomik 
durum ve KOBİ’ler alanında 
yapılan çalışmalar hakkında 
görüş alışverişinde bulundu.

KOSGEB’in 

100 Günlük 
Eylem Planı

KOSGEB Stratejik Ürün Destek 
Programı kapsamında başvuruda 
bulunan 162 proje 
değerlendirilecektir.

Yüksek Teknoloji Alanlarında Yeni 
Girişimci Desteği kapsamında yeni 
girişimcilere 360 Bin TL’ye kadar 
girişimcilik desteği verilecektir.

Yerli Makine Teçhizat Destek 
Programı kapsamında toplam 

100 Milyon destek alacak 
yaklaşık 1000 işletme 

belirlenerek kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.

KOBİ Teknoyatırım Destek 
Programı kapsamında 139 

projenin değerlendirme 
süreci tamamlanacaktır. 

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek 
Programı kapsamında 4155 adet 
imalat, 357 adet yazılım 
sektöründe olmak üzere 4.512 
proje başvurusu 
sonuçlandırılacaktır.

162 Proje

139 Proje 

360 Bin TL’ye Kadar Destek

100 Milyon TL’destek

4512 imalat ve yazılım projesi

Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat 
sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere 
destek sağlıyoruz.
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Kadın Girişimci  

27 Yıl Kamuda Çalıştıktan Sonra 
Hayalini Gerçekleştirdi

Malatya’da yaşayan 52 yaşındaki 

Şengül Berktaş, 6 yıl önce 

KOSGEB’den aldığı hibe desteğiyle 

organizasyon şirketi kurarak kendi 

işinin patronu oldu. İki çocuk 

annesi Berktaş, kamudan emekli 

olduktan sonra evde oturmak 

istemedi ve KOSGEB’den aldığı 

30 bin TL destekle organizasyon 

firmasını kurdu. 

Kendini geliştirmek ve işinde daha 

da başarılı olmak için birçok kursa 

katılan kadın girişimci, şirketinde 

10 tane bayan elaman istihdam 

ediyor. Kendi ayaklarının üzerinde 

durmak isteyen kadınlara örnek 

olan Berktaş, 6 yıldır işini başarılı 

şekilde devam ettiriyor.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Kimya Bölümü mezunu 

Şengül Berktaş,  KOSGEB 

desteğiyle hayaline nasıl 

kavuştuğunu anlattı.

“27 yıl kamuda çalıştım, İl Özel 

İdareden emekli oldum. Emekli 

olduktan sonra birkaç yıl evde 

kaldım. Bu süre zarfında evde 

oturmanın pek bana göre 

olmadığını düşündüm ve yeniden 

bir şeyler yapmak istedim. Hep 

hayalimde bir organizasyon şirketi 

kurmak vardı. Bu arada aşçılığım 

ve organizasyon yeteneğim iyi 

olduğu için arkadaşlarım bana 

restoran açmamı önermişlerdi. 

Bir gün arkadaşımla sohbet 

ederken KOSGEB’in hibe kredisi 

verdiğini duydum, müracaat ettim 

ve girişimcilik kursuna katıldım. 

Sertifikamı aldıktan sonra KOSGEB 

bir mülakata çağırdı. Oradaki 

uzmanlar ne yapacağımı sordular. 

Ben de organizasyon şirketi 

kuracağımı onlara söyledim, çok 

beğendiler, ‘Çok güzel bir fikir’ 

dediler. ‘İlk defa böyle bir fikirle birisi 

geldi’ dediler ve kredimi onayladılar. 

Şengül Berktaş, imkân 
verildiğinde Türk kadının 
neler yapabileceğini ve 
azmin elinden hiçbir şeyin 
kurtulamayacağını gösteren 
başarılı kadın girişimcilerden.
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Kredimi alarak tamamen KOSGEB 

desteği ile bu işe başladım. Şu anda 

bir hayli yol aldım işimi bayağı 

büyüttüm, her şey şu an çok güzel, 

müşterilerimiz bizden bizler de 

onlardan memnunuz.”

“Her yaptığımı bir 
öncekinden daha iyi 
yapmak için özen 
gösterdim”

Şengül Berktaş, iş hayatına atılma 

sürecinde kimsenin kendisine 

karşı çıkmadığını belirterek, 

“Sadece eşim benden şikâyetçi 

oldu. Evi ve onları ihmal ettiğimi 

söyledi. Burada biraz fazla mesai 

yaptığım için evi bayağı ihmal ettim 

ama yılmadım, benim çalışma 

hevesim her geçen gün arttı. Her 

yaptığımı bir öncekinden daha 

iyi yapmak için özen gösterdim, 

kendimi geliştirmek için birçok 

kursa katıldım, kendimi her geçen 

gün yenileyerek bu işe devam 

ediyorum.”

İşlerini her geçen gün 

büyüttüklerini söyleyen girişimci 

Berktaş, “Biz bu işi yavaş 

yavaş büyütüyoruz. Binamız 

normalde 30-40 kişilikti şu anda 

100 kişiye kadar çıkıyor. İşlere 

yetişemediğimiz zamanlar bile 

oluyor. Fazla iş olduğu zaman 

insanları başka yerlere yönlendirip 

organizasyonu yine kendimiz 

yapıyoruz, inşallah daha da 

büyüyeceğiz.”  dedi.

“Çalışanların Hepsi 
Kadın

2 tane sürekli personeli 8 tane 

de part time çalışanı ile toplam 

10 kadın istihdam eden patron 

Berktaş, isteyen herkesin başarılı 

olabileceğini söylüyor. “Bütün 

insanlar ve özellikle kadınlar bana 

çok güzel yaklaşıyorlar. Ben herkese 

bu işe nasıl başladığımı ve nasıl 

başardığımı anlatıyorum. Hepsi 

hayretler içinde dinliyorlar, bazıları 

‘Biz de böyle şeyler yaparsak 

başarabilir miyiz? diyorlar, onları 

motive ediyorum, onlara ‘Ne zaman 

isterseniz gelip benim yanımda iş 

öğrenebilirsiniz’ diyorum, onlara 

destek olabileceğimi söylüyorum” 

dedi.

“Yeter ki Kendinize 
Güvenin”

Şengül Berktaş, kadınlara da 

tavsiyelerde bulunarak, “Kadınlar 

öncelikle devletin onlara verdiği 

hakları bir araştırsınlar. Bunları 

araştırmaları bence çok önemli. 

Sonra eğer bir iş yapacaklarsa bir 

piyasa araştırmaları yapmaları 

lazım. Piyasada ne kadar ihtiyaç 

var? Bunu görmeleri lazım ve en 

önemlisi korkmamaları lazım. 

Herkes her şeyi başarabilir diye 

düşünüyorum, yeter ki kendilerine 

güvensinler, sağlam baksınlar, 

başkasına muhtaç olmaktansa, 

başkasından para istemekten kendi 

paralarını kazansınlar. Bu iş paradan 

öte aşk benim için, ben yapmak 

istediğim her şeyi başardım, bu 

bana inanılmaz keyif veriyor, beni 

mutlu ediyor. Buradaki arkadaşlara 

istihdam sağlamak ayrıca bir 

güzellik. Ben çok mutluyum, iyi 

ki KOSGEB desteği alarak aşkla 

yaptığım işimi kurmuşum.”                                            

şeklinde konuştu.

      Kadınlar öncelikle 

devletin onlara 

verdiği hakları bir 

araştırsınlar. Herkes 

her şeyi başarabilir 

diye düşünüyorum, 

Bu iş paradan öte 

aşk benim için, ben 

yapmak istediğim 

her şeyi başardım, 

bu bana inanılmaz 

keyif veriyor, beni 

mutlu ediyor. Ben 

çok mutluyum, iyi 

ki KOSGEB desteği 

alarak aşkla yaptığım 

işimi kurmuşum.

“   

”
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Milli Tankımız Altay İçin 

KOSGEB Üzerine Düşeni Yapıyor 

Türk Ordusu’nda kullanılmakta 

olan silah, teçhizat ve benzeri 

malzemelerin yerlileştirilmesi 

faaliyetleri kapsamında Milli 

Ana Muharebe Tankı (Altay) 

parçalarının da azami ölçüde 

yerli sanayi firmaları tarafından 

üretilmeleri amaçlandı. 

Bu kapsamda söz konusu tankın 

“Yardımcı Güç Ünitesi (APU)” 

tasarlanarak 2 adet prototip 

üretimi KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon 

ve Endüstriyel Uygulama Desteği 

ile gerçekleştirildi. APU ile tankta 

ana motorun çalışmasına ihtiyaç 

duyulmadan ısıtma, klima ve 

havalandırma, haberleşme, kule 

çevirme, aydınlatma, bilgisayar 

ve atış kontrol sistemleri gibi 

mevcut sistemlerin çalışır 

halde tutulabilmelerini 

sağlayan elektriksel güç ihtiyacı 

karşılanıyor.

 

KOSGEB ile prototipi oluşturulan 

bağımsız elektriksel güç sistemi 

olan APU, her türlü saha 

testlerinden ve askeri şartnameler 

gereği yapılan tüm testlerden 

başarılı bir şekilde geçti. 

İzmir _ Atatürk OSB’ de faaliyet 

gösteren Tepaş Elektrik 

Motorları A.Ş. tarafından 

oluşturulan APU’nun seri üretim 

hattının kurulması da KOSGEB 

Teknoyatırım  Programı ile 

desteklenecek. 

Ar-Ge projesi kapsamında 

prototipin ortaya çıkarılması ve 

Teknoyatırım desteği kapsamında 

da seri üretim tesisinin kurulması 

KOSGEB tarafından desteklenen 

yatırım ile  katma değeri yüksek 

bir ürünün yerlileştirilmesi 

tamamlamış olacak.

Türkiye’de üretilecek Milli Muharebe Tankı Altay’ın yardımcı 
güç ünitesi seri üretim hattının kurulması KOSGEB ile 
destekleniyor.
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Stratejik Ürün
Destek Programı

5 Milyon TL'ye 
kadar destek!

 Cari açığı azaltmayı sağlayan ürünler için
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KOSGEB Trabzon Müdürlüğü, 1993 

yılında Fatih Sanayi Sitesi’nde 

faaliyete başladı. 2005-2011 yılları 

arasında Trabzon Ticaret ve Sanayi 

Odası Binası 6. Katında, 2012 

yılından bu yana da Değirmendere 

İpek İş Merkezi 6. ve 7. katında 540 

m2 alanda 14 kişilik kadrosu ile 

hedef kitlesini oluşturan KOBİ’lere 

hizmet sunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Rektörlüğü ile KOSGEB Başkanlığı 

arasında yapılan iş birliği 

protokolü ile 1997 yılında faaliyete 

başlayan KOSGEB-KTÜ Teknoloji 

Geliştirme Merkezi ile 2017 

yılına kadar Ar-Ge ve inovasyon 

projelerine kuluçka merkezi olma 

rolü oynamıştır. 2017 yılında 

KTÜ ile yenilenen protokol 

çerçevesinde Ar-Ge ve inovasyon 

projeleri desteklenmeye devam 

ediyor. 

2017 yılında KOSGEB Trabzon 

Müdürlüğüne kayıtlı 13 bin 963 

işletme varken bu işletmelerin 731’i 

etkin bir şekilde KOSGEB Destek 

Programları’ndan faydalanmıştır. 

2017 yılında Trabzon KOBİ’lerine 

toplam 11 Milyon TL’nin üzerinde 

destek sağlandı.

27.07.2018 itibari ile KOSGEB 

Trabzon Müdürlüğü veri tabanına 

kayıtlı işletme sayısı 15 bin 183’ü 

bulmuştur. 2017 yılında verilen 

destek rakamlarına 2018 yılının 

ilk yarısında 11 Milyon TL destek 

ödemesi ile ulaşan Trabzon 

KOSGEB Müdürlüğü, 2011 yılından 

bugüne kadar Trabzon KOBİ’lerine 

yaklaşık 47 Milyon TL destek 

sağladı.

SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

Trabzon KOSGEB Müdürlüğü
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Trabzon’da KOSGEB ile Başaranlar

Girişimcilik Desteği İle Başladı, 
KOBİGEL ile Büyüdü

Trabzon Of ilçesi doğumlu 28 

yaşındaki Girişimci Behçet Cihat 

Çelebi, 14 yaşında çırak olarak 

plastik doğrama firmasında 

işe başladı. Askere gidinceye 

kadar Trabzon’da aynı sektörde 

üç firmada çalıştı.  Askerliğini 

yaptıktan sonra yine bir firmada 

işe başlayan Çelebi’yi, yıllardır 

işletmesini kuracağı günü hayal 

etti.

Bir gün patronu ile tartışan 

Çelebi, hayalini gerçekleştirmek 

için doğru zamanın olduğunu 

fark etti. KOSGEB’in Girişimcilik 

Desteği’ni duyan Çelebi, maddi 

imkansızlıklardan dolayı iş yeri 

kurmasına razı olmayan babasını 

da KOSGEB’in desteğini anlatarak 

ikna etti. 

2012 yılının sonunda ısıcam 

imalatı üzerine KOSGEB desteği 

ile işletmesini kuran Behçet Cihat 

Çelebi, 5 kardeşi ile birlikte işe 

başladı. Isıcam imalatını yaparken 

aynı zamanda dışarıdan hazır 

doğrama da alıp montajını yaptı. 

Trabzon’da bir inşaat firmasının 

büyük bir projesini alarak başarı ile 

tamamladı. 224 daireyi çok kısa bir 

zamanda yapan girişimci için bu 

süreç bir sıçrama noktası oldu.

2014 yılında ısıcam işini bırakan 

girişimci, alüminyum doğrama 

işine yöneldi. Alüminyum işine 

girdikten sonra cephe kaplama 

işine de girmiş oldu. 150 m2’lik 

bir yerde faaliyet gösterirken 

600 m2’lik bir imalathaneye 

geçerek yeni bir makine parkuru 

oluşturdu. Yazılım programlarını 

temin ederek bilgisayar destekli 

çalışmaya başladı.

Çelebi, 2016 yılında KOSGEB 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programı ile cephe işleri için 

kompozit makinesini ve pres 

makinesini alarak makine 

altyapısını tamamlamış oldu. 

Behçet Cihat Çelebi, Trabzon’da ve 

çevre illerde inşaat projeleri yapan 

işletmede 11 kişi istihdam ediyor.

KOSGEB’in Girişimcilik Desteği’ni duyan Çelebi, 
maddi imkansızlıklardan dolayı iş yeri kurmasına 
razı olmayan babasını KOSGEB’in desteğini 
anlatarak ikna etti ve işletmesini kurdu.
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Mobilya sektöründe uzun 

yıllar yönetim, satış ve üretim 

departmanlarında görev alan 

4GEN Ofis Mobilyaları kurucu 

ortakları Hasan Topkara, Osman 

Şahin ve Tolgahan Okumuş 

tecrübe ve birikimlerini az 

miktardaki sermayeleriyle 

birleştirdiler ve KOSGEB’in 

Girişimcilik Destek Programı’ndan 

faydalanarak 2016 yılında kendi 

işletmelerini kurdular.

İşletme ortaklarından Osman 

Şahin, 2016 yılında işletmeyi 

kurarken sınırlı imkanlarla işe 

başladıklarını belirterek : “Hiç 

birikimim yoktu. İşletmenin diğer 

iki ortağı olan Hasan Topkara 

ve Tolgahan Okumuş da aynı 

durumdaydı. Bu yatırım için 

devlet desteklerini araştırmaya 

başladık. En hızlı şekilde KOSGEB 

desteğinden faydalanabileceğimiz 

konusunda ortak görüşe vardık 

ve KOSGEB ile işe başladık. Çok 

şükür imalathanemizi kurduk. 

Araç filomuzu oluşturduk. Bugün 

2 bin m2’nin üzerinde bir satış 

mağazamız var. Araç filomuzda 

Tecrübe ve Birikimlerini 
İstihdama Dönüştürdüler

2016 yılında Trabzon’da kurulan “4GEN Ofis 
Mobilyaları” bugün sektörün liderleri arasına 
girmeyi başardı.
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kendimizin 5 aracı var. Yeni bir 

döşeme atölyesi kurduk. Nasip 

olursa 2019 yılında seri üretime 

geçmeyi planlıyoruz ” dedi.

“KOSGEB Bize Her 
Şeyden Önce Cesaret 
Verdi”

Girişimci Osman Şahin, 

KOSGEB’in işletmenin 

kuruluşunda maddi destekten 

daha çok manevi destek verdiğini 

ve kendilerini cesaretlendirdiğini 

söyledi. 

Şahin, Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimleri’ne katıldığını ve 

burada hazırlamış olduğu iş 

planındaki hedeflerin %90’ını 

gerçekleştirdiklerini belirterek, 

“Biz ilk 3 yılda 5 Milyon TL satış 

hedeflemiştik. Bu sene bizim 

3. yılımız ve bu yılın sonunda 

8 Milyon TL’ye ulaşmayı 

hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Osman Şahin, işletmenin 

kuruluşundan bugüne gelinen 

noktada 700m2’lik üretim 

atölyesinde, bir ofiste olması 

gereken bütün mobilyaları kendi 

bünyelerinde ürettiklerini, gelişen 

modern üretim teknikleri ve 

yeniliklerini takip ederek müşteri 

ihtiyaçlarına göre her türlü ürünü 

ürettiklerini söyledi.

Sektöre 2016 yılında ofis 

mobilyaları ile üretime başlayan 

4GEN Ofis, üretimini tüm 

ofis mobilya ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek bir hale getirerek, 

sektöründe saygın bir konuma 

ulaştı.

20 personel ile üretim ve 

satışa devam eden işletme; 

büro koltukları, VIP ofis koltuk 

takımları, ahşap ve metal 

koltukları, misafir ve bekleme 

koltukları, konferans koltukları, 

kafeterya sandalyeleri,  okul, 

dershane ve eğitim mobilyaları,  

hastane ve eczane mobilyaları 

ile iş hayatında kullanılabilecek 

bütün ofis mobilyalarının 

imalatını ve satışını yapıyor.

    Hiç birikimim 

yoktu. 

KOSGEB ile 

işe başladık ve  

imalathanemizi 

kurduk. Araç 

filomuzu 

oluşturduk. 

Bugün 

2 bin m2’nin 

üzerinde bir 

satış mağazamız 

var

“  

”
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KOSGEB Desteği İle

Hem Üretiyor Hem Eğitiyor 

TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Gizem Karadeniz, 

okulunu bitirdikten sonra ekmekçilik ve pastacılık üzerine Ankara’da bir 

gastronomi okulunda eğitime başladı. Yaklaşık olarak 1 yıl eğitim aldıktan 

sonra çeşitli otellerde staj yaptı, böylece ekmekçilik ve pastacılık üzerine iyi bir 

tecrübe kazandı. 

Gizem Karadeniz, KOSGEB’den Girişimcilik Desteği alarak ortakları Yusuf Bektaş 

ve Alper Türkmen ile birlikte Trabzon’da Maya Bakery&Workshop’u  kurdu.
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Maya Bakery&Workshop Eylül 

2017’de Trabzon’un Beşirli 

semtinde girişimci Gizem 

Karadeniz ve ortakları Yusuf Bektaş 

ve Alper Türkmen ile birlikte 

KOSGEB’in Girişimcilik Desteği 

ile kurularak faaliyet göstermeye 

başladı. 

TOBB Üniversitesi Uluslararası 

İlişkiler Bölümü’nü bitiren Gizem 

Karadeniz, okulunu bitirdikten 

sonra ekmekçilik ve pastacılık 

üzerine kursa katılmak istedi 

ve Ankara’da bir gastronomi 

okulunda eğitime başladı. Yaklaşık 

olarak 1 yıl eğitim aldıktan sonra 

çeşitli otellerde staj yaptı, böylece 

ekmekçilik ve pastacılık üzerine iyi 

bir tecrübe kazandı. 

Gizem Karadeniz’de artık iş kurma 

hayali iyiden iyiye olgunlaştı. Şu 

anki işletme ortağı olan eniştesi 

Yusuf Bektaş’a planlarından 

bahsetti.

Yusuf Bektaş ve Alper Türkmen 

ile birlikte Karadeniz Bölgesi’nde 

40’tan fazla ağı olan Trabzon’un 

en büyük marketler zincirinden 

birisi ile görüştüler. Trabzon’un en 

işlek marketlerinden bir tanesinin 

içerisinden yer talep ettiler. 

Market yönetimi bu teklifi kabul 

etti ve marketin reyonlarında 

üretecekleri ekmeklerin satışının 

yapılması şartı ile marketin 

kiracısı olarak anlaşma yapıldı.

Gizem Karadeniz, Yusuf Bektaş ve 

Alper Türkmen Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde sektörde faaliyet 

gösteren işletmeleri gezerek işin 

nasıl yapıldığına dair araştırmalar 

yaptılar ve İstanbul’da ekmekçilik 

üzerine danışmanlık yapan bir 

firmadan da 3 haftalık bir eğitim 

aldılar.

Eğitimin ardından Trabzon’a 

dönerek hemen imalathaneyi 

kurarak markette de ürettikleri 

ekmekleri teşhir etmeye başladılar. 

Ürünler talep görmeye başlayınca 

hemen işin kafe tarafında 

çalışmalara başladılar ve işletmeye 

kafe ile birlikte workshop da 

kurdular. Böylece kısa bir sürede 

her ikisini de faaliyete geçirdiler.

Ekmek ve pasta eğitimi 
almak isteyenlere workshop 
düzenleniyor.



www.kosgeb.gov.tr20

Kobilerde dönüşümün zirvesi

Şu an hem ekşi mayalı ekmek 

imalatı hem de kendilerine has 

pizza, pasta, kek, çörek gibi ürünler 

imal ederek kafede müşterilerine 

sunuyorlar. 

İşletmede ekşi maya kullanarak 

tamamen doğal ve katkısız tam 

buğday, buğday ve çavdar unları 

ile artisan ekmekler yapılıyor. 

Yapımında kaya tuzu ve ph 

derecesi yüksek su kullanılıyor. 

Doğal yollarla yapılmış ekşi maya 

ile oluşturulan hamurlar soğuk 

ve uzun süren bir fermentasyona 

maruz bırakılıyor. Ekmeğin 

üretimine başlanması ile fırından 

çıkması arasındaki süre ise 

yaklaşık 32 saati buluyor. Bu 

nedenle yapısı daha kompleks ve 

daha lezzetli. 

Aynı zamanda ürettikleri ürünleri 

kiracısı bulundukları marketin 

Trabzon’daki diğer şubelerine 

de veriyorlar. Ayrıca işletmede 

kurdukları workshop ile de 

isteyenlere ekmek ve pasta eğitimi 

olanağı sağlıyorlar. 

KOSGEB’in Girişimcilik 
Desteği ile kurulan 
işletme ortakları, 
aldıkları eğitimlerle 
destekledikleri 
ekmekçilik ve pastacılık 
deneyimleri ile 
Karadeniz Bölgesi’nde 
40’tan fazla ağı olan 
Trabzon’un en büyük 
marketler zincirinden 
birinde yer açarak 
ürünlerini satışa 
sundular.
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 KOBİ TEKNOYATIRIM
 KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım

Destek Programı

01

02

Başvuru

Ön Değerlendirme

 Yerinde
İncelemeler

Ödeme
 Faaliyetlerin
Yürütülmesi

Kurul

 Projenin
Tamamlanması

 Proje Sonrası
Destek Süreci

  Projenin
İzlenmesi

KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden; 
Uygulama Birimlerine 

Eksiklerin bildirimi ve 
tamamlanması 

Teknik ve mali raporların 
hazırlanması 

Erken ödeme ve 4 aylık 
dönemlerde 

2 aylık ziyaretler ve 
4 aylık dönemsel izleme  

Kabul, red, görüş, 
revizyon 

Yatırım projesinin başarılı / 
başarısız tamamlanması 

Üretime başlayan işletmenin  
1 yıl süre ile desteklenmesi 

5 yıl boyunca işletmenin her 
yıl izlenmesi 

03

04 05

06

07

08

09

KOBİ TEKNOYATIRIM 
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime 
dayalı projelere 

5 Milyon TL’ye kadar destek!
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 KOBİ TEKNOYATIRIM
 KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım

Destek Programı

01

02

Başvuru

Ön Değerlendirme

 Yerinde
İncelemeler

Ödeme
 Faaliyetlerin
Yürütülmesi

Kurul

 Projenin
Tamamlanması

 Proje Sonrası
Destek Süreci

  Projenin
İzlenmesi

KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden; 
Uygulama Birimlerine 

Eksiklerin bildirimi ve 
tamamlanması 

Teknik ve mali raporların 
hazırlanması 

Erken ödeme ve 4 aylık 
dönemlerde 

2 aylık ziyaretler ve 
4 aylık dönemsel izleme  

Kabul, red, görüş, 
revizyon 

Yatırım projesinin başarılı / 
başarısız tamamlanması 

Üretime başlayan işletmenin  
1 yıl süre ile desteklenmesi 

5 yıl boyunca işletmenin her 
yıl izlenmesi 

03

04 05

06

07

08

09

Programın KOBİ’lere Katkısı
 
•	 Teknolojik	ürün	odaklı	yatırım	yapmak	isteyen	KOBİ’ler	

için	finansmana	erişimin	kolaylaştırılması,
•	 KOBİ’lerde	yerli	üretim	bilincinin	artırılması,
•	 KOBİ’lerin	ar-ge	ve	yenilik	faaliyetlerinin	orta-yüksek	ve	

yüksek	teknoloji	alanlarda	yoğunlaşmasının	sağlanması,
•	 KOBİ’lerde	nitelikli	insan	kaynağının	oluşturulması	ve	

istihdamın	artırılması
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Görkem Serçe uzun yıllar medikal 

sektöründe çalıştı. Diş hekimi olan 

ağabeyi Altuğ Serçe ve annesi 

Aytaç Serçe ortaklığında AGS 

Medikal işletmesini kurdular. 

AGS Medikal Yönetim Kurulu 

Başkanı Görkem Serçe, 

Türkiye pazarında,  pazarın 

yaklaşık %25’ini karşıladıklarını 

belirterek : ‘’Ürünümüz yurt 

dışından gelen ürünlerle rekabet 

edebilecek seviyede. Uluslararası 

standartlarda implant üretimi 

yapıyoruz. Amerikan Gıda ve 

İlaç Dairesi FDA’dan onay alan 

ilk Türk firmasıyız. Bu onaydan 

sonra ileri teknoloji ile üretmiş 

olduğumuz “implance” marka 

diş implantlarımızı ABD pazarına 

sokacağız. İmplance bir Türk 

markası olarak, dünyadaki en 

dayanıklı 3 implant markasından 

biridir ” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Serçe, 

2018 yılı sonuna kadar Amerika’da 

100 bayi hedeflediklerini, ABD 

pazarına girdikten sonra burayı 

üs olarak kullanacaklarını ve Orta 

Amerika ülkelerine de ihracat 

yapmak istediklerini söyledi.

Serçe, “ implant sektöründe 

Türkiye’nin dışa bağımlılığını 

önemli ölçüde azalttık. Dental 

Trabzon’dan Dünyaya, 
Diş İmplantı İhraç Ediyor

Görkem Serçe
AGS Medikal Yönetim Kurulu Başkanı

Trabzon Beşikdüzü Organize Sanayi 
Bölgesi’nde AGS Medikal tarafından üretilen 
diş implantları, Türkiye pazarının % 25’ini 
karşılarken, 35 ülkeye de ihraç ediliyor.

SAMPLE TEXT HERE

Röportaj
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implantların anavatanı olarak 

bilinen ve bu sektörde dünyada en 

önemli ülke olan İsviçre’de, üretim 

tesisimizi faaliyete geçirip Türk 

implantlarını üretmeye başladık. 

İsviçre’nin Yverdon kentinde 

Y-PARC Teknoparkı’nda kurmuş 

olduğumuz fabrikamız kısa bir 

süre önce üretime başladı. Burada 

ürettiğimiz ürünleri yeni markamız 

ile bu ülke üzerinden tüm dünyaya 

satacağız. Teknolojik değeri 

yüksek ürünler üretme konusunda 

Türkiye’nin yeterli gücü var. Biz de 

bu alanda Türkiye’nin gücünü tüm 

dünyaya duyurmak istiyoruz” dedi.

‘“Amerika’da 100 Bayi 
Hedefliyoruz”

KOSGEB olarak Trabzon’da AGS 

Medikal işletmesini ziyaret ederek, 

Yönetim Kurulu Başkanı Görkem 

Serçe’den işletme faaliyetlerini 

dinledik. Kalite ve İdari İşler 

Müdürü Mübeccel Çalık ile de 

söyleşi yaptık. 

Mübeccel Hanım, işletmenin 

kuruluşu ve bugüne kadar gelinen 

süreçler hakkında kısaca bilgi 

verir misiniz?

2007 yılında İstanbul’da kurulan 

işletmemiz, yurt dışından 

implant alıp Türkiye pazarında 

satış yaparken, “Neden biz de 

üretmeyelim?”  diyerek 2011 

yılında Trabzon Beşikdüzü 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 

know-how transferiyle diş 

implantı üretimine başladı ve 

şimdi uluslararası pazarlarda 35 

ülkeye ihracat yapıyor.

Üretim olarak dental implant,  diş 

implantı ve diş uygulamalarında 

kullanılan cerrahi setlerin 

üretimini gerçekleştiriyoruz. 

Üretilen her ürün, kalite kontrol 

departmanında 1/10.000 mm 

hassasiyetli otomatik ölçüm 

cihazları ile incelenmektedir.

Yurt dışında 35 ülkeye 

ihracat yapıyoruz. Fabrika ilk 

kurulduğunda 10 personel ile işe 

başlamıştık, şu anda personel 

sayımız 60’ı geçmiş durumda.  

2016 yılında 9 Milyon TL olan satış 

hasılatımız, 2017 yılında yapmış 

olduğumuz yatırımlar ile birlikte 

24 Milyon TL’ye ulaştı. 2018 yılında 

ise 33 Milyon TL’ye ulaşmayı 

hedefliyoruz.

Neden Trabzon?

Trabzon’u yatırım için ulaşım 

kolaylığı (havalimanı) , yeşil oluşu 

ve pazarlara yakınlığı nedeniyle 

tercih ettik. Teşvik programı 

içinde 4. bölgede yer alan ve 

Trabzon Beşikdüzü’nde bulunan 

    Teknolojik 
değeri yüksek 
ürünler üretme 
konusunda 
Türkiye’nin 
yeterli gücü 
var. Biz de 
bu alanda 
Türkiye’nin 
gücünü tüm 
dünyaya 
duyurmak 
istiyoruz

“  

”
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6 dönümlük arazi, devletimiz 

tarafından firmamıza tahsis 

edilmiştir. 

İşletmenin Ar-Ge alt yapısı ne 

durumda?

İşletme içerisinde Ar-Ge 

birimimizi kurduk.  Burada Ar-

Ge çalışmalarımız sürekli devam 

ediyor. Yıl içerisinde hekimlerden 

gelen talepleri değerlendiriyoruz. 

Bu talepler doğrultusunda ve Ar-

Ge çalışmaları neticesinde yeni 

ürünlerin üretimini yapıyoruz.

Ar-Ge sonucu ticarileştirmiş 

olduğunuz ürünlerden örnekler 

verebilir misiniz?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Ürün Geliştirme Desteği ile 

“Zigoma İmplant” dediğimiz 

bir ürün geliştirdik. Zigoma 

implant, dünyada sadece 4 ülkede 

üretilmekteydi. Bizimle birlikte 

bu ürünü üreten 5 ülke oldu. Bu 

ürün üst çenesinde kemik erimesi 

olmuş hastalara, kaza ya da 

kanser gibi hastalıklardan dolayı 

üst çene kemiğinin bir kısmı 

veya tamamı alınmış hastalara 

uygulanmaktadır. Yine buna 

benzer değişik çap ve boylarda 

taleplere göre farklı ürünlerin 

üretimini gerçekleştiriyoruz.

İşletmenizin kuruluşundan 

beri almış olduğunuz devlet 

desteklerini anlatır mısınız?

Ekonomi Bakanlığı üzerinden 

fabrikanın kuruluşu aşamasında 

almış olduğumuz “yatırım teşviki” 

var. Diğer yandan Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı üzerinden 

Ürün Geliştirme (Ür - Ge) Desteği 

aldık. 

KOSGEB Destekleri’nden 

faydalandık ve hala faydalanmaya 

devam ediyoruz. Genel Destek 

Programı kapsamındaki Fuar 

Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği, Belgelendirme Desteği, 

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 

gibi desteklerden faydalandık. 

Yine, en son çağrıya çıkılan 2018 

yılı KOBİGEL – KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında 

sunmuş olduğumuz projemiz 

onaylandı ve projemizin 

uygulamasına başlamak üzereyiz.

    İsviçre’de 
kurduğumuz 
fabrikada 
üretilen 
ürünleri tüm 
dünyaya 
satacağız

“  

”
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KOSGEB’de

KOBİ Bilgi Sistemi Devrede

KOBİ’lerin Bütün Destek Süreçleri 

Kontrol Altında

KOSGEB’de İşletmelerin bütün destek süreçleri 

üst yönetim tarafından takibe alındı.

KOSGEB, her geçen gün yeni vizyon çalışmaları kapsamında 

devrim niteliğindeki yeniliklere imza atıyor. KOBİ Bilgi Sistemi’nin 

uygulanmaya alınması ile birlikte İşletme bazında, Müdürlük 

bazında ve KOBİ Uzmanı bazında bütün raporlamalar tek tuş ile 

yönetime sunuluyor. 

KOSGEB’de üst yönetim tarafından kullanılan 

KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden; KOBİ’lerin yapmış 

olduğu başvuru süreçleri, proje durumları, 

destek ödeme aşamaları, proje içerikleri, kurul 

kararları, yapılan başvuruların bekleme süreleri 

gibi bütün bilgilere anında ulaşılırken, KOSGEB 

İl Müdürlüklerinin ve KOBİ Uzmanlarının da 

işletmeler ile ilgili yapmış olduğu işlemlerin bütün 

aşamalarına da anında ulaşılıyor.

KOBİ Bilgi Sistemi aracılığı ile;

•	 Hangi müdürlükte, destek programına göre 

hangi proje başvurusu var? 

•	 Müdürlüklerde bekleyen evraklar ve ödeme 

durumları nedir?

•	 İşletme ne zaman başvuru yapmış, başvurusu 

hangi aşamalardan geçmiş ve en son durumu 

ne?

•	 İşletmenin proje başvurularının içeriği ne?

•	 İşletmenin bugüne kadar faydalandığı 

destekler neler ve şu an sistemde bekleyen 

ödemeleri ne durumda?

•	 KOBİ Uzmanında bir evrak kaç gündür 

bekliyor?

gibi soruların cevaplarına anında ulaşılırken, 

destek süreçlerinin ve KOSGEB Müdürlüklerindeki 

iş ve işlemlerin en ince ayrıntısına kadar raporu 

alınabiliyor.
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Türkiye Yapımı Silahlar 

28 Ülkede Kullanılıyor

Trabzon, Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Trabzon Silah Sanayi A.Ş. 28 
ülkeye silah ihracatı yapıyor.

KOSGEB’in Doğu Karadeniz Silah Projesi ile 1993 yılında kurulan ve bugün dünya silah 
sektöründe söz sahibi olan Trabzon Silah Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Abdullah Erdem,  25 yıllık süreci KOSGEB ile paylaştı.

Abdullah Erdem
TİSAŞ Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı 
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Söyleşi yaptığımız Trabzon Silah 

Sanayi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Abdullah 

Erdem,  25 yıllık süreci KOSGEB ile 

paylaştı : 

Türkiye Cumhuriyeti 8. 

Cumhurbaşkanı merhum 

Turgut Özal’ın, 1988 yılında 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 

kaçak tabanca üretiminin yasal 

hale getirilebilmesi için yapmış 

olduğu çalışmaların neticesinde, 

1990’larda Rize, Trabzon, Ordu, 

Giresun ve Gümüşhane olmak 

üzere 5 ilde devlet desteği ile 

KOSGEB’in koordinasyonunda 

bu illerdeki işletmelerin bir araya 

getirilmesi ile birlikte 5 ayrı silah 

fabrikası kurulmuş oldu.

“ KOSGEB’in İlk Sanayici 
ve Üretim Desteğini 
1993 Yılında Aldık ”

Trabzon’da bu proje için başvuru 

yapan firmalardan birisi bizdik. 

Makine ve Kimya Endüstri 

Kurumu(MKE), KOSGEB, Ticaret 

ve Sanayi Odaları iş birliğinde, 

kuruluş aşamasında çeşitli 

toplantılar yapıldı. Burada başvuru 

yapan firmalar içerisinde bir üs 

firma kurulması kararlaştırıldı. 

Biz de Trabzon Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın yönlendirmesi ile ortak 

olduğumuz işletmelerle bir araya 

geldik ve ortaklarımızı tanımadan 

bir üs şirket kurduk.

Daha sonra 5 ilde kurulan 

işletmelere MKE, 5 ayrı tabanca 

modelini projelendirerek kura 

yolu ile bu işletmelere modellerin 

üretilmesi için projeleri teslim 

etti.  Bize Fatih 13 7/65 mm 

tabanca üretimi düştü. Daha 

sonra KOSGEB’den Ortak Kolaylık 

Atölyesi desteği aldık. Trabzon 

Fatih Sanayi Sitesi’nde 150 m2’lik  

bir atölyede imalata başladık.

1994’ün sonuna doğru ilk elli 

adet tabancamızın üretimini 

tamamlayarak teslimatını yaptık. 

Bu üretimin ardından Gaziantep 

Kolaylık Atölyesi’nden bir CNC 

tezgahını KOSGEB desteği ile aldık. 

KOSGEB’den bu şekilde ilk destek 

alan işletmeyiz.

1995 yılında Arsin Organize Sanayi 

Bölgesi’nde o dönemin Trabzon 

valisinin yardımı ile 11.500 m2’lik 

arsamızı aldık. Binamızın inşaatını 

tamamlayarak fabrikamızı buraya 

taşıdık. Sürekli fabrikaya ilaveler 

yaparak devam ettik.

1998 yılı sonunda MKE, 10 binin 

üzerinde tabancamızı alınca bize 

daha tabanca alamayacaklarını 

bildirdi. Biz bu süreçten sonra 

bir arayış içerisine girerek 9 

mm tabanca üretimine başladık. 

Böylece MKE reyonlarından sivil 

halka satış yapmaya başladık. 

2000 yılında bir ihale aldık ve bu 

ihaleyi başarı ile teslim ederek 9 

mm tabanca üretimine yoğunlaştık 

ve bu tabancayı modellemeye 

başladık. İlk önce “Kanuni 16” 

ismiyle, daha sonra “Zigana M16” 

ismiyle devam ederken, Zigana 

serisi ile tabancalarımızı üretmeye 

devam ettik.

    KOSGEB 
Desteği ile 
11 Milyon TL’lik 
Teknoyatırım 
Programı’na 
Başlıyoruz

“  

”
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“Silahlarımız TSK 
Envanterinde”

2004 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri 

(TSK)’ nin zati demirbaş alımında 

tercih yapıldı. Bu arada biz çok 

iyi bir tanıtım yaptık. Üretim 

kapasitemiz 21 binken, 68 bin 

kişiden 64 bini Zigana T serisi 

tabancamızı tercih etti. 

“ Bugün TSK’da 
150 Binin Üzerinde 
Tabancamız Var ”

Üretim kapasitemiz 21 bin olunca 

bize 21 bin adet tabanca siparişi 

verdiler. 2004 ve 2005 yıllarında 

bu tabancaların üretimini 

tamamlayarak devlete teslim ettik. 

Bu bize iyi bir tecrübe oldu ve seri 

üretimi öğrenmiş olduk. Bugün 

TSK’da subayların kullandığı 150 

binin üzerinde tabancamız vardır.

‘’Türkiye’nin İlk Silah 
İhracatını Amerika’ya 
Yaptık ’’

Bu ihaleden sonra hem makine 

parkımızı hem de üretim hattımızı 

zenginleştirdik. 2007 ve 2008 

yıllarında 1911 Amerikan Colt 

tabancasını üretmeye başladık. Bu 

arada TİSAŞ olarak Amerika’ya ilk 

ihracatımızı yaptık. Amerika’dan 

sonra bunu diğer ülkeler izledi 

ve artık silahlarımız uluslararası 

pazarlara sokmuş olduk.  

Bir yandan ihracatımızı arttırırken, 

diğer yandan ürün çeşitliliğini 

zenginleştirdik. “Sport” modeli 

delikli tabanca üretimine 

başladık. 2010’lu yıllarda “Polimer” 

tabancalarımızın imalatı ile 

modellerimizi geliştirerek devam 

ettik. Amerika’ya modellerimizi 

çeşitlendirerek satışlarımız devam 

etti. 2014 yılına kadar da çok iyi 

ihracat yaptık.

2014 yılında Amerika’daki 

distrübütörümüzle bir yol 

ayırımına girdik ve bu süreçte 

biraz bocaladık. Bu aşamada 

“Polimer” tabanca üretimini 

oturttuk ve Hi Power dediğimiz 

Browning’in 14’lü tabancasını 

ürettik. Bu ürünü iç pazarda 

çok güzel bir şekilde satıyoruz 

ve Amerika’ya da ihracatını 

yapıyoruz. 28 civarı ülkeye ihracat 

yapıyoruz. Bu ülkelerin başında 

Amerika, Azerbaycan geliyor.

“KOSGEB Desteği 
ile 11 Milyon TL’lik 
Teknoyatırım 
Programı’na 
Başlıyoruz ”

Üniversite ve sanayi iş birliği 

kapsamında KOSGEB üzerinden 

bir projemiz olmuştu. TÜBİTAK 

destekli iki projemizi başarı ile 

tamamladık. “Plastik mermi atan 

tabanca üretimi” ve ihracata 

yönelik olarak “Polimer gövdeli 

tabanca üretimi” projesini 

tamamladık. KOSGEB Desteği 

ile 11 Milyon TL’lik bir yatırım 

yaparak “Polimer gövdeli tabanca 

üretimi” konulu projemizin 

Teknoyatırım Programı’nı KOSGEB 

desteği ile gerçekleştireceğiz. 

Projemiz KOSGEB’den onaylandı, 

ön ödemesini aldık ve projeye 

başlıyoruz.”
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Trabzon’da 

Madencilik Sektöründe 
Bir Dev

Madencilik sektörüne makine ve ekipman imalatı yapan ve yapmış 
olduğu imalatın % 80’ini ihraç eden Çolakoğlu Makina, Doğu 
Karadeniz’de ilk Ar-Ge merkezi kuran işletme oldu. 

Çolakoğlu Makina Kalite 

Yönetim Temsilcisi Özlem Yalçın, 

işletmenin başarısını KOSGEB’le 

paylaştı : 

“Çolakoğlu Makina, faaliyetlerine 

1980 yılında  Makine Yüksek 

Mühendisi Halil Çelikarslan’ın  

kurduğu Çolakoğlu Mühendislik 

Makina Sanayi Ticaret Ltd. Şti.  adı 

altında başladı.

Kuruluş yıllarında, çay 

fabrikalarının proses ekipmanları 

imalatı ve vinç imalatı olarak  

iki dalda faaliyet gösterdi. 

Kuruluşundan birkaç yıl sonra, 

kaynaklı çelik yapı imalatı ve 

montaj faaliyetlerine yöneldi. 

Maden sektöründe ilk endüstriyel 

tesis sözleşmesini 1994 yılında o 

yıllarda Kanada firması olan Çayeli 

Bakır İşletmeleri A.Ş. ile imzaladı. 

Takip eden yıllarda, Türkiye’nin 

ve dünyanın önde gelen maden 

sektörünün kuruluşları ile 

çalışarak maden sektörüne 

katkısını sürdürdü.

2000’li yılların başında, 

Finlandiyalı Outotec O.Y. firması 

ile ilk yurt dışı taahhüt projesini  

üstlenerek başarıyla tamamladı.

Çolakoğlu Makina, sahip 

olduğu mühendislik ve imalat 

deneyimiyle, madencilik sektörü 

ve daha bir çok endüstriyel sahada 

kullanılabilecek olan özel proses 

ekipmanları için tüm mekanik 

tasarım, malzeme temini, imalat ve 

test işlerini gerçekleştirmektedir.

Firma, 550 ton/ay üretim 
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kapasitesi ile sektörün önde gelen 

firmaları arasındadır. 8.400 m2’lik 

iki ayrı fabrikamızda güçlü teknik 

kadromuzla proje ve mühendislik 

hizmetlerinin yanında Türkiye 

ve dünyanın çeşitli ülkelerindeki 

maden makineleri ve tesis 

kurulumları için çelik ve çelik 

konstrüksiyon üretimi yapıyoruz. 

Üçüncü fabrika inşaatımıza 

Samsun Kavak Organize 

Sanayi Bölgesi’nde başladık. Bu 

fabrikamızın da faaliyete başlaması 

ile birlikte imalat alanımızı 18 

bin 400 m2’ye çıkarmış olacağız. 

Böylece aylık üretimimizi 800 ton/

ay olarak hedefliyoruz.

“İmalatımızın % 80’ini 
ihraç ediyoruz”

Yurt dışında Finlandiya, Çin, 

Şili, Yunanistan, Bulgaristan, 

İran, Sudi Arabistan gibi ülkelere 

ihracat yapıyoruz. Üretimimizin % 

80’ini ihraç ediyoruz. 2017 yılında 

satışlarımız 14 milyon TL idi. 2018 

yılı için %25 oranında bir artış 

hedefliyoruz.

“KOSGEB’den 2 yıl 
üst üste KOBİGEL 
Proje Desteği aldık. 
Bu sayede üretim 
kapasitemizi ve hızımız 
arttırdık”

2016 yılında ihracatın arttırılması 

ve üretimin hızlandırılması 

amacı ile KOBİGEL – KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

kapsamında KOSGEB projemizi 

sunduk ve projemiz onaylandı. 

Proje sayesinde, yeni makine 

alımlarımız oldu. Tasarım ve 

yazılım odaklı çalışıyoruz, bunun 

için yazılımlarımızı temin ettik. 

Dikişleme merkezimizi kurduk. 

2017 yılı KOBİGEL çağrısına 

tekrar bir proje daha hazırladık. 

Bu projemizde de yine Makine 

Teçhizat Desteği’nin yanı sıra 

eğitim desteği de aldık. Bu 

proje ile üretim kalitesini ve 

kapasitesini arttırmaya, müşteri 

beklentilerini karşılamaya yönelik 

çalışmalarımızı KOSGEB’le birlikte 

yürüttük.

KOSGEB’in Genel Destek 

Programı ile test, analiz ve 

kalibrasyonlarımızı yaptırıyoruz. 

Belgelendirme Desteği’nden 

faydalandık. Yine Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği ile personel 

istihdamı sağlıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

desteği ile Ar-Ge merkezimizi 

kurarak Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde bir ilki başardık. Bu 

Ar-Ge merkezimizde şu anda 21 

mühendisimiz çalışıyor. Böylece 

personel sayımız 125’i buldu.

      KOSGEB’den 2 yıl üst üste KOBİGEL 
Proje Desteği aldık. Bu sayede üretim 
kapasitemizi ve hızımız arttırdık”
“  

Özlem Yalçın
Çolakoğlu Makina Kalite 
Yönetim Temsilcisi 
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Kampüs
KOBİ 

KOSGEB,  Türkiye’nin, ekonomik 

hedeflerine ulaşabilmesi için reel 

sektörün belkemiği olan KOBİ’lere 

yönelik politika ve hizmetlere 

özel bir önem atfediyor. İhtiyaç 

odaklı bir kurum olmaya büyük 

önem veren KOSGEB,  KOBİ’leri 

hem nicelik hem de nitelik olarak 

geliştirecek adımları atmaya 

devam ediyor.

Günümüzde girişimcilerin ve 

KOBİ’lerin çok geniş bir yelpazede 

ve birçok farklı alanda doğru ve 

nitelikli bilgiye sahip olmaları 

son derece önemlidir. KOSGEB, 

girişimciler ve KOBİ’lerin bu 

ihtiyaçlarına da çözüm üretiyor.  

KOSGEB, KOBİ’ler için ücretsiz ve 

online bir eğitim platformu olan 

KOBİ Kampüs’ü devreye aldı. KOBİ 

Kampüs’te; finans, pazarlama, 

üretim, insan kaynakları ve 

yönetim gibi temel işletme 

fonksiyonları ile kişisel gelişim 

alanında birçok önemli ders 

içeriği KOBİ’ler ile paylaşılıyor. 

KOSGEB, bu eğitim portalıyla,  

üniversiteyi KOBİ’lerin ayağına 

getirmiş oluyor. KOBİ Kampüs 

eğitimlerinde akademik ve sıkıcı 

KOBİ Kampüs: Kendine yatırım yapmak isteyen 
KOBİ’ler için büyük fırsat oluşturuyor.

KOSGEB Üniversiteyi KOBİ’lerin 
Ayağına Getiriyor
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bir dil kullanılmıyor, güncel 

alanlara odaklanıp gerçek hayatta 

karşılaşılabilecek sorunlara 

yer verilerek pratik çözümler 

öneriliyor.

KOSGEB’in KOBİ’lere sunduğu 

en önemli hizmetlerden biri 

olan KOBİ Kampüs, kendine 

yatırım yapmak isteyen KOBİ’ler 

için büyük bir fırsat sağlıyor. 

Platformda, KOBİ’ler  “Çevre ve 

Güvenlik”, “Finans ve Uluslararası 

Ticaret”, “İK Yönetimi ve 

Kişisel Gelişim”, “İnovasyon ve 

Tasarım”, “İşletme Yönetimi”, 

“Pazarlama ve Satış” başlıklı 

6 farklı alanda 35 eğitimden 

ücretsiz yararlanabiliyor. KOSGEB,  

ders içeriklerini düzenli olarak 

güncelleyerek eğitimlerin 

kalitesini artırıyor.

KOSGEB, KOBİ KAMPÜS 

portalında gerçekleştirdiği bu 

eğitimlerle, KOBİ’lerin bilgi ve 

becerilerini arttırmayı, bilişim 

teknolojilerinden yararlanma 

düzeylerini yükseltmeyi ve 

böylece KOBİ’leri daha rekabetçi 

bir düzeye taşımayı hedefliyor. 

İlerideki dönemde KOBİ’lere 

yönelik, eğitim, rehberlik ve 

danışmanlık hizmetlerinin çıtasını 

yükseltmekte büyük bir kararlılık 

içinde olan KOSGEB, mevzuat 

çalışmaları tamamlanan KOBİ 

Rehberlik ve Teknik Danışmanlık 

Sistemi ile de KOBİ’lerin 

niteliklilerinin artırılmasına büyük 

katkı sağlayacağına inanıyor.

KOBİ’ler 6 farklı başlıkta 35 
eğitimden ücretsiz olarak 
yararlanabiliyor. Bu eğitim 
başlıkları 
•	 Çevre ve Güvenlik, 
•	 Finans ve Uluslararası Ticaret, 
•	 İK Yönetimi ve Kişisel Gelişim, 

İnovasyon Tasarım, 
•	 İşletme Yönetimi, 
•	 Pazarlama ve Satış
şeklinde verilmektedir.
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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.

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.

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. 

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 

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. 
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