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Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelerin (KOBİ) proje hazırlama 

ve yürütme süreçlerine yardımcı 

olacak rehberler geliyor. 

Hayata geçecek yeni sistemle 

akredite KOBİ rehberleri sahaya 

inecek. Bu kapsamda hazırlanan 

KOBİ Rehberliği ve Teknik 

Danışmanlık Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik, Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmeliği değerlendiren Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, “Bu yönetmelikle birlikte 

piyasada çantacı olarak ifade edilen 

aracılar ortadan kalkacak. Görev ve 

yetkisini kötüye kullananlara izin 

verilmeyecek. Bu işin eğitimini 

almış, saha tecrübesi olan, alanında 

yetkin KOBİ rehberleri ve teknik 

danışmanlar, KOSGEB Destekleri 

kapsamında KOBİ’lere rehberlik 

hizmeti verecek. Sistemin devreye 

girmesiyle birlikte ilk etapta 200 

KOBİ rehberi, 2 bin 400 Teknik 

Danışman alanda görev almaya 

başlayacak” dedi.

 

Sağlıklı İletişim
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) ile KOBİ’ler 

arasında daha sağlıklı bir iletişim 

kurulması amacıyla yeni bir sistem 

oluşturuldu. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Varank, KOBİ Rehberliği 

KOBİ Rehberliği 
Sistemi ile piyasada 
çantacı olarak ifade 
edilen aracılar ortadan 
kalkacak. Görev ve 
yetkisini kötüye 
kullananlara izin 
verilmeyecek. Bu işin 
eğitimini almış, saha 
tecrübesi olan, alanında 
yetkin KOBİ rehberleri 
ve teknik danışmanlar, 
KOSGEB Destekleri 
kapsamında KOBİ’lere 
rehberlik hizmeti 
verecek.

KOBİ’lere 
Rehber Geliyor
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ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik ile ilgili 

açıklamalarda bulundu. KOBİ’lerin 

standartları belirlenmiş bir 

şekilde doğru yönlendirilmesinin 

önemine işaret eden Bakan 

Varank, “KOBİ’lerin sağlıklı bir 

şekilde rehberlik ve danışmanlık 

hizmeti almasını önemsiyoruz. 

Yayımlanan yönetmelik ile KOBİ 

Rehberliği ve Danışmanlığı 

Sistemi’ni getiriyoruz. Bu sistem 

ile KOBİ’ler, kuralları belirlenmiş, 

çerçevesi çizilmiş bir alanda 

rehberlik ve danışmanlık hizmeti 

alacak” diye konuştu.

 

Kalite Yükselecek
Varank, bu sistem ile birlikte 

KOBİ’lerin KOSGEB destek 

programlarından daha etkin 

yararlanacağını işaret ederek, 

“KOBİ’lerin proje hazırlama ve 

yürütme aşamalarında aracılar 

nedeniyle yaşadığı sorunlar ortadan 

kalkacak. Bu işin eğitimini almış, 

alanında yetkin KOBİ rehberleri 

ve teknik danışmanlar, KOBİ’lere 

rehberlik hizmeti verecek. Böylece 

KOBİ’lerin beceri ve kabiliyetleri 

geliştirilecek. Danışmanlık 

hizmetlerinde standart sağlanacak 

ve kalite yükselecek.” dedi.

 

Akreditasyon Görevi
Bu düzenleme sayesinde 

KOSGEB’in KOBİ rehberleri 

ve teknik danışmanları 

yetkilendireceğinin yani bir 

anlamda akreditasyon görevi 

üstleneceğinin altını çizen 

Varank, “3 yıl içinde, 4 bin KOBİ’nin 

rehberlik ve teknik danışmanlık 

hizmetlerinden faydalanmasını 

bekliyoruz” diye konuştu.

 

Yönetmelikte Neler Var?
KOBİ rehberlerinin ve teknik 

danışmanların nitelikleri, 

sunacakları hizmetler, 

yetkilendirilmesi, sınıflandırılması, 

izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

denetlenmesine ilişkin esasların 

yer aldığı yönetmeliğe göre KOBİ 

rehberi olmak isteyenlerde şu 

şartlar aranacak:

Mesleki Yeterlilik Kurumu 

tarafından yürürlüğe konulan 

KOBİ Danışmanı (Seviye 

6) Ulusal Meslek Standardı 

kapsamında Mesleki Yeterlilik 

Belgesine sahip olmak, 

KOBİ rehberliği eğitimini 

tamamlamak,

En az 240 saat danışmanlık 

tecrübesine sahip olmak veya 

büyük ölçekli işletmelerde son 

10 yıl içerisinde en az 3 yıl üst 

düzey yönetici (genel müdür, 

genel müdür yardımcısı ve 

bunların emsalleri ile üstleri) 

olarak görev yapmış olmak.

 

3 Yılın Ardından Kıdemli 
KOBİ Rehberi
Bu şartları taşıyanlar KOBİ 

rehberi olabilecek. KOBİ rehberi, 

sunduğu hizmetlere ve KOSGEB 
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tarafından yürütülecek izleme 

ve denetim sonuçlarına göre 

yetkilendirme tarihinden 3 yıl 

sonra kıdemli KOBİ rehberi olarak 

yetkilendirilebilecek. 

KOBİ rehberleri, işletmelerin 

mevcut durumlarının analiz 

edilmesi, sorunlarının ve 

ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

işletmelere tavsiyelerde 

bulunulması ve yönlendirme 

yapılması, işletmelere proje 

hazırlama ve yürütme süreçlerinde 

rehberlik edilmesi gibi hizmetler 

verecek. 

Teknik Danışmanlar
Yönetmeliğe göre, teknik danışman adayları için 6 

kriter belirlendi. Bu şartlardan en az birini taşıyanlar 

teknik danışman olabilecek. Aranan şartlar şunlar:

•	 Yükseköğretim kurumlarında profesör veya 

doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak,

•	 Doktora mezunu ve en az 120 saat danışmanlık 

tecrübesine sahip olmak,

•	 Yüksek lisans mezunu ve en az 240 saat 

danışmanlık tecrübesine sahip olmak,

•	 Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey 

yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve 

bunların emsalleri) veya üst düzey yönetici 

(genel müdür, genel müdür yardımcısı ve 

bunların emsalleri ile üstleri) olarak son 10 yıl 

içinde en az 5 yıl görev yapmış ve en az lisans 

mezunu olmak,

•	 Danışmanlık hizmeti veren işletmelerin son 10 

yıl içinde en az 5 yıl sahibi, ortağı veya çalışanı 

olmak, en az 240 saat danışmanlık tecrübesine 

sahip ve en az lisans mezunu olmak,

•	 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi 

Hakkında Yönetmelik kapsamında Bireysel 

Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı 

Yönetmelikte tanımlanan tecrübeli yatırımcı 

olmak.

Teknik danışmanlar, finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme 
alanlarında KOSGEB tarafından belirlenen ve yetkilendirildikleri konularda, işletmelere 
danışmanlık hizmeti sunacak.



444 1 567 7

KOSGEB’le Daha Güçlü

KOSGEB’in KOBİ kapsamına 

giren bütün işletmelere destek 

sağlarken, imalat sanayiinde 

faaliyet gösteren işletmelere 

ağırlıklı olarak destek verdiğini 

aktaran Dr. Çetin Ali Dönmez, 

üretimin Türkiye ekonomisi 

için en önemli enstrümanlardan 

birisi olduğuna vurgu yaptı.

KOBİ Rehberlik Sistemine neden 

ihtiyaç duyuldu?

KOSGEB’in geri ödemeli ve geri 

ödemesiz olmak üzere projeye 

dayalı desteklerinin olduğunu 

belirten Dönmez, “KOBİ’lerin bu 

desteklerden faydalanabilmeleri 

için proje hazırlayarak KOSGEB’e 

sunmaları gerekli. İşletmelerin 

proje sunabilmeleri için de proje 

hazırlama kapasitelerinin olması 

gerekli. Özellikle Mikro ve Küçük 

işletmelerde bu kapasitenin 

olmadığını görüyoruz. 

Baktığımızda bazı İşletmelerin 

güzel projelerinin olduğunu ve bu 

projeyi sunabilmesi halinde destek 

alabileceğini görüyoruz. Fakat 

bir proje hazırlayıp sunamıyor ya 

da sunsa bile bu projeyi devam 

ettirip tamamlayamıyor. KOBİ 

Rehberlik ve Danışmanlık Sistemi, 

KOSGEB’e proje sunabilecek 

KOBİ’lerde bir farkındalık 

oluşturacak. Projelerini daha 

iyi sunacaklar. Hatta bu teknik 

danışman ve rehberler KOBİ’lerle 

birlikte çalıştıkları zaman bir 

projenin gerçekten uygulanabilir 

olup olmadığını da tartabilecekler 

ve KOBİ’leri yönlendirebilecekler.” 

ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde KOSGEB 

desteklerini verimlilik ve etki 

açısından da incelediklerini 

belirten Bakan yardımcısı Dr. 

Çetin Ali Dönmez kısaca şunları 

aktardı;

Sanayi ve Teknoloji 

Bakan Yardımcısı Dr. 

Çetin Ali Dönmez 

TRT Haber’de KOBİ 

Rehberlik Sistemi ve 

KOSGEB desteklerine 

ilişkin açıklamalarda 

bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez: 

“KOSGEB Tarafında Güzel İşler Var”
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“Bakanlık olarak KOBİ’ye biz 

bir destek veriyoruz ama bu 

destek acaba nereye gidiyor. 

KOBİ’ye bu desteğin bir faydası 

oldu mu  sorularını soruyoruz, 

etki analizlerini ve verimlilik 

değerlendirmelerini de 

yapıyoruz.”

KOSGEB desteklerine başvuru 

sırasındaki evrak sayısı azaldı mı? 

Başvuru kolaylaştı mı? KOSGEB’de 

tanıdık var mı soruları ortadan 

kalktı mı?

Yeni dönemde yaptığımız 

çalışmalar neticesinde fazla 

başvuru olmayan destek 

programlarını iptal ettik. 

Programlardaki başvuru 

süreçlerini azalttık. İstenen 

belgeleri azalttık. Belgeler 

büyük ölçüde artık e-devlet 

üzerinden KOSGEB’e ulaşıyor. 

Örnek verecek olursak, daha 

önceden SGK ile ilgili bir 

belge istenirken, artık e-devlet 

üzerinden KOBİ’nin bu belgesi 

temin edilebiliyor. Daha önce 

İş Birliği Destek programında iş 

birliği yapacak işletme sayısında 

5 işletme şartı arıyorduk 

ama gördük ki Türkiye’de 5 

işletmenin bir araya gelmesi çok 

zor. Bu destek programını biraz 

daha sadeleştirerek 2 KOBİ’ye 

kadar düşürdük. Bir büyük 

işletme dese ki ben şu işletmeden 

tedarikçi olarak mal alacağım 

bu bizim için yeterli. Yalnızca 

ikisinin gelip başvuru yapması 

yeterli. Destek programlarında 

bu gibi sadeleştirmelere gidilince 

başvurularda da artış yaşanmaya 

başladı.

KOSGEB tarafında güzel işler 

var.  Çalışma arkadaşlarımızın 

da bizi anladığını olumlu işleri 

yapma gayreti içinde olduğunu 

gözlemliyoruz. Çünkü biz 

masanın diğer tarafından 

geliyoruz. Benim kamu tecrübem 

de var ama esas olarak işin özel 

sektör tarafından geldiğim için o 

taraf ne istiyor onu görebiliyoruz. 

Kamu için basitmiş gibi görünen 

ancak KOBİ’ler için zorluk 

yaratan uygulamaları da bu bakış 

açısıyla yeniden ele alıyoruz. 

Arkadaşlarda muazzam bir 

anlayış var sağ olsunlar, çünkü 

onlar da güzel işler yapmak 

istiyorlar. İyi bir iş birliği, iyi bir 

sinerji doğdu. Dolayısı ile biz 

daha fazla KOBİ’ye daha etkin 

bir şekilde destekler vermeye 

çalışacağız. İşte bugün de 

üzerinde durduğumuz Teknik 

Danışman ve KOBİ Rehberleri bu 

yönlendirmeyi de iyi yapacaklar. 

KOBİ Danışmanları ve Teknik 

Danışmanlar kimler olacak?

Burada esasen hedefimiz 

yetkilendirilmiş Rehber ya 

da Teknik Danışmanların 

sahada olması. Bugüne kadar 

bu hizmetler bir şekilde 

piyasada veriliyordu ancak 

kimin ne yaptığı konusu 

şimdiki kadar dikkatle takip 

edilmiyordu. Zaman zaman 

KOBİ’lere ulaşıp “biz KOSGEB 

desteklerini biliyoruz. 

Dosyanızı biz hazırlayalım” 

diyenler ve KOBİ’lerin bu 

tür aracılardan umdukları 

desteleri alamamaktan doğan 

mağduriyetleri de vardı. Bu 

problemleri çözmek adına yurt 

dışında örnekleri de bulunan, 

özellikle Japonya’da başlayan, 

Uzak Doğu’da çokça kullanılan, 

Amerika’da yaygın olan bu KOBİ 

Rehberlik ve Teknik Danışmanlık 

Sistemini artık Türkiye’ye de 

getiriyoruz. Bu sistemle beraber 
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akredite edilen, bilinen ve ilan 

edilen bu danışmanlar KOBİ’lere 

hem teknik danışmanlık hizmeti 

verecekler hem rehberlik 

yapacaklar. Rehberlik ve teknik 

danışmanlık arasındaki farkı 

şöyle açıklayabiliriz:

Rehber; daha genel çerçevede 

KOBİ’lere danışmanlık yapan, 

yönlendiren insanlar.

Teknik Danışmanlar ise daha 

özel konularda örneğin İnsan 

kaynaklarında, pazarlamada ya 

da üretim proseslerinde ihtiyaç 

duyulan danışmanlık hizmetleri 

verecekler.

Dolayısı ile KOBİ’leri genel 

anlamda yönlendiren bir 

rehber olacak, bir de ihtiyaç 

olması halinde, örneğin; 

KOBİ’nin üretim prosesinde 

bir otomasyona ihtiyaç 

duyması halinde, bu prosesi ve 

otomasyonu yapabilecek hocalar 

veya işin ehli kişiler Teknik 

Danışmanlar olarak hizmet 

verecek.

Böylece KOBİ hem kendi 

süreçlerini etkinleştirecek hem 

de desteğin uygulama adımları, 

KOSGEB’e başvurma aşamaları, 

destek ödemelerin tahsili  vb. 

süreçler daha da kolaylaşmış 

olacak.

Mevcut KOBİ’ler kendini 

geliştirmek için bu hizmetlerden 

yararlanırken, yeni kurulan 

işletmelerde faydalanabilecekler 

mi?

Elbette yeni kurulan 

işletmeler de bu hizmetlerden 

faydalanabilecekler ama 

esasen belirli bir yerlere gelmiş 

KOBİ’lerin büyümelerini 

sağlamamız lazım. Yani ben 

işletme kurdum hadi bana 

destek ver şeklinde de başvuru 

gelebiliyor. O da güzel. O 

işletmeleri de elbette dışlamamak 

lazım ama esasen şu an 

halen faal, sanayide, imalatta, 

üretimde çalışan KOBİ’lere 

öncelikli destekler sağlamamız 

gerekli. Özetle Rehberler ve 

Teknik Danışmanlar vasıtasıyla 

bu KOBİ’lerin doğru şekilde 

yönlendirilmeleri son derece 

önemli.

Yeni girişimlerde yaratıcılığımızda 

sorun var gibi. Ev yemekleri, 

kuaför gibi mahalle arasında 

yapılacak işlere yönelme var. 

Yeni fikirler varsa da belki sözünü 

ettiğimiz rehberler olmadığı için 

mi bu fikirler ortaya çıkmıyor? Bir 

de burada hedef kitlede, destek 

verilecek projelerde de bir seçicilik 

olacak mı?

Kesinlikle olması lazım. Elbette 

ki küçük esnafın destek alması 

gerekli ama bunun yeri KOSGEB 

mi bundan çok emin değilim.  

Biz daha çok Türkiye’nin sanayi 

üretiminin artması, özellikle yurt 

dışından ithal edilen tüketim 

mallarının Türkiye’de üretilmesi 

konularına yoğunlaştık. 

Dolayısıyla küçük esnaftan 

ziyade sanayi projelerine ve 

üretim projelerine ağırlık 

vermemiz lazım.  İkinci olarak, 

proje hazırlama ve sunma 

kültürünü yaygınlaştırmamız 

lazım. Diğer tarafta herkes kendi 

projesine aşık. Halbuki bu projeyi 

bir üçüncü gözün görmesi lazım. 

Bu açıdan bakıldığında Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın çizdiği 

bu vizyoner çerçeve son derece 

önemli, KOBİ’lerin bunu özellikle  

dikkate almasında büyük fayda 

var.
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KOSGEB Temsilcilik Eğitimi 
Gerçekleştirildi

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, başkanlık bünyesinde 

faaliyet gösteren temsilcilere 

seslendi. Temsilcilere yönelik 

olarak düzenlenen eğitim 

programının açılışında konuşan 

KOSGEB Başkanı Prof. Uzkurt, 

devletin üst politika dokümanları 

çerçevesinde kendilerine bir 

yol haritası belirlediklerini 

vurgulayarak, “KOSGEB olarak 

birinci önceliğimiz yerli ve milli 

üretimi desteklemek olacak.” dedi. 

KOSGEB Başkanı Uzkurt, burada 

bir noktanın önemli olduğunun 

altını çizerek, “KOSGEB olarak 

belli sektörlere yönelmek gibi 

bir önceliğimiz olsa da bütün 

KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere üstlendiğimiz misyonun 

gereğini yerine getirmeliyiz.Başka 

bir önceliğimiz de geleneksel 

sektörlerimizdeki katma değerli 

üretimleri desteklemek olacaktır” 

diye konuştu.

Türkiye genelinde faaliyet 

gösteren KOSGEB Temsilcilik 

Ofisi personellerine yönelik 3 

gün süren olan eğitim programı 

KOSGEB binasında gerçekleştirildi. 

Eğitim programı kapsamında, 

KOSGEB Temsilcilik Ofisi 

personellerine KOSGEB’in yapısı, 

destek programları, başvuru 

süreçleri ve bu desteklerden nasıl 

“Birinci 

Önceliğimiz Yerli 

ve Milli Üretimi 

Desteklemek.

Bütün KOBİ’lerin 

İhtiyaçlarını 

Karşılamak Üzere 

Üstlendiğimiz 

Misyonun 

Gereğini Yerine 

Getirmeliyiz”
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faydalanabilecekleri konularında 

bilgilendirme yapıldı.

Eğitim programının açılışında 

konuşan KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB 

Temsilcilik Ofislerinin, KOBİ’ler ile 

KOSGEB müdürlükleri arasındaki 

köprü vazifesini yürüterek çok 

önemli bir görevi icra ettiklerini 

belirterek, temsilcilik ofislerinin 

KOSGEB Müdürlükleri kadar 

önemli olduğuna vurgu yaptı. 

Prof. Uzkurt, konuşmasında özetle 

şunları söyledi:

Yeni Şekil Kazandırdık 
KOSGEB olarak KOBİ’leri 

güçlendirmek, geliştirmek, 

desteklemek üzere birçok kıymetli 

çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların 

önemli bir kısmına bundan 

sonra da devam edeceğiz. Beş 

yıl, on yıl önce kurgulanmış 

destek programları, o günkü 

şartlara göre tasarlandığı için, 

önemli misyonlar icra etmesiyle 

birlikte, günümüzdeki ekonomik 

şartların değişmesine orantılı 

olarak bu destek programlarının 

bazılarının işlevsel olmadığını 

gördük. Dolayısıyla bir kısım 

programlarımızı günün şartlarına 

göre revize ettik. Kiminde küçük 

revizyonlar yaptık, kiminde adı 

aynı kalmak kaydıyla nerdeyse 

sil baştan yazdık. Bir taraftan 

yeni programlar, diğer taraftan 

yerlileşme ve teknoloji üretimine 

dönük yeni programlar hazırladık. 

Aslında KOSGEB’e yeni bir şekil 

kazandırmaya çalıştık.

Herkesin Beklentisi Var
KOSGEB denildiğinde hangi 

sektör olursa olsun, hangi ölçek 

olursa olsun ister tek kişi çalıştıran 

işletme, isterse 249 kişi çalıştıran 

işletme olsun ister ihracat yapan, 

ister yerel iç piyasa ile çalışan 

bir işletme olsun. Herkesin 

KOSGEB’den bir beklentisinin 

olduğunu görüyoruz. Bu beklenti 

paydaş tarafından haklı mı? 

Haklı. Eğer siz küçük ve orta 

ölçekli işletmeleri geliştirmek 

ve desteklemek üzere kurulmuş 

bir kurumsanız o zaman bu 

misyonunuzun gereği bütün bu 

KOBİ’leri kapsayacak ve bütün 

KOBİ’lerin derdine derman olmak 

durumundasınız. Ancak, işin 

başka bir realitesi var. Karşınızda 

üç buçuk milyona yakın KOBİ 

dediğimiz bir kitle var, sizin de 

kurum olarak elinizde kısıtlı bir 

bütçe var.

Sınırlı Bütçe
Meclisten geçen bütçemizde 

arttırım yapılmasına rağmen 

üç buçuk milyonun hepsine 

destek verecek kadar büyüklükte 

olmadığını hepimiz biliyoruz. 

Ekonominin birtakım 

öncelikleri var. Dolayısıyla biz 

de KOSGEB olarak ne yapmak 

durumundaydık? Bu ekonomik 

realiteyi paydaşlarımızdaki, 

KOBİ’lerdeki sıkıntıları, ihtiyaçları 

öncelikleri de dikkate alarak bize 

tahsis edilen kamu kaynağını 

mümkün olduğu kadar en verimli, 

ekonomik geri dönüşü en çok 

olacak şekilde paydaşlarımıza 

aktarmak üzere kendimizi 

konumlandırmak durumundayız.
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Yol Haritası 
Devletimizin üst politika 

dokümanlarındaki bize verilen 

görevleri de dikkate alarak 

kendimize bir yol haritası 

belirledik. KOSGEB olarak birinci 

önceliğimiz bundan sonra yerli 

ve milli üretimi desteklemek 

olacak. Yani ithal ettiğimiz 

ürünleri Türkiye’de yerli bir 

KOBİ tarafından üretilebilmesi 

durumunda biz öncelikli olarak 

o KOBİ’leri destekleyeceğiz.

Yine burada da karşımıza çok 

büyük bir yapı çıkıyor, yani ithal 

edilen ürünlerin listesini şöyle 

bir sıraladığımızda çok fazla 

bir ürün gurubu ortaya çıkıyor. 

Hepsini desteklemek durumunda 

kaldığınızda sizin 10 yıllık bütçeniz 

bile yetmeyecek, dolayısıyla 

burada da bir odak noktası 

belirlenmesi gerekiyordu. Bunu da 

bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz.

Misyonun Gereği 
Yine yerli ve milli üretim önceliği 

ile birlikte diğer taraftan özellikle 

ülkemizin teknolojik olarak 

seviyesini yükseltmek, orta ve 

orta düşük teknolojili alanlardan, 

orta yüksek ve yüksek teknolojili 

alanlara ekonomimizdeki bu 

alanların bu sektörlerin payını 

arttırmak üzere bir öncelik 

belirledik. Demek ki KOBİ’lerimizin 

mümkün olduğu kadar hem 

teknoloji düzeyini yükseltip, hem 

de yeni destekleri verirken, bu 

alanda ürün geliştirmek, yatırım 

yapmak, üretim yapmak isteyen 

KOBİ’lerimizi öncelikli olarak 

destekleyeceğiz. Ancak burada 

bir şey kaçırmayalım, biz KOSGEB 

olarak belli sektörlere, belli alanlara 

yönelmek gibi bir önceliğimiz olsa 

da, sadece bu alanlara yönelerek 

az önce de bahsettiğim bütün 

KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere üstlendiğimiz misyonun 

gereğini yerine getiremeyiz. Biz 

bunlar öncelikli olmakla birlikte 

başka bir önceliğimiz geleneksel 

sektörlerimizdeki katma değerli 

üretimleri de destekleyeceğiz.

Katma Değerli Ürünler
Bunları desteklerken de 

her önümüze gelen projeyi 

desteklemek gibi âfâki bir 

anlayışla, ya da rasyonel 

olmayan bir anlayışla bunları 

desteklemeyeceğiz. Bize 

geleneksel sektörlerimizden bir 

proje geldiği zaman, ya da bir 

firmamızda makine teçhizat alımı 

için geldiği zaman biz önce şunu 

diyeceğiz. Sen bu desteği aldığında 

mevcut ürününden, mevcut 

üretiminden, hizmetinden, katma 

değeri ne kadar arttırıyorsun? 

Yani firmalarımıza katma değerli 

ürünlerini arttırmak üzere destek 

vereceğiz. Bir tarafta yerli üretim 

dedik, diğer taraftan teknoloji 

düzeyi yüksek ürünler dedik, diğer 

taraftan da katma değerli ürünler 

dedik. Dolayısıyla bu üç alan bizim 

için çok kritik. Yatırımı arttırmaya 

dönük bir odaklanma. 

Diğer taraftan KOBİ’lerimizin 

ihracata dönük faaliyetlerine, 

ihracat yapmak istek duyduğu 

alanlarda birtakım destekler de 

kurguladık. Bunları da vereceğiz.
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Geçmişten Günümüze 

Sınai Mülkiyet

Sınai Mülkiyet

Türkiye, sınai mülkiyet hakları 

alanında ilk düzenleme yapan 

ülkelerden biridir. Türkiye’de 

sınai mülkiyete ilişkin ilk 

düzenlemeler, başlangıcı 13 ve 

14. yüzyıllara dayanan “Ahilik 

Müessesesi” içinde yer alıyor. 

Ahilik sistemi, batıdaki lonca 

sisteminden farklı olarak 

buluşa dayanmakta olup, 

böylece yenilikçilik teşvik 

edilmektedir. Ahilik sistemine 

göre esnaf birliği kurmak 

için yeni bir ürün geliştirmek 

ya da teknolojide bir yenilik 

ortaya koymak gerekmekteydi. 

Günümüzde patentlerde olduğu 

gibi geliştirilen yenilik için bir 

tekel hakkı verilmekteydi. Yeni 

tekniği geliştiren ve uygulayan 

esnaf birliğinin başına “Pir” 

denilmekteydi. “Pir’e” verilen 

fikri hak, sadece sınırlı bir 

bölgede geçerliydi ve yeni ustalar 

yetiştirmesi şartıyla verilirdi. 

Farklı bir bölgede o ürünü 

veya tekniği kullanmak ise 

mümkündü.

İlk hukuki düzenleme 

1870’lerde başladı.

Ülkemizde ‘sınaî mülkiyet’ 

alanındaki Avrupa ile benzer 

hukuki düzenlemeler, 1870’li 

Türkiye’nin Sınai 
Mülkiyet Hakları 
alanında tarihi çok 
eskilere dayanan 
çalışmalarını 
inceleyerek, 
günümüzdeki 
yapı ve başvuru 
süreçleri ile ilgili 
bilgileri KOBİ’lere 
sunuyoruz.
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yıllara kadar uzanıyor. 1871 

tarihli “Eşya-i Ticariyeye 

Mahsus Alamet-i Farikalara Dair 

Nizamname” ve 1879 tarihli 

“İhtira Beratı Kanunu” marka ve 

patent konularında ülkemizdeki 

yasal korumanın temelini 

teşkil ediyor. Bu düzenlemeler 

ile Türkiye, sınaî mülkiyet 

haklarında koruma sağlayan 

ülkeler arasında ilk sıralarda yer 

alıyor. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında 

da Sınaî Mülkiyet Hakları’nın 

korunmasına önem verilerek 

“Sınaî Mülkiyetin Korunması 

için Uluslararası Bir Birlik 

Oluşturulması Hakkındaki Paris 

Sözleşmesi”ne 1925 yılında 

katılım sağlandı. 

Sınai Mülkiyet Hakları 
koruması alanında atılan 
en önemli adımlar :

1965 yılında 551 sayılı “Marka 

Kanunu”nun yürürlüğe girmesi 

ve 1976 yılında “Dünya Fikri 

Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) 

Kuruluş Anlaşması”na katılım, 

Türkiye’de Sınaî Mülkiyet Hakları 

koruması alanındaki önemli 

adımlar arasında yer aldı. 

Türk Patent Enstitüsü’nün 

kuruluşu ve TÜRKPATENT

24 Haziran 1994 tarihinde, 

544 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname (KHK) ile Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı, 

idari ve mali özerkliğe sahip 

Türk Patent Enstitüsü’nün 

(TPE) kurulması, sınaî mülkiyet 

hakları alanında bir dönüm 

noktası oldu. 544 Sayılı 

KHK’nın günümüz koşullarına 

uyumlu hale getirilmesi ve 

kanunlaştırılması amacıyla 19 

Kasım 2003 tarihinde “5000 Sayılı 

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş 

ve Görevleri Hakkında Kanun” 

yürürlüğe girdi. 22 Aralık 2016 

tarih ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu ile Kurumun adı, “Türk 

Patent ve Marka Kurumu”, kısa 

adı ise “TÜRKPATENT” olarak 

değiştirildi. 

Türkiye’nin gümrük birliği 

hazırlık sürecinde, “Dünya 

Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluş 

Anlaşması” ve eki “Ticaretle 

Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları 

Antlaşmasından” (TRIPS) ve 

Avrupa Birliği ile Gümrük 

Birliği’nden kaynaklanan 

yükümlülüklerini yerine 

getirmesi amacıyla, 1995 yılında 

TÜRKPATENT öncülüğünde 

patent, marka, endüstriyel 

tasarım ve coğrafi işaretler 

alanlarında reform niteliğinde 

kanun hükmünde kararnameler 

yürürlüğe konuldu. 22.04.2004 

tarihli ve 5147 Sayılı Entegre 

Devre Topoğrafyalarının 

Ahi Evran, Ahilik Teşkilatı’nın 
kurucusu. 1172 - 1262
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Korunması Hakkında Kanun’un 

yürürlüğe girmesi ile Sınai 

Mülkiyet Hakları alanındaki yasal 

mevzuat tamamlandı.

Ancak, sınai mülkiyet hakkının 

temel haklardan sayılması ve 

Anayasamıza göre temel hakların 

Kanun Hükmünde Kararname ile 

düzenlenemeyeceği ilkesinden 

hareketle, cezalara ilişkin 

hükümler başta olmak üzere 

Kanun Hükmünde Kararname 

maddelerinde sınai mülkiyet 

sistemini etkileyecek önemli 

iptaller yaşandı. 

Marka, patent, tasarım ve 
coğrafi işaretler için ayrı 

ayrı düzenleme

Yaşanan iptaller nedeniyle 

oluşan yasal boşluğu gidermek, 

daha etkin işleyen bir sınai 

mülkiyet sistemine geçmek, 

özellikle patent, faydalı model ve 

tasarımlarda niteliği arttırmak 

amacıyla hazırlanan ve 10 

Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe 

giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet 

Kanunu ile marka, patent, 

tasarım ve coğrafi işaretler için 

ayrı ayrı düzenlenen Kanun 

Hükmünde Kararnameler tek 

çatı altında toplandı. 1994’ten 

günümüze kadar geçen 

dönem içinde 13 uluslararası 

anlaşmaya taraf olundu. Ülke 

çapında güçlü bir sınaî mülkiyet 

sistemi oluşturulması amacıyla 

ihtisas mahkemeleri kurularak, 

sistemin kullanıcılarına yönelik 

verilen eğitim ve düzenlenen 

tanıtım faaliyetleriyle kamunun 

bilinçlendirilmesine yönelik 

önemli çalışmalar yürütüldü. 

Bu kapsamda 2016 yılı sonu 

itibariyle çoğu üniversiteler 

ve sanayi ve ticaret odaları 

bünyesinde olmak üzere 100 adet 

TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman 

Birimi oluşturuldu. 

Fikri Mülkiyet 

Akademisi’nin kuruluşu

Türk Patent ve Marka Kurumu, 

son yıllarda yurt içinde ve 

uluslararası alanda yaptığı 

faaliyetlerle, tanıtım ve 

kurumsal gelişme alanlarında 

büyük ilerlemeler kaydederek,  

iş hacminde büyük artışlar 

gerçekleştirdi. 

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı 

(WIPO) nezdinde “Araştırma 

ve İnceleme Otoritesi” olmuş, 

TÜRKPATENT-WIPO-Ankara 

Üniversitesi iş birliğinde fikri 

mülkiyet alanında yüksek 

lisans programı başlattı. 

Bunun yanında, uzun süredir 

gündemde olan ve fikri mülkiyet 

alanının tüm paydaşlarının 

eğitim ihtiyaçlarına yönelik 

faaliyetler gerçekleştirecek olan 

“Fikri Mülkiyet Akademisi”, 6769 

sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 

yürürlüğe girmesi ile kuruldu.

Antep Baklavası için 
Tescilli Coğrafi İşaret 
Belgesi bulunuyor.



www.kosgeb.gov.tr16

KOSGEB’le Daha Güçlü

KOSGEB 

2019’a Hızlı Başladı

KOSGEB, yeni bir vizyon ile yol 

haritasını oluşturarak girdiği 2019 

yılına hızlı başladı. Bir taraftan 

yaklaşık 2 milyar 250 milyon TL 

destek bütçesi ile daha güçlü bir 

şekilde KOBİ’lerin yanında olmayı 

amaçlayan KOSGEB, diğer taraftan 

yüksek teknolojili ürünlere 

yoğunlaştı. Başkanlık, yerli ve 

milli, katma değer üreten, ithal 

ikame ürünlere yönelik verdiği 

destekleri hem artırmayı hem de 

çeşitlendirmeyi hedefine koydu.

Yeni yıl ile birlikte Girişimciliği 

Geliştirme Destek Programı yüksek 

teknolojiye uyarlanarak, revize 

edildi. Girişimcilere 360 bin TL’ye 

kadar destek imkanı sağlandı. 

İş Birliği Destek Programı ile 

ilk kez teknoloji düzeyi yüksek 

KOBİ’lere, büyük işletmelerle iş 

birliği yapmaları halinde 10 milyon 

TL’ye kadar destekten yararlanma 

imkanı getirildi. Teknolojik Ürün 

Yatırım Destek Programı olan KOBİ 

TEKNOYATIRIM’da başvurular 

alınmaya başlandı.  Orta yüksek 

ve yüksek teknoloji alanındaki 

ürünlere 5 milyon TL’ye kadar 

destek verilmesi planlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, İmalat Sanayinde 

Dijitalleşme” temasıyla başlatılacak 

olan KOBİ Gelişim Destek 

Programı KOBİGEL ile işletmelere 

350 milyon liraya kadar destek 

Girişimciliği 

Geliştirme Destek 

Programı ile İş 

Birliği Destek 

Programı revize 

edildi. KOBİ 

Rehberliği 

ve Teknik 

Danışmanlık 

Yönetmeliği 

Resmi Gazete’de 

yayımlandı.
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sağlanacağının müjdesini verdi. 

KOBİ Rehberliği ve Teknik 

Danışmanlık Hizmetleri Hakkında 

Yönetmelik Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Piyasada çantacı olarak ifade 

edilen aracıları ortadan kaldıracak 

bir sistem öngören yönetmelik ile 

akredite rehberler sahaya inerek, 

KOBİ’lere yardımcı olacak.

İşte KOSGEB’in yol haritası 

doğrultusunda oluşturduğu 

yeni destek programları ve 

düzenlemeler:

Yüksek Teknolojiye 
360 Bin TL
Ülkemizin stratejik önceliklerine 

uygun olarak yenilikçi, sanayide 

dijitalleşme uygulamaları, 

orta yüksek / yüksek teknoloji 

düzeyindeki sektörler ile imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin sayısının arttırılması 

amacı ile “Girişimcilik Destek 

Programı”, “Girişimciliği 

Geliştirme Destek Programı 

olarak revize edildi. Yenilenen 

bu destek programı ile orta-

yüksek ve yüksek teknolojili 

imalat sektörleri öncelikli olarak 

destekleniyor. Yüksek teknolojili 

alanlarda faaliyet gösterecek yeni 

girişimcilere 360 bin TL’ye kadar 

destek sağlanıyor.

Bu program ile kadın, engelli, 

gazi ve şehit yakınları ile 

gençlere de pozitif ayrımcılık 

tanınıyor. Girişimcinin; Türk 

Ticaret Kanununda tanımlı, 

gerçek kişi statüsünde kurduğu 

işletmeye 5 bin TL, sermaye şirketi 

statüsünde kurduğu işletmeye 

10 bin TL geri ödemesiz kuruluş 

desteği veriliyor. İşletmenin 

destekten yararlanmaya başladığı 

tarihten itibaren 2 yıllık sürede 

gerçekleştirdiği istihdama oranla 

40 bin TL’ye kadar geri ödemesiz 

Girişimciliği 
Geliştirme Destek 

Programı olarak revize 
edien, Girişimcilik 
Destek Programı 

ile orta-yüksek ve 
yüksek teknolojili 
imalat sektörleri 
öncelikli olarak 

destekleniyor. Yüksek 
teknolojili alanlarda 
faaliyet gösterecek 
yeni girişimcilere 

360 Bin TL’ye kadar 
destek sağlanıyor.
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“Performans Desteği” ödemesi 

yapılıyor.

KOSGEB tarafından belirlenen 

“İleri Girişimci Programı Faaliyet 

Konuları Tablosunda belirtilen 

konularda faaliyet gösteren 

işletmelere geri ödemesiz 100 

bin TL’ye kadar makine, teçhizat 

ve yazılım desteği sağlanıyor. 

İşletmenin orta yüksek teknoloji 

seviyesinde faaliyet göstermesi 

durumunda geri ödemesiz olarak 

sağlanacak desteğin üst limiti 

200 bin TL, Yüksek teknoloji 

seviyesinde faaliyet göstermesi 

durumunda geri ödemesiz olarak 

sağlanacak desteğin üst limiti ise 

300 bin TL olacak. Makine, teçhizat 

ve yazılım desteği için yüzde 75 

oranında destek sağlanıyor.

İş Birliğine 10 Milyon TL
KOBİ’lerin birbirleriyle veya 

büyük işletmelerle ortak çalışma 

kültürünün geliştirilmesine ve 

karşılıklı fayda ve rekabet avantajı 

sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri 

tesis etmelerine katkı sağlanması 

amacı ile “İş Birliği Destek 

Programı” geliştirildi.

Bu programdan bütün teknoloji 

seviyelerindeki işletmeler 

faydalanabiliyor. Özellikle orta 

yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerde iş birliği yapan 

KOBİ’lere toplamda 10 Milyon 

TL’ye kadar destek veriliyor. Proje 

ortakları; İşletici Kuruluş Ortaklık 

Modeli ve Proje Ortaklığı Modeli ile 

proje sunabiliyorlar. 

Program kapsamında 

desteklenecek proje süresi 

en az 12, en fazla 36 ay olarak 

uygulanıyor. Proje destek oranı 

ise yüzde 60’tır. Projeye konu 

satın alınacak makine, teçhizat 

ve yazılımın Yerli Malı Tebliği’ne 

uygun olarak alınmış yerli 

malı belgesi ile tefrik edilmesi 

durumunda, bu destek oranlarına 

yüzde 15 ilave ediliyor.

Ar-Ge Sonucu Ortaya 
Çıkan Ürünler 
Ticarileştiriliyor
TEKNOYATIRIM Destek Programı 

ile Ar-Ge sonucu ortaya çıkan 

ürünlerin ticarileşmesine destek 

veriliyor. Bu program sayesinde 

teknolojinin tabana yayılarak, 

ihracatın arttırılması hedefleniyor. 

Orta yüksek ve yüksek teknoloji 

alanındaki ürünlerin üretimine 

5 milyon TL’ye kadar destek 

veriliyor.

Bu program sayesinde, öncelikli 

teknoloji alanlarında yer alan 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkan yeni ürün/

ürünler ticarileştirilecek, ülke 

ekonomisine katma değer 

oluşturulacak, uluslararası 

pazarlarda yer alarak teknolojik 

ürün ihracatını arttırmak için 

işletmelerin yapacakları teknolojik 

İşletici Kuruluş Modeli

İşletici 
Kuruluşun 
Teknoloji 
Alanı

Asgari 
KOBİ 
Sayısı

İşletici Kuruluş Proje Destek Üst 
Limiti (TL) Toplam 

Üst Limit 
(TL)Geri 

Ödemesiz
Geri    
Ödemeli Toplam

Yüksek 2 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon

Orta 
Yüksek

3 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon

Diğer 5 2 Milyon 3 Milyon 5 Milyon 5 Milyon

*Büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 
1 (bir)’dir

Proje Ortaklığı Modeli

Proje 
Ortaklığı 
Modeli

Asgari 
KOBİ 
Sayısı

Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin 
Destek Üst Limiti (TL)

Toplam 
Üst Limit 

(TL)Geri 
Ödemesiz

Geri    
Ödemeli Toplam

Yüksek 2 1 Milyon 1 Milyon 2 Milyon 10 Milyon

Orta 
Yüksek

3 500 Bin 500 Bin 1 Milyon 10 Milyon

Diğer 5 250 Bin 500 Bin 750 Bin 5 Milyon

*Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 
1 (bir)’dir

İş Birliği Ortaklık Modellerine Göre Proje Destek Üst Limitleri;
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ürün yatırımları desteklenecek, 

teknolojik ürün ihracatı 

arttırılacak. KOBİ’lerin teknolojik 

üretim yetenekleri geliştirilecek, 

seri üretime geçiş hızlanacak ve 

teknolojinin tabana yayılması 

sağlanacak.

TEKNOYATIRIM Destek 

Programı’nda KOBİ’lerin makine, 

teçhizat ve kalıp giderleri için 

yüzde 60 geri ödemesiz, yüde 

40 geri ödemeli olmak üzere 

yüzde 100’e varan oranlarda 

destek sağlanıyor.  Ayrıca 

yazılım giderlerine, personel 

giderlerine, bilgi transferi, test-

analiz, kalibrasyon ve referans 

numune giderleri ile hizmet alımı 

giderlerine yüzde 60 oranında 

geri ödemesiz destek sağlanıyor. 

Makine-teçhizat ve yazılım 

giderleri için yerli malı belgesi 

bulunması durumunda da geri 

ödemesiz destek oranına yüzde  15 

ilave ediliyor.

TEKNOYATIRIM Programı 

kapsamında verilecek desteklerin 

toplam üst limiti düşük ve orta 

düşük teknoloji alanında yer 

alan ürünler için 500 bin TL, 

orta yüksek ve yüksek teknoloji 

alanında yer alan ürünler için ise 

5 milyon TL’dir.

Program çağrı esaslı olmayıp yıl 

içerinde sürekli başvuruya açık 

tutuluyor. Proje süresi en fazla 

36 ay olarak belirlendi. Projenin 

tamamlanması için kurul kararı ile 

6 aya kadar ek süre verilebiliyor. 

Verilen ek süre ile birlikte proje 

süresi toplamda 36 (otuz altı) 

ayı geçemiyor. 2018 yılında, 

TEKNOYATIRIM Destek Programı 

kapsamında orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji alanında kabul edilen 

73 projenin 490 milyon TL’lik 

bir yatırım hacmi oluşturması 

bekleniyor. Bu bütçenin 208.6 

milyon TL’si KOSGEB tarafından 

desteklenecek. Bunlar içerisinde 

makine, teçhizat, yazılım, personel, 

kira, teknik danışmanlık ve eğitim 

giderleri yer alıyor.

KOBİGEL’de  Yeni Çağrı, 
Bakan Varank Müjdeyi 
Verdi

Sanayicilere Hatay’dan müjde 

veren Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Varank, “KOSGEB, KOBİ 

Gelişim Destek Programı’nın 

çağrısına çıkacak. İmalat 

sanayiinde dijitalleşme temasıyla 

başlatacağımız bu programın 

bütçesi 350 milyon lira olarak 

belirlendi. Sanayinin milli 

imkanlarla dijitalleşmesi adına 

önemli fırsatlar barındıran bu 

programla akıllı teknolojileri 

geliştiren KOBİ’lere ilk kez devlet 

olarak destek sağlamış olacağız. 

Böylece hem teknoloji geliştiricisi 

KOBİ’lerin hem de teknoloji 

kullanıcısı imalatçı KOBİ’lerin 

büyümesine katkı sağlayacağız.” 

dedi.

Akredite KOBİ 

Rehberleri 
Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelerin (KOBİ) proje 

hazırlama ve yürütme 

süreçlerine yardımcı olacak 

rehberler geliyor. Hayata 

geçecek yeni sistemle akredite 

KOBİ rehberleri sahaya inecek. 

Aracıları devre dışı bırakacak 

yeni sistem ile yaşanılan 

suistimaller sona erecek. 

Bu kapsamda hazırlanan 

KOBİ Rehberliği ve Teknik 

Danışmanlık Hizmetleri 

Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelikle birlikte piyasada 

çantacı olarak ifade edilen 

aracılar ortadan kalkacak. Görev 

ve yetkisini kötüye kullananlara 

izin verilmeyecek. Bu işin 

eğitimini almış, saha tecrübesi 

olan, alanında yetkin KOBİ 

rehberleri ve teknik danışmanlar, 

KOSGEB Destekleri kapsamında 

KOBİ’lere rehberlik hizmeti 

verecek. Sistemin devreye 

girmesiyle birlikte ilk etapta 200 

KOBİ rehberi, 2 bin 400 Teknik 

Danışman alanda görev almaya 

başlayacak.
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KOBİ’ydim

BÜYÜDÜM

Gerilim izolatörlerinin imalatı ile

50’den Fazla Ülkeye İhracat
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Ben İlhami Şahin, Ankara Seramik 

Porselen San. ve Tic. A.Ş. Yönetim 

Kurulu Başkanı’yım. Aslen 

Çorumlu’yum. Gazi Üniversitesi 

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

Bölümü mezunuyum.

Ankara Seramik Porselen San. 

ve Tic. A.Ş.’ nin tarihçesi ve 

çalışmaları hakkında bilgi verir 

misiniz?

1987’de sınıf arkadaşımla birlikte 

ilk işletmemizi kurduk, taahhüt ve 

elektrik trafo tesisleri otomasyon 

işleri yaptık. 1996 yılında İvedik 

OSB Hurdacılar Sitesi’nde 

Ankara Seramik Porselen San. 

ve Tic. A.Ş.’yi kurduk. 2001 yılına 

kadar İvedik OSB’de faaliyet 

gösterdik. 2001 yılından sonra 

Sincan OSB’de şu anki mevcut 

fabrikamızda faaliyet göstermeye 

başladık. İlk başta alçak gerilim 

ve orta gerilim elektrik hatlarında 

iletkenle direk arasında yalıtımı 

sağlayan, aynı zamanda iletkeni 

taşıyan, iletkenin hem toprak 

hem de diğer iletkenlere 

karşı izole etmeye yarayan 

izolatörlerin imalatını yapmaya 

başladık. Daha sonra yüksek 

gerilim izolatörlerini de yaptık. 

170 kw’ye kadar izolatörlerin 

Ankara Seramik 
Porselen San. ve 
Tic. A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İlhami Şahin ile 
“KOBİ’lerin gelişmesi 
ve büyümesinde 
KOSGEB 
desteklerinin 
önemi ve KOBİ’lere 
tavsiyeler” konulu 
yapmış olduğumuz 
söyleşiyi sizlerle 
paylaşıyoruz.
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imalatını yapıyoruz, şu anda 

420 kw üzerinde çalışıyoruz. Bu 

ürünü de yaptığımızda izolatör 

konusunda yapamadığımız bir şey 

kalmayacak. Diğer yandan trafo 

ve trafolar için gerekli malzeme 

ve ekipmanların imalatını 

yapıyoruz. Savunma sanayinde 

çalışmalarımız var.  

TAİ ve ASELSAN ile yürüttüğümüz 

projelerimiz var.

Türkiye genelinde TİAŞ ve 

TEDAŞ’a iş yapan bayilerimiz var 

bu bayiler üzerinden çalışıyoruz. 

Teknik seramiğe geçmek için 

Çin ve Japonya ile görüşmeler 

halindeyiz.

Yurt dışı çalışmalarınız ne şekilde?

Yurt dışı ağırlıklı çalışıyoruz. 

50’den fazla ülkeye ihracat 

yapıyoruz.

İlk ihracata 2002 yılında Suriye 

ile başladık. Şu anda başta Balkan 

ülkeleri olmak üzere, Rusya’daki 

Türk ülkeleri, Afrika ülkeleri ve 

Almanya gibi ülkelere ihracat 

yapıyoruz. Amerika’da SİEMENS 

ile bir anlaşma aşamasındayız. 

Yine yurt dışı satışlarını arttırma 

yolunda çalışmalarımız devam 

ediyor.

Personel yapınız ve Ar-Ge 

faaliyetleriniz hakkında bilgi verir 

misiniz?

300’ün üzerinde çalışanımız 

var. Ar-Ge merkezimizi kurduk. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 

onay almak için müracaatımızı 

yaptık. Şu an onay aşamasındayız. 

Merkezimizde 22 mühendis ile 

birlikte Ar-Ge çalışmalarımızı 

yürütüyoruz. Şu anda 420 kw’lik 

izolatörlerin üretiminde son 

aşamaya geldik. Yine özellikle 

yurt dışında talep gören farklı 

renklerdeki izolatörlerin Ar-Ge 

çalışmalarını yürütüyoruz.

KOSGEB ile ne zaman çalışmaya 

başladınız? Bugüne kadar KOSGEB 

desteği ile yapmış olduğunuz 

projeler var mı? KOSGEB’in hangi 

desteklerinden faydalandınız?

KOSGEB ile ilk olarak 2005 

yılında başladık. O günden 

sonra 2016 yılına kadar KOSGEB 

desteklerinden aktif bir şekilde 

faydalandık. 2016 yılından sonra 

KOBİ kapsamı dışında kaldık. 

KOSGEB’den almış olduğumuz 

desteklerin başında bize en çok 

fayda sağlayan İhracat Destek 

Kredileri oldu. İlk kez 2007 yılında 

kullandığımız sıfır faizli bu kredi 

KOBİ’ler KOSGEB 
desteklerini 

küçümsemeden, 
faydalanabilecekleri 

hiçbir desteğini 
kaçırmasınlar. 

Çok küçük destek 
rakamlarını bile 

parça parça toplayıp 
tamamına baktığınız 

zaman çok ciddi 
rakamlar karşınıza 

çıkabiliyor. 
KOBİ’lerin 

büyümesinde devlet 
desteklerinin çok 
büyük önemi var. 
Biz bunu yaşadık, 

biliyoruz.
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ile İhracatımızda müthiş bir 

sıçrama gerçekleştirdik. İhracat 

Destek Kredileri’ni 2008, 2009 

ve 2010 yıllarında da kullandık. 

Ayrıca “KOBİ Kayıtlı Eleman 

İstihdamını Destek Kredisi”  , “1000 

+ 1000 Makine Teçhizat Kredisi” 

, “Ölçek Endeksli Destek Kredisi” 

ve “Yüz Bin KOBİ Kredisi” gibi sıfır 

faizli kredi faiz desteklerinden 

faydalandık. Bu kredilerin, 

işletmemizin gelişmesinde ve yurt 

dışı satışlarının artmasında çok 

büyük katkısı oldu. 

Projeye dayalı desteklerden ise 

3 adet proje desteği aldık. Bu 

projeler, işletmemizin marka 

bilinirliğinin arttırılması ve 

kurumsallaşma faaliyetlerimizin 

geliştirilmesi aşamasında bize 

önemli derecede katkı sağladı.

KOSGEB’in Genel Destek Programı 

kapsamında yine Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği, Tanıtım Desteği, 

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, 

Belgelendirme Desteği ve fuar 

desteklerinden faydalandık.

Kısacası KOSGEB ile birlikte 

bugünlere geldik.

KOSGEB ile ilgili ne söylemek 

istersiniz? KOBİ’lere KOSGEB ile 

ilgili tavsiyeleriniz nelerdir?

“KOSGEB önümüzü açtı”

Biz 10 yıldan fazla bir zaman 

diliminde KOSGEB ile çalıştık. 

Çoğu desteğinden faydalandık. 

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim 

ki bazen tıkandığımız 

zamanlarda KOSGEB önümüzü 

açtı. KOBİ’ler KOSGEB 

desteklerini küçümsemeden 

faydalanabilecekleri hiçbir 

desteğini kaçırmasınlar. Çok 

küçük destek rakamlarını bile 

parça parça toplayıp tamamına 

baktığınız zaman çok ciddi 

rakamlar karşınıza çıkabiliyor. 

KOBİ’lerin büyümesinde devlet 

desteklerinin çok büyük önemi 

var. Biz bunu yaşadık, biliyoruz.

 

Büyük bir işletme olarak KOBİ’lere 

kendilerini geliştirmeleri 

konusunda ne gibi tavsiyeleriniz 

olur?

“Çantayı alıp yurt dışına çıkın”

İlk başta kendini geliştirmek 

isteyen KOBİ öncelikle ihracat 

yapmalı. Bunun için diyorum ki; 

büyümek isteyen işletme sahipleri, 

yöneticileri çantasını alıp yurt 

dışına çıkmalı. Ben ürettiğim 

ürünü hangi ülkeye satabilirim 

diye araştırmasını yapıp, hedef 

ülkeler belirledikten sonra yurt dışı 

çalışmalarına hız vermeli.

Tabi ki öncelikle yurt dışı 

pazarlarda tutunabilecek kaliteli 

ürünler üretmeleri lazım. Bu 

ürünlerin marka bilinirliğini 

sağlamaları ve sürekli Ar-Ge 

yaparak kendilerini geliştirmeleri 

gerekli diye düşünüyorum.

Önemli bilgilendirme ve 

değerlendirmeleriniz için çok 

teşekkür ederiz İlhami Bey.

Kaliteli ürün üretin

İhracat için hedef 
ülkeler belirleyin

Çantanızı alın yurt 
dışına çıkın

Ürünlerinizin marka 
bilinirliğini sağlayın

Ar-Ge’ye yatırım yapın

KOBİ’lere Tavsiyeler;
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank; Girişimcilik 

Vakfı’nın İstanbul’da düzenlediği 

“Giveback Gala” etkinliğine katıldı. 

Etkinlikte konuşan Bakan Varank, 

özetle şunları söyledi.

Geleneksel Girişimcilere 
50 Bin, Cesur 
Girişimcilere 360 Bin
“Girişimcilerimizi KOSGEB 

aracılığıyla da destekliyoruz. 

Geçen sene 581 milyon liralık 

yeni girişimci desteği sağladık. 

Böylelikle 30 binin üzerinde 

istihdam oluşturuldu. Bu yıl 

Girişimciliği Geliştirme Destek 

Programını yürürlüğe koyduk. 

Programımızla, hem geleneksel 

girişimcileri destekleyecek hem de 

imalat sektöründe faaliyet gösteren 

ileri teknoloji girişimcilerin yanında 

olacağız. Geleneksel girişimciler 50 

bin liraya kadar hibe alırken, yüksek 

teknoloji seviyesinde faaliyet 

gösterecek cesur girişimcilere 360 

bin liraya kadar destek sunuyoruz. 

Program kapsamındaki çağrımız 

hala açık. Siz de vakıf olarak 

mentörlük yaptığınız gençleri 

ve girişimcileri bu programlara 

yönlendirebilirsiniz.”

“Ne mutlu ki bu başarı 
hikâyesinde KOSGEB 
desteğimizin de katkısı 
var”
Birkaç başarı hikâyesi paylaşan 

Bakan Varank, geçen hafta 

Financial Times’da yarım sayfa yer 

bulan makaleden de bahsetti.

“Financial Times’da yayımlandıktan 

sonra medyamızda da geniş 

yer bulan makalede; Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi’ndeki 

akrep ve yılan zehirlenmelerine 

karşı antiserum üretim tesisinden 

bahsediliyordu. Projeye olan melek 

yatırımcı ilgisi ve yüksek katma 

değerli ihracat potansiyeline güçlü 

bir vurgu yapılmıştı. Ne mutlu ki 

bu başarı hikâyesinde KOSGEB 

desteğimizin de katkısı var. 

Dikkatinizi çekmiş olabilir. Verdiğim 

her üç örnekte de akademik tabanlı 

işlerdeki başarılar söz konusu. 

Ben, Türkiye’nin bu alanda 

ciddi bir sıçrama yapabileceğini 

düşünüyorum.” 

Varank, Türkiye’de ciddi bir 

potansiyel bulunduğunu 

vurgulayarak, başarıların 

katlanarak artacağına yürekten 

inandığını, yeni fikirler üreten, 

uygulanabilir projeler geliştiren 

ve ticarileştiren tüm girişimcilerin 

yanında olmaya devam 

edeceklerini dile getirdi. 

581 Milyon TL Girişimcilik Desteği ile 
30 Bin İstihdam

“Hem geleneksel 
girişimcileri 
destekleyecek hem 
de imalat sektöründe 
faaliyet gösteren 
ileri teknoloji 
girişimcilerin 
yanında olacağız.”
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Teknoloji Yıldızları

                         ile Parlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın başlattığı Milli 

Teknoloji Hamlesi kapsamında 

yeni bir proje hayat buluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

öncülüğünde, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji 

Takımı Vakfının ortak çalışması 

sonucu başlatılan projeyle 

Türkiye çapında “Deneyap 

Teknoloji Atölyeleri” kuruluyor. 

Geleceğin teknoloji yıldızlarını 

yetiştirmeyi hedefleyen Deneyap 

Teknoloji Atölyelerin ilk kısmı 

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, 

Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, 

İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve 

Trabzon olmak üzere toplam 12 

ilde açılacak. Deneyap Türkiye 

adı verilen Proje kapsamında 

81 ilde 100 Deneyap atölyesi 

kurulacak. Teknoloji üretme 

yetkinliği yüksek genç 

bireyler yetiştirme amacıyla 

oluşturulan atölyelerde ortaokul 

ve lise dönemindeki gençlere, 

elektronik programlamadan 

kodlamaya, robotikten üretim 

tasarıma, siber teknolojilerden 

81 ilde kurulacak 
“Deneyap Teknoloji 
Atölyeleri” ile 
gençler hayal 
edecek, araştıracak, 
deneyecek ve 
teknoloji üretecek. 
81 ilde 100 Deneyap 
atölyesi kurulacak. 
3 yıl boyunca sürecek 
eğitimler tamamen 
ücretsiz olacak.
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yapay zekâya kadar çok çeşitli 

alanda eğitim verilecek.

Teknoloji Üreten 

Bir Nesil Yetişiyor

Geleceğin bilim insanlarını, 

araştırmacılarını, girişimcilerini 

keşfetmeyi ve geliştirmeyi 

hedefleyen Deneyap Türkiye, 

ortaokul başlangıç ve lise 

başlangıç çağı olmak üzere 

iki yaş grubundaki gençleri 

yetiştirecek. 3 yıl boyunca 

sürecek eğitimler tamamen 

ücretsiz olacak. Eğitim sonrası 

gençler takımlar kurup ulusal 

ve uluslararası birçok yarışmaya 

hazırlanabilecekler.

2020 yıl sonuna kadar tüm 

Türkiye’ye yayılacak olan 

Deneyap ile geleceğin teknoloji 

mimarları bu atölyelerde 

araştıracak, geliştirecek ve 

üretecek. Eğitimler, ileri teknoloji 

geliştirmek için erken yaşta 

farkındalık oluşturacak. 

Deneyap Teknoloji Atölyeleri‘ne 

4, 5, 8 ve 9. sınıf öğrencileri 

ile lise hazırlık öğrencileri 

başvurabiliyor. Öğrencilerin bu 

atölyelere katılabilmeleri için 

tek şart ise yazılı ve uygulamalı 

olmak üzere iki aşamada 

gerçekleştirilecek seçme 

sınavında başarılı olmaları. 

Ücretsiz olan sınav başvuruları 

14 Ocak-10 Şubat 2019 tarihleri 

arasında alındı. 83 bin 905 

öğrenci başvuruda bulundu. 

İlk Sınav 17 Mart 2019’da

Belirlenen 12 ilde, matematik, 

fen, algoritma ve genel kültür 

içeriklerinin olduğu; problem 

çözme, eleştirel düşünebilme, 

veri yorumlayabilme 

becerilerinin Anadolu 

Üniversitesi tarafından 

ölçüleceği ilk sınav 17 Mart 2019 

tarihinde gerçekleştirilecek.

Denayap teknoloji 
atölyelerinin 12 
ilde yapılacak 
seçme sınavı 

için 83 bin 905 
öğrenci başvuruda 

bulundu.
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KOSGEB Desteği ile 
Yüzde 100 Yerli Led Aydınlatma

Diyarbakır’da LED aydınlatma 

ürünlerinin imalatı üzerine faaliyet 

gösteren VRL LED Aydınlatma, 

KOSGEB desteği ile yüzde 100 yerli 

üretime geçecek. İşletme yaklaşık 

500 milyon liralık ithalatı olan 

ürünleri Türkiye’de üretip yurt 

dışına pazarlayacak.

İthalattan İhracata Geçiş
Yıllık yaklaşık 500 milyon dolar 

civarında ithalatı yapılan LED 

ürünlerinin Türkiye’de üretilmesi 

için Diyarbakır’dan başvurusu 

yapılan proje KOSGEB tarafından 

kabul edildi. KOSGEB işletmeye 

3,7 milyon liralık destek sağlıyor. 

KOSGEB desteği ile kurulacak olan 

üretim tesisinde üretilen ürünler 

Türkiye pazarının yanında yurt 

dışı pazarlarda da alıcı bulacak.

Proje Tamamlanmadan 
Yurt Dışından 
İlk Siparişler Alındı
Projeyi uygulamaya başlayan 

işletme, üretim için gerekli 

makinelerin alımını yaptı. 2019 

yılının ilk çeyreğinde üretime 

geçmeyi planlıyor. İlk etapta 

üretimin yüzde doksanını yerli 

olarak yapmayı planlayan işletme 

3 yıl içerisinde bu oranı yüzde 

100’e çıkarmayı hedefliyor. 

Türkiye pazarında 
ağırlıklı olarak Çin 
olmak üzere yurt 
dışından parça 
olarak getirilen 
ve montaj yolu 
ile üretilen LED 
aydınlatma ürünleri, 
Diyarbakır’da 
genç girişimcinin 
çalışmaları sayesinde 
yerli imkanlarla 
üretilecek. 
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Projenin onaylanması ile birlikte 

yurt dışından da sipariş almaya 

başlayan işletme, yılda 3 milyon 

metre LED şerit ve 210 bin adet 

LED projektör üretecek. 

KOSGEB ile Yüzde 100 
Yerli Üretim
İşletme sahibi Yusuf Vural, 30 yıldır 

elektrik sektöründe olduklarını 

belirterek, “Daha sonrasında LED 

üretimi ile ilgili bir çalışmamız oldu. 

Şu anda gelişim aşamasındayız. 

LED anlamında yaklaşık olarak 

2 buçuk yıldır çalışmalarımız 

var. Biz de LED projektör, LED 

panel ürünleri, ampul ve sokak 

aydınlatma ürünleri yapılıyor. 

Ürün yelpazemiz geniş. Şimdiye 

kadar toplama şekliyle yapıyorduk. 

İthal ediyorduk. Parçalı bir şekilde 

getirip toplamayı yapıyorduk ama 

şimdi KOSGEB’in Stratejik Ürün 

Desteği ile birlikte yaklaşık yüzde 

90 oranında yerli üretime geçmiş 

olacağız. Bu ürünleri şu anda 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 

birçok noktaya satıyoruz. İstanbul’a 

sattığımız ürünlerimiz de var. 

Ankara’ya, Türkiye’nin her tarafına 

şu anda vermekteyiz. Irak ve Dubai 

ile görüşmekteyiz. Dubai ile ilgili 

ilk siparişimizi de aldık. Stratejik 

Ürün Desteği ile birlikte 36 kişilik bir 

ekibimiz olacak. LED üretimi ile ilgili 

yapacağımız çalışmalardan sonra 

3 yıl içerisinde yüzde 100’lük bir 

üretim kapasitesine geçeceğimize 

inanıyorum” dedi.

2018 Yılında 
KOSGEB 

Girişmcilik Destek Programı ile 

596 Milyon 298 Bin Lira 
Destek Sağlandı. 
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SAMPLE TEXT HERE

Yitik Hazinenin Kaşifi

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı

Prof. Dr. Fuat Sezgin 24 Ekim 1924 

tarihinde Bitlis’te doğdu. İlkokulu 

Doğubayazıt’ta, ortaokul ve liseyi 

Erzurum’da bitirdikten sonra 

1943’te İstanbul’a geldi. 

1943-51 yılları arasında İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Şarkiyat Enstitüsü’nde, “İslami 

Bilimler ve Oryantalizm” alanında 

otorite sayılan, Alman oryantalist 

Hellmut Ritter’in öğrencisi oldu.

Öğretmeninin bilimlerin 

temelinin, “İslam Bilimleri” ne 

dayandığını söylemesiyle bu alana 

yönelen Sezgin, 1951 senesinde 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi’ni bitirdikten sonra, 

Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde 

doktora yaptı. 1954’te Arap Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nde, “Buhari’nin 

Kaynakları” adlı doktora tezini 

tamamlayarak doçent oldu. Bu 

teziyle, hadis kaynağı olarak İslam 

kültüründe önemli bir yere sahip 

olan Buhari’nin, bilinenin aksine 

sözlü kaynaklara değil, “yazılı 

kaynaklara dayandığı” tezini ortaya 

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan genelgeyle 
“2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda İslam Bilim Tarihi 
Araştırmalar Vakfı (İBTAV), Kırıkkale Üniversitesi ve KOSGEB arasında bir iş birliği 
protokolü imzalandı.

KOSGEB bu çerçevede 2019 yılı boyunca Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları ve İslam 
Bilim Tarihi hakkında çeşitli yayınlarla paylaşımlarda bulunacak. KOSGEB Dergi 
ekibi olarak, bu sayıdan itibaren siz okurlarımıza, İslam bilim tarihine adanmış bir 
ömrü anlatacağız.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Kimdir?
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attı. Bu yazılı kaynakların, İslam’ın 

erken dönemine; hatta yedinci 

yüzyıla kadar geri gittiğini ortaya 

koydu. Söz konusu tez, Avrupa 

merkezli oryantalist çevrelerde 

hala tartışma konusudur.

1960 yılında Türkiye’deki askeri 

darbenin iktidara getirdiği 

hükümet tarafından ilim ve 

düşünce üreten 147 akademisyen 

çeşitli gerekçelerle üniversiteden 

atıldı. Üniversiteden atılanlar 

arasında kendi adının da 

bulunması üzerine Sezgin, 

çaresizlik içerisinde Almanya’ya 

gitmeye karar verdi. 13 Mart 

1961 günü hüzünlü bir şekilde 

İstanbul’u terk etti. Almanya’ya 

giderken kıyafetlerinin dışında 

yanına sadece iki bavul dolusu fiş 

ve belge alabildi. Önce Frankfurt 

Üniversitesi’nde misafir doçent 

olarak dersler verdi. 

Bilimsel çalışmalarının ağırlık 

noktası Arap-İslam Kültürü’nün 

Tabii Bilimler Tarihi Alanı olan 

Sezgin, 1966 yılında profesör oldu.

Bilimler tarihi alanında dünyanın 

sayılı otoritelerinden birisi olan ve 

İslam tarihi bilimcileri tarafından 

“Yitik Hazinenin Kaşifi” olarak 

anılan Fuat Sezgin, Süryanice, 

Latince, İbranice, Arapça ve 

Almanca dahil 27 dili çok iyi 

derecede biliyordu.

1978 senesinde “Kral Faysal” 

ödülünü alan Fuat Sezgin, bu 

sayede Arap dünyasının devlet 

adamlarıyla tanıştı ve yıllardan 

beri uğraş verdiği büyük projeyi 

onlara aktarma imkanı buldu. 

Düşüncelerinin destek görmesiyle 

1982 senesinde Frankfurt’taki 

Johann Wolfgang Goethe 

Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam 

Bilimleri Tarihi Enstitüsü’nü kuran 

Sezgin, üniversite bünyesinde 

enstitünün müzesini de açtı. 

Enstitüye bağlı olarak kurduğu 

müzede, Müslüman bilginler 

tarafından yapılmış aletlerin ve 

bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı 

kaynaklara dayanarak yaptırdığı 

800 civarında aletin bire bir 

örnekleri sergilenmektedir.

Fuat Hoca, enstitüde bulunan 

bütün eserleri kataloglar halinde 

yayımlayarak çok önemli bir 

hizmete daha imza attı. Beş 

ciltlik İslam’da Bilim ve Teknik 

isimli eserini mükemmel bir eser 

olarak ve İslam medeniyetinin 

gasp edilmiş hakkını teslim 

alma adına insanlığa takdim etti. 

Bu eserlerdeki objelerin tekrar 

benzerlerini yaptırarak 2008 

yılında Türkiye’de de İslam Bilim 

ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin 

açılmasına ön ayak oldu.

İstanbul Gülhane Parkı içindeki 

Has Ahırlar Binası’nda dönemin 

Başbakanı, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

açılan “İslam Bilim ve Teknoloji 

Tarihi Müzesi’yle, Türk insanı 

onu çok daha yakından tanıma 

fırsatı buldu. Müslüman bilim 

adamlarının buluşları, şu an 

Gülhane Parkı’ndaki “İslam Bilim 

ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nde 

sergilenmektedir.

2008 yılında TBMM tarafından 

kendisine üstün hizmet ödülü 

verildi.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji 

Müzesi’nin faaliyetlerini 

desteklemek amacıyla 2010’da 

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 

Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruldu.

Ömrünü İslam bilimler tarihine 

adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, 30 

Haziran 2018’de hayatını kaybetti.

Bilimsel çalışmalarının 
ağırlık noktası Arap-

İslam Kültürü’nün 
Tabii Bilimler Tarihi 

Alanı olan Fuat Sezgin, 
alanında dünyanın 

sayılı otoritelerinden 
birisi olan ve İslam 

tarihi bilimcileri 
tarafından “Yitik 

Hazinenin Kaşifi” 
olarak anılıyor. Sezgin, 

Süryanice, Latince, 
İbranice, Arapça ve 

Almanca dahil 27 
dili çok iyi derecede 

biliyordu.
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Teşhir Ekipmanlarını 
35 Ülkeye Satıyor 

20 yıllık tecrübeyle kurulan 

Efe Teşhir Ürünleri, yaptığı 

çalışmalarla 35 ülkeye ihracat 

yapıyor ve 3 bin kalem ürünüyle 

müşterilerinin hizmetine 

ulaşıyor.

Erdem Ünel “Eşimle beraber bu 

firmayı kurduk. Benim sektörde 

20 yıllık bir deneyimim var. Aynı 

sektörle ilgili olarak 12 senelik bir 

mazimiz var. Mazimizi tecrübeyle 

birleştirip kendi firmamızı kurduk. 

KOSGEB’den destek alarak bu işe 

giriştik. 4 sene içerisinde imalat 

yelpazemizi ana kalemlerde 

800 ürün ara kalemlerle 3 bin 

ürüne çıkarmayı başardık. Aynı 

zamanda anahtar teslim mağaza 

uygulamaları yapıyoruz. Kişiye ve 

firmaya özel çözümler üretiyoruz. 

35 ülkeye ihracat yapıyoruz ve 

Türkiye’de her noktada hizmet 

veriyoruz. Yerel ve ulusal markalarla 

çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

“Firmanızın adı nereden 

geliyor” ve “Sizi sektördeki 

diğer firmalardan ayıran 

nedir?”  Firmamızın adını çok 

sevdiğim oğlumun adından 

ilham alarak koyduk. Onun 

şansına ve uğruna inandığımız 

için böyle bir karar aldık. Tüm 

Efe Teşhir Ürünleri 
firma yöneticisi 
Erdem Ünel, 
“KOSGEB’den 
destek alarak eşimle 
beraber firmamızı 
kurduk ve kısa 
zamanda sektörün 
önemli firmaları 
arasına girdik.” 
dedi.
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dünyaya bunu duyurmak 

için çalışıyoruz. Sadece teşhir 

ürünleri satmıyoruz ya da sadece 

dekorasyon yapmıyoruz. Özel 

standlar yapıyoruz, anahtar 

teslim mağaza dekorasyonu 

yapıyoruz. Tüm sektörlere 

bu hizmeti veriyoruz. Biz 

içerisindeki her şeyi kendi 

imalatı ile yapan bir firmayız.6 

tane imalathanemiz var.  

“Büyük Bir Tesiste Tek 
Çatı Altında Olmak 

İstiyoruz”

Biz KOSGEB destekli bir firmayız. 

6 tane olan imalathanemizi tek 

çatı altında 10 bin metrekarelik 

bir tesiste toplamak istiyoruz. 

Burada pazarlama ofisi 

ve showroomun olmasını 

istiyoruz. Asıl amacımız ise ülke 

ekonomisine katkıda bulunmak 

için ihracat ağımızı büyütmek 

istiyoruz. 35 ülkeye ihracat 

yapıyoruz. Bunu ne kadar 

artırabiliriz bunun çalışmasını 

yapıyoruz.

“Teşhir Ne Kadar Güzelse 
Satış O Kadar Yüksek 

Olur”

Bizim için müşteri her şeydir. 

Biz ürün satmıyoruz, biz ürün 

satıyoruz. Kişiye ve firmaya 

özel çözümler üretiyoruz. 

Ürünlerle ilgili bir sorun 

olduğunda müşterimizin 

sonuna kadar yanında oluyoruz. 

Biz müşterilerimizle beraber 

var olduğumuzu biliyor ve 

ona göre hizmet veriyoruz. 

İnsanların tüketim alışkanlığını 

değiştirmemiz gerekiyor. Teşhir 

ne kadar iyi olursa satışınız 

da o kadar iyi olur. Biz teşhir 

ürünlerimizle müşterilerimizin 

daha fazla satmasını sağlamaya 

çalışıyoruz. 

Kişiye ve firmaya 
özel çözümler 

üretiyoruz. 
Ürünlerle ilgili bir 
sorun olduğunda 

müşterimizin 
sonuna kadar 

yanında oluyoruz. 
Biz müşterilerimizle 

beraber var 
olduğumuzu biliyor 
ve ona göre hizmet 

veriyoruz. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği dosyamızın bu ayki konusu; iş ve sağlık arasındaki 

ilişkiyi belirleyen faktörler. Sağlıklı işçi nasıl olmalı?  Yaş ve cinsiyet gibi 

kişisel özellikler iş sağlığını etkiler mi? İşçi sağlığını belirleyen çevresel 

faktörler neler? İş sağılığı ve güvenliğini neler tehdit ediyor?

İşçilerin sağlıklı olması hem 

işverenin sorumlulukları hem de 

ortaya çıkan iş açısından oldukça 

önemli. Biz önce sağlık nedir 

ondan bahsedelim. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO), sağlığı, sadece 

hastalık ve sakatlığın olmaması 

değil, bedenen, ruhen ve sosyal 

yönden tam bir iyilik hali olarak 

tanımlıyor.

Çalışanların fiziksel, ruhsal ve 

sosyal yönden tam iyilik halinde 

olması, bunun sağlanması ve en 

yüksek düzeyde sürdürülmesi işçi 

sağlığının temelini oluşturuyor.  

Bu konuda işçinin fizyolojik 

özelliklerine uygun yerlere 

yerleştirilmesi, işin insana ve 

insanın işe uygun olması büyük 

önem taşıyor. İş koşulları ve 

kullanılan maddeler çalışanların 

sağlığına gelebilecek zararların 

önlenmesi adına önem arz ediyor.

Bu bağlamda iş ve sağlık ilişkisini 

belirleyen faktörlere değinmek 

istiyoruz. 

İş yerlerinde çalışanların sağlığı 

üzerinde etkili olan, bir anlamda 

iş ve sağlık ilişkisini belirleyen 

başlıca iki grup faktör bulunuyor. 

Bunlardan biri kişisel özellikler 

diğeri de çevresel faktörler olarak 

karşımıza çıkıyor.  Kişinin yaşını, 

cinsiyetini, genetik özelliklerini, 

beslenme durumunu, sigara, alkol 

vb. alışkanlıklarını ve yaşadığı 

çevreyi kişisel faktörlerin arasında 

sayabiliriz. Bu etkenler kişinin 

sağlıklı olmasını sağlayabileceği 

gibi hastalık tablosuna hatta 

hastalık yüzünden ölümlere sebep 

olabiliyor.

Çevresel faktörler ise, işçinin 

çalıştığı iş yeri ortamında bulunan 

çeşitli sağlık risklerini içeriyor. 

İş yerlerinde sağlığı tehdit eden 

pek çok neden bulunuyor. 

Bunları,  fiziksel etkenler, kimyasal 

etkenler, tozlar, biyolojik etkenler, 

ergonomik etkenler, psikolojik 

etkenler başlıkları altında 

inceleyeceğiz.

KOBİ KOBİ KOBİ  ZİNDE
ZİNDE
 ZİNDE

İş Sağlığı ve Güvenliği

  - 
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1.Fiziksel Etkenler 

Gürültü
İş yerlerinde devamlı çalışan 

makineler, motorlar gibi gürültü 

kaynaklarının devamlı, ani, kesik 

kesik gürültüleri işçilerin işitme 

duyularının azalmasına, kaybına 

neden olabilir. Gürültü aynı 

zamanda stres ve yorgunluğu 

artırarak iş kazalarına sebebiyet 

verebilir.

Titreşim (Vibrasyon) 
Araç ve makinelerin salınımlı 

hareketleri, makinelerin bağlantı 

parçaları arasındaki çarpışma ya 

da sürtünme titreşime neden olur. 

Titreşim frekans ve şiddetine bağlı 

olarak işçilerde dolaşım sistemini 

etkileyerek el, kol ve parmakta ağrı, 

bükülme zorluğu, aşırı duyarlılıklar 

meydana getirebilir. Tüm vücut 

titreşimine neden olan traktör, 

yol ve inşaat makineleri, kamyon, 

dokuma tezgâhları vb. kullanımı 

sindirim ve kemik sisteminde 

doku zedelenmesi, denge 

sağlamada zorluk, bel ağrısı, mide 

ağrısı, üriner rahatsızlıklar, baş 

ağrısı ve uykusuzluğa neden olur.

Aydınlatma 
Yetersiz veya uygunsuz 

aydınlatma sonucunda, görme 

fonksiyonunda zorlanmalar, göz 

yorgunluğu, gözlerde batma, 

yanma, kızartı olur, ileri derecede 

etkilenme ile görme bozulur. 

Ayrıca, iyi ve yeterli derecede 

aydınlatılmamış bir ortamda 

yapılan çalışmalarda (ağaç işleme 

tezgâhları, torna tezgâhları gibi 

tehlikeli makinelerin kullanılması 

ile) iş kazaları artabilir. 

Termal Konfor Şartları 
(ısı, nem, havalandırma) 
Çalışma ortamlarının ısısının 

ve neminin çalışılan iş koluna 

göre bulunması gereken miktarı 

değişiktir. Bazı iş kollarında belirli 

ısı ve nem teknolojik bakımdan 

gerekli olan fiziki koşullardır. 

(Tekstil sanayinde pamuk, 

yün ipliklerin yapımı, elyafın 

yumuşaklığı, bükülme uygunluğu 

vb. için) bazı iş kollarında nem, 

yapılan işin sonunda ortaya 

çıkar; boyahaneler (kumaş), 

şeker, konserve, kâğıt fabrikaları, 

çamaşırhaneler gibi. 

Yüksek fırın, kok fabrikası, 

kauçuk, cam fabrikaları ve 

dökümhanelerde ise kuru sıcak 

vardır.  Vücut ısısını kontrol eden 

büyük faktör çevre ısısıdır. Isı 

arttıkça sinir sistemi etkilenir, 

kas kuvveti düşer, nabız yükselir, 

yorgunluk artar, ağrılı kas 

krampları oluşur, baş ağrısı, 

mide bozuklukları, iştah azlığı, 

uykusuzluk vb. değişiklikler 

oluşabilir. 

Soğuk, özellikle nemli ortamdaki 

hareketsizlerde ayaklar ıslak ve 

sıkı giydirilmişse daha fazla etkili 

olur. Isı azaldıkça ayaklarda şişme, 

kızartı, yanma, eklem romatizması 

gelişebilir.  Uygun olmayan termal 

konfor şartlarında daha yavaş 

çalışmayla verimlilik azalır, iş 

kazalarının oranı artar. Dolaşım 

bozuklukları, el becerilerinin 

azalması, soğuk algınlığı, üşüme, 

kas ve eklem hastalıkları, genel 

bezginlik ve iş hevesi kayıpları 

oluşabilir. 

Radyasyon 
Kısa dalga boylu olan ışınların 

(mor ötesi ışınlar) deri ve gözde 

tahriş edici etkisi vardır. Gözlerde 

yanma, kaşıntı, sulanma, ağrı 

meydana gelir.  X ve gama ışınları 

ise bazı kanserler ve genetik 

bozukluklara yol açar. Kızıl ötesi 

ve mikro dalga ışınları hematolojik 

hastalıklara ve kalıtsal etkilere 

neden olur.

Basınç Değişimleri 
Alçak basınç ve yüksek basınç 

altında çalışanlarda birtakım 

etkilenmeler olur. 

Kulak uğultusu, sinüslerde ağrı, 

duyma bozuklukları, kaşıntı 
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belirtileri, karın ağrısı, kemik 

ağrıları, sarhoşluk hâli gibi tüm 

vücudun etkilenmesiyle çalışma 

yeteneğinin kaybı ve hatta ölüme 

varan iş kazaları oluşabilir. 

2. Kimyasal Etkenler 
Çevrenin normal yaşama uygun 

kimyasal bileşimini az ya da çok 

değiştiren etkenlere genel olarak 

“Kimyasal Etkenler” diyebiliriz. 

Endüstrinin her dalında, 

atölyelerde, laboratuvarlarda, 

sokaklarda hatta evlerde organik 

ve inorganik bileşiklerle, 

insektisitler, ilaçlar, gaz, buhar, 

duman ile birlikte yaşıyoruz. Bu 

maddelerin çevredeki oranları 

belirli düzeylerin üzerinde olunca, 

sağlığa zararlı olurlar. Metaller, 

solventler, zehirli gazlar, asit 

ve alkaliler, boyalar, pestisitler, 

plastikler, kanserojen maddeler 

insan sağlığı üzerinde ciddi 

zararlara sebebiyet verir.

 

3. Tozlar 
Çalışma ortamında bulunan 

tozların akciğerlere zarar verdiğini 

biliyoruz. Çeşitli tozların uzun 

süre solunmasıyla Pnömokonyoz 

hastalığı oluşur. Silisyum, asbest, 

uranyum, alüminyum, radyum, 

pamuk, keten, ağaç tozları vb. bu 

gibi hastalıklara neden olur. 

4. Biyolojik Etkenler 
İş yerleri ve çevresindeki çöplük, 

açık kanalizasyon, bataklık gibi 

yerlerde, özellikle de hastanelerin 

belirli bölümlerinde çok yüksek 

dirençli mikroorganizmaların 

varlığını biliyoruz. Çalışma 

ortamındaki tehlikeli biyolojik 

etkenler; mikroorganizmalar, 

bakteriler, parazitler, mantar ve 

virüslerdir bulaşıcı hastalıklara 

neden olabiliyor.

5. Ergonomik Etkenler 
Çalışma koşullarının kişinin 

niteliklerine uygun hale 

getirilmesi olarak tanımlanan, en 

az yorgunlukla en fazla verimliliği 

sağlamayı hedefleyen ergonomi 

hem çalışanların sağlığı, hem de 

üretim ve verimlilik açısından 

oldukça önem taşıyor. 

Çalışanların beden, boyut ve 

fiziksel özelliklerine uygun 

olmayan oturma yerleri, tezgâh 

ve makinelerin tasarımındaki 

yanlış erişim noktaları, kontrol 

mekanizmalarının yerleşimi ve 

sinyal düzeneklerinin ergonomik 

tasarım hataları gibi nedenler sık 

eğilme ve zorlanmaları doğuruyor. 

Ergonomik sıkıntılar, çalışma 

saatleri, ağır yük kaldırma gibi 

sebepler stres, fiziksel ve zihinsel 

zorlanmayı getirerek iş kazalarına 

neden oluyor. İşte bu yüzden 

ergonomi iş yerlerinde ciddi önem 

verilmesi gereken bir konu olarak 

karşımıza çıkıyor.

6. Psikolojik Etkenler 
Çağımızın hastalıklarının en 

büyük nedeni olan stres, ruhsal, 

sosyal veya fiziksel faktörlere bağlı 

olarak gelişiyor ve insanlarda 

uyum güçlüklerine sebep oluyor. 

Örneğin iş yerinde geçimsizlik, 

işini kaybetme endişesi, ücret 

azlığı, terfi edememe, vardiyalar, 

dengesiz ücret sistemi, iş 

değiştirmeler gibi nedenler 

çalışanlarda stresi doğuruyor. Stres 

de hem birçok hastalığı doğuruyor 

hem de iş kazalarına davetiye 

hazırlıyor.

Güvenlik ve Sağlık 

İşaretleri

VİNÇ YÜKLERİNİN 
ALTINDA DURMA

BARETİNİ TAK 

ÖLÜM 
TEHLİKESİ
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Başkan Prof. Dr. Cevahir Uzkurt,

Yeni Destek Programlarını Anlattı

2018 yılında girişimciye ve KOBİ’ye 

en büyük destek KOSGEB’den 

geldi. Peki, KOSGEB’in 2019 

planları neler? Bu soruların 

cevabını alacağız. Yanımızda, yayın 

konuğumuz KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Sayın Cevahir Uzkurt var. 

Hoş geldiniz Cevahir Bey.2019 yılı 

için planlarınız nelerdir? Vizyon ve 

bütçe planlamalarınızın detaylarını 

öğrenebilir miyiz?

Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. 

2019 yılı bütçemiz, 2 milyar 

250 milyon TL. Bu bütçemizi, 

ekonomimizin temel dinamikleri 

olan KOBİ’lerimize, ekonomimizi 

güçlendirmek için yeni bir vizyon 

ve yeni bir anlayışla aktarmaya 

çalışacağız. Bu çerçevede yeni 

vizyonumuzun gereği olarak 

öncelikle yerli ve milli üretimi 

desteklemeyi planlıyoruz.  Bununla 

birlikte teknoloji düzeyi yüksek 

katma değeri olan ve ihracat 

değeri yüksek ürünlerin üretimi 

için KOBİ’lerimizi desteklemeyi 

planlıyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde Sayın Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank’ın bazı açıklamaları oldu. 

Orada 3 başlık dikkat çekiciydi: 

TEKNOYATIRIM,  Yeni Girişimci 

ve İş Birliği başlıkları. Birazcık 

detaylandırabilir misiniz bu 

başlıkları?

Bahsettiğimiz vizyonumuz 

gereği özellikle yüksek teknolojili 

alanlardaki KOBİ’lerimizi 

desteklemeyi öncelikli olarak 

hedeflediğimizi ifade ettim. Bu 

çerçevede bir KOBİ’miz özellikle 

kamudan destek alarak Avrupa 

Birliği fonlarından destek alarak 

ya da kendi öz kaynaklarıyla 

bir teknolojik Ar-Ge projesini 

gerçekleştirip sonunda üretilmeye 

hazır bir prototip çıkardığı zaman 

biz KOSGEB olarak diyoruz ki; 

‘gelin bu teknolojik ürünlerin 

üretimini desteklemek için size 5 

milyon TL’ye kadar destek verelim.’ 

Bir yatırım ve üretim desteği olarak 

bu programımızı kurguladık. 

Burada özellikle teknoloji düzeyi 

KOSGEB Başkanı 

Prof.Dr. Cevahir 

Uzkurt, 16 Ocak’ta 

24 TV’nin konuğu 

oldu. KOSGEB’in 

gündemine ilişkin 

açıklamalarda 

bulunan Başkan 

Uzkurt; Mustafa 

Daştan’ın sorularını 

yanıtladı.



www.kosgeb.gov.tr36

KOSGEB’le Daha Güçlü

yüksek orta yüksek ve yüksek 

teknolojili alanlardaki ürünleri 

desteklemeyi planlıyoruz. 

Diğer programımız ise İş Birliği 

Destek Programı. Bu programda 

da hem kaynak tasarrufu 

sağlamak, hem de verdiğimiz 

kaynakların KOBİ’lerimiz daha 

etkin kullanılmasını sağlamak 

üzere her bir KOBİ’mize ayrı ayrı 

makine teçhizat almak yerine 

ortak paydası olan KOBİ’lerimizi 

bir araya getirerek ortak 

üretimlerine, ortak tasarımlarına, 

ortak laboratuvar ihtiyaçlarını 

karşılamaya dönük bir program 

kurguladık. Burada eğer bir 

KOBİ’miz bir büyük firmayla iş 

birliği yapıp, ben şöyle bir ürünü 

projeyi gerçekleştireceğim derse, 

tek bir firmada olsa, büyükle 

iş birliği yaptığı takdirde İş 

Birliği Destek Programı’ndan 

yararlanabilecek. 

Yine benzer şekilde yüksek 

teknolojili alanlardaki iki KOBİ, 

orta yüksek teknolojili alanlarda 

üç ve diğer alanlarda ise beş ve 

beşten fazla KOBİ’lerimiz bir 

araya gelerek İş Birliği Destek 

Programı’ndan yararlanabilecek. 

Burada önemli bir adım attık. Bir 

işletici kuruluş kurarak bir ortaklık 

yapabilecekleri gibi proje bazlı bir 

ortaklık da yapabilecekler. Proje 

bazlı bir ortaklıkla, ortak üretim 

yapmak isteyen KOBİ’lerimize 

10 milyon TL’ye kadar İş Birliği 

Destek Programı kapsamında 

destek verebileceğiz. Yine bir 

işletici kuruluş marifetiyle iş 

birliği yapan KOBİ’lerimize 

de maksimum 5 milyon TL’ 

ye kadar bu üretim ve yatırım 

desteklerini vermeye devam 

edeceğiz. Sayın Bakanımızın 

açıkladığı bir diğer destek 

programı ise, yüksek teknolojili 

alanlarda yeni girişimcilerin 

ortaya çıkarılmasıydı. Malumunuz 

KOSGEB girişimcilik desteğini 

geçmişten bu zamana kadar 

veriyor. Burada yeni programda 

özellikle yüksek ve orta yüksek 

teknolojili alanlarda bir 

girişimcimiz bir iş planıyla bir 

iş fikriyle geldiği zaman biz bu 

girişimcimize 360 bin TL’ye 

kadar destek vererek bu iş planını 

gerçekleştirmesini, kendi işini 

kurmasını, kendi işinin patronu 

olmasını sağlayacağız.  Bu 

360 bin TL’yi özellikle imalat 

sanayindeki teknoloji düzeyi 

yüksek alanlara vereceğiz. Yine 

geleneksel sektörlerimizdeki 

girişimcilerimizde daha önce 

olduğu gibi desteklemeye 

devam edeceğiz. Bu 3 yeni 

programı yürürlüğe koyduk. 

Bundan sonra da KOSGEB olarak 

başta bahsettiğim vizyonumuz 

çerçevesinde yüksek teknoloji, 

ihracata katma değerli üretimi 

desteklemek üzere yeni 

programlarımızı yürürlüğe 

koyacağız. Bu anlamda da 

KOBİ’lerimizin KOSGEB’i yakından 

takip etmelerini öneriyorum. 

Yeni programlar var dediniz. Bütün 

girişimciler ve KOBİ’ler de merakla 

bekliyor. 2019 yılı içerisinde 

KOBİGEL gibi hangi programlar 

hangi müjdeler olacak? Detayları 

aktarır mısınız?

Detayları önümüzdeki günlerde 

yine Sanayi ve Teknoloji 

Bakanımız kamuoyuyla 

paylaşacak ama kısa bir bilgi 

vermek gerekirse, daha önce 

farklı konularda çağrılarına 

çıkmış olduğumuz KOBİ Gelişim 

Destek Programı var. Bu destek 

programını yeniledik. Yeni 

dönemde de çok daha teknoloji 

düzeyi yüksek olan alanlarda 

KOSGEB girişimcilere 
2010 yılından beri 
destek veriyor. Bu 

programın yenilenmesi 
ile birlikte özellikle 

yüksek ve orta yüksek 
teknolojili alanlarda 

bir girişimcimiz bir iş 
planıyla bir iş fikriyle 
geldiği zaman biz bu 

girişimcimize 360 bin 
TL’ye kadar destek 

vererek bu iş planını 
gerçekleştirmesini, 

kendi işini kurmasını, 
kendi işinin patronu 

olmasını sağlayacağız. 
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çağrıya çıkacağız. Onu da ümit 

ediyorum ki Sayın Bakanımız 

kamuoyuyla paylaşacak.

İthal ürünlerin yerlileştirilmesi 

millileştirilmesi konusu var. Biz de 

şu anda Ankara Sincan Organize 

Sanayi Bölgesi içerisinde devasa 

bir fabrikadayız. Bu fabrika 

da KOSGEB desteklerinden 

faydalanan bir firma. Aynı 

zamanda da burada özellikle milli 

savunma sanayisinde çok önemli 

bir iş yapılıyor. Altay Tankı’nın 

dişlileri bu fabrikada üretiliyor. 

Bizi önümüzdeki günlerde yeni 

yerli ve milli ürünlerin üretilmesi 

de bekliyor değil mi?

Kesinlikle. Az önce KOBİ’lerimizin 

bizi takip etmesini söylerken 

gerçekten çok katma değeri 

yüksek olan destek programlarını 

yürürlüğe koyacağımızı ifade 

etmek istedim. Bu anlamda da 

yerli ve millî üretime dönük olarak 

az önce bahsettiğimiz Teknolojik 

Ürün Yatırım Programı’nda olduğu 

gibi yeni bir destek programıyla 

KOBİ’lerimizin hizmetinde 

olacağız. Bunu da çok kısa 

zamanda Sayın Bakanımız özellikle 

yerli ve milli üretimin KOSGEB 

tarafından desteklendiğine 

dönük çok güzel bir programı 

kamuoyuyla paylaşacak. Burada 

şunun da altını çizmek isterim. 

KOSGEB olarak özellikle 5 milyonlu 

rakamları zikrettiğimiz yeni destek 

programları kurguladık. Buradaki 

amacımız katma değeri yüksek 

ve teknoloji düzeyi yüksek olan 

ürünleri üreten KOBİ’lerimizi daha 

ciddi miktarlarda destekleyerek 

bu KOBİ’lerimizi hem yurtiçinde 

güçlendirmek kapasitelerini 

geliştirmek hem de yurt dışına 

açarak ihracatlarını arttırmak 

yurt dışında da daha güçlü 

rekabetçi KOBİ’ler yaratmayı 

planlıyoruz. Bunu yaparken 

geleneksel destek modellerinin 

de dışında daha modern destek 

modelleri üzerinde çalışıyoruz. 

Örneğin TEKNOYATIRIM Destek 

Programı’nda biz şunu yapmayı 

planlıyoruz. Bir KOBİ’miz 

teknolojik bir ürünü üretmek 

üzere bize geldiğinde eğer 

bu ürünün alıcısı olan büyük 

ölçekli bir olabilir, yabancı bir 

firma olabilir, ya da bir kamu 

kurumu olabilir. Onunla bir ön 

alım anlaşması imzalayarak bize 

projesini sunarsa biz o KOBİ’mize 

öncelikli olarak destek vereceğiz. 

Burada yapmak istediğimiz şey 

şu, KOBİ’lerimize destek verirken 

aynı zamanda KOBİ’lerimizin 

ürettiği ürünlerin alıcısının da 

hazır olduğunu önceden görmek 

istiyoruz. Büyük firmaları da 

aslında KOBİ’lerimizle iş birliğini 

sağlayarak KOBİ’lerimizle entegre 

ederek alıcıyı ve satıcıyı yani arz 

ve talebi bir araya getirerek bu 

destek modellerini yürütmeyi 

planlıyoruz. Böyle yaptığımız 

zaman hem kamu kaynağını daha 

etkin kullandırmış oluruz hem de 

KOBİ’lerimizle büyükleri entegre 

ederek daha katma değerli bir iş 

yapmış oluruz diye düşünüyoruz. 

Çok teşekkür ediyoruz efendim. 

Çok önemli bilgiler verdiniz. 2019 

yılında da KOSGEB girişimcinin ve 

KOBİ’nin yanında olmaya devam 

edecek. 
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SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

KOSGEB Çorum Müdürlüğü

KOSGEB Çorum Müdürlüğü

KOSGEB Çorum Müdürlüğü 1995 

yılında Çorum Ticaret ve Sanayi 

Odası çatısı altında faaliyetlerine 

başladı. 13.01.1999 tarihinde 

Çorum Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü ile yapılan 49 yıllık 

bedelsiz tahsis anlaşması ile 

birlikte Çorum-Ankara karayolu 

üzerinde Organize Sanayi 

Bölgesi’nde yer alan bugünkü 

yerine taşındı.

Tek kat üzerine inşa edilen 

müdürlük binası; 1.200 metrekare 

kapalı kullanım alanına sahip olup, 

açık alan ile birlikte toplam alanı 

5.000 metrekaredir. 

KOSGEB Çorum Müdürlüğü 

toplam 18 personel ile KOBİ ve 

girişimcilere destek ve hizmet 

sunuyor.

TÜİK verilerine göre KOSGEB 

Çorum Müdürlüğü’ne bağlı 21 

bin 176 KOBİ bulunuyor. Bu 

sayı ile Çorum ili Türkiye geneli 

sıralamada 37. sıradayken, KOSGEB 

veri tabanına kayıtlı işletme 

sayısına göre yapılan sıralamada 

ise 11 bin 566 işletme ile 28. sırada 

yer alıyor.

 

KOSGEB Çorum Müdürlüğü 

tarafından, KOSGEB KOBİ 

Finansman Destek Kredileri 

kapsamında 2003-2018 yılları 

arasında 5 bin 956 işletmeye 20 

milyon 20 bin 160 TL Kredi Faiz 

Desteği sağlanarak, bölgede 194 

milyon 671 bin 559 TL’lik bir kredi 

hacmi oluşturuldu.

KOSGEB Desteği İle 776 
Girişimci Patron Oldu
Aynı zaman diliminde il genelinde 

245 Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi düzenlenerek 6 bin 885 

girişimciye sertifika verildi. Bu 

katılımcılardan 776’sı Girişimcilik 

Destek Programı kapsamında 

kendi işletmesini kurdu. Kendi 
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işinin patronu olan bu 776 

girişimcinin 421’ini erkek, geriye 

kalan 355’ini ise kadın girişimciler 

oluşturuyor.

2 Bin İşletmeye 33 
Milyondan Fazla Destek 
Sağlandı
Müdürlük bünyesinde, 2013-2018 

yıllarında, Ar-Ge İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Programı, 

Girişimcilik Destek Programı, İş 

Birliği Güç Birliği Destek Programı, 

KOBİGEL Destek Programı gibi 

değişik destek başlıklarında 

yaklaşık 2 bin işletmeye, 33 milyon 

382 bin 136 TL’lik destek sağlandı.

KOSGEB Çorum Müdürlüğü, 

2018 yılını 464 KOBİ’ye toplam 

12 milyon 240 bin 85 TL destek 

vererek bir önceki yıla göre destek 

miktarını yüzde 34, destek verilen 

işletme sayısın göre de yüzde 20 

arttırarak kapattı.

2017- 2018 yıllarında KOBİGEL 

Destek Programı ile toplam 67 

işletme destek almaya hak kazandı. 

Bu işletmelerden 30’u projelerini 

başarı ile tamamladı. 37 işletmenin 

ise proje süreci devam ediyor. 

Stratejik Ürün Destek Programı 

kapsamında ise savunma sanayine 

yönelik hazırlanmış ve onaylanmış 

olan projenin yürütme süreci 

devam ediyor.

KOSGEB Çorum 
Müdürlüğü, 2018 
yılını 464 KOBİ’ye 
toplam 12 milyon 

240 bin 85 TL destek 
vererek bir önceki 

yıla göre destek 
miktarını yüzde 

34, destek verilen 
işletme sayısın 

göre de yüzde 20 
arttırarak kapattı.
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Çorum Turşusu 
5 Kıtadan 25 Ülkeye İhraç Ediliyor

Türkiye’deki bayileri kanalıyla 50 

şehirde hizmet veren ve dünyada 

5 kıtada 25 ülkeye ihracat yapan 

Yakamoz Turşuları, dünya markası 

olma yolunda hızla ilerliyor. 

“Yakamoz markası ile 
dünyaya açıldık. 100 
çalışan ile yüksek kalite 
turşu üretiyoruz.”
Yakamoz Turşu, Kalaycıoğlu Gıda 

A.Ş. adı altında gıda toptancılığı 

yaparken, Yönetim Kurulu 

Başkanı ve işletme kurucusu 

Ahmet Kalaycı’nın yurt içinde ve 

yurt dışında kaliteli turşu açığını 

görmesi ile üretime başladı. 

Yönetim Kurulu Üyesi Onur 

Kalaycı, şu anda 100 çalışan ile 

yüksek kalitede turşu üretimi 

yaptıklarını belirtti.

Gıda sektöründeki farklı alanlara 

yönelik girişimleri ile 2002 yılında 

“Yakamoz” markası ile turşu 

ve salamura üzerine yaptıkları 

yatırımlarla devam ettiklerini ifade 

eden Kalaycı, çok zor şartlar altında 

başladıklarını yatırım süreçlerinde 

KOSGEB desteklerinden 

faydalanarak üretim kapasitesini 

ve ihracatı arttırdıklarını anlattı.

“Günde 52 ton üretim, 
yılda 500 TIR sevkiyat 
yapıyoruz.”
Günde 52 ton üretim, yılda 500 

TIR sevkiyat yaptıklarını dile 

getiren Kalaycı; “Yönetim Kurulu 

Geleneksel üretim 
metodunu sanayiye 
uyarlayarak, 
Çorum’un dünyaya 
açılan turşu markası 
olan Yakamoz Turşu, 
KOSGEB destekleri ile 
üretim teknolojisini 
geliştirerek dünyanın 
turşusunu Çorum’da 
üretiyor. Panama’dan 
Hong-Kong’a ihracat 
yapan firmanın 
hedefinde 50 ülkeye 
ulaşmak var.
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Başkanımız Ahmet Kalaycı’nın 

1981 yılında Kalaycıoğlu A.Ş. olarak 

toptancılık yaparak çıktığı yolda 

2002 yılında Çorum’da turşu ve 

salamura ürünler üretimi yapmaya 

karar verdik. Şimdi fabrikamızda 4’ü 

gıda mühendisi olmak üzere 100 

çalışanımız var. 75 bin metrekare 

açık, 6 bin metrekare kapalı alana 

sahip tesisimizde ileri teknoloji ile 

üretim yapıyoruz. Özenle ve en 

taze şekilde tarlalardan fabrikamıza 

ulaşan sebzeleri modern 

makinelerde, hijyenik şartlardan 

taviz vermeden işliyoruz ve ürünleri 

ambalajlanmasından, dağıtımına 

kadar adım adım takip ediyoruz. 

Yakamoz Turşu yüksek kalitesi 

ve üstün lezzetiyle hem Türkiye 

pazarında hem de dünyadaki 

birçok ülkede aranan, gözde 

bir marka haline geldi. Kalite ve 

müşteri memnuniyeti ilkelerinden 

ödün vermeden üretimine devam 

ediyoruz.” dedi.

“Fabrikamızın 
yenilenme sürecinde 
KOSGEB’den önemli 
destekler aldık.”
Fabrikanın yenilenme sürecinde 

KOSGEB’in KOBİGEL Proje 

Desteği ile birçok makine 

aldıklarını belirten Kalaycı; “Bu 

sayede üretim kapasitemizi ve 

ihracatımızı arttırabildik.  Ayrıca 

yine bu proje kapsamında 

laboratuvarımızı geliştirdik. Yeni 

aldığımız test ve ölçüm cihazları 

ile Ar-Ge’yi daha ileri seviyede 

yapabiliyoruz. Kalitemizi arttırdık ve 

kalite standardımızı koruyabildik. 

KOSGEB ile 2002 yılında üretim 

yapmaya başladığımızdan itibaren 

tanışıyoruz. Kurumu ilk ziyaret 

etmemiz ile birlikte KOSGEB 

uzmanları ile firmamıza katkı 

sağlayan projeleri yapmaya 

başladık. KOBİGEL Projesi, Nitelikli 

Eleman Desteği, Yurt Dışı Fuar 

Desteği, KOBİ Finans Desteği 

gibi desteklerden faydalandık.” 

ifadelerini kullandı.

 “25 ülkeye ihracat 
yapıyoruz”
Yakamoz Turşuları olarak 

yurt dışına ilk olarak 2006’da 

Cezayir’de düzenlenen gıda fuarı 

ile başladıklarını belirten Kalaycı; 

“Almanya ve Fransa’da düzenlenen 

fuarlara katılarak hem Yakamoz 

Turşularını dünyaya tanıttık hem 

de müşteri potansiyelimizi artırdık. 

Hemen hemen her yıl bu fuarlara 

katılmaya çalışıyoruz. Şu anda 

dünyada yaklaşık 25 ülkeye ihracat 

yapıyoruz. Almanya, İngiltere, 

İsveç, Norveç, Finlandiya, Hollanda, 

Fransa, İsviçre, Avusturya, 

Bulgaristan, ABD, Avustralya, 

Ürdün, Panama, Hong-Kong, 

Tacikistan, Azerbaycan, Gürcistan, 

Kazakistan ve Irak gibi ülkelere 

düzenli olarak ihracat yapıyoruz. 

Hedefimiz 50 ülkeye ihracat 

yapmak. Bunun için çalışmalarımız 

devam ediyor.” dedi.

Özellikle İskandinav 
ülkeleri Çorum’da 

yapılan turşuya ilgi 
duyuyor. 2017 yılını 
yüzde 50 büyüme ile 
kapattık, 2018 yılında 
ise büyüme hedefimiz 

yüzde 25. 
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Çorum’dan Sofralara Vitamin Deposu

Saray İnşaat Makine Malzeme 

Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş. 

Çorum Ovasaray Köyünden 

sofralara sağlıklı meyveler 

gönderiyor. KOSGEB KOBiGEL 

Destek Programı’ndan faydalanan 

işletme, ekipmanlarını güncelledi, 

modernizasyonunu sağladı ve 

kapasitesini arttırdı. Bahçelerinde 

bin ton elma üretimi yapan, 

6 ülkeye elma, armut, ayva, kivi 

ihracatı gerçekleştiren şirketin 

Başkanı Mustafa Ilıca dergimize 

şunları aktardı:

Aile Şirketi
Ben ve oğullarım, aile şirketi olarak 

faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 

Çorum iline bağlı Ovasaray 

Köyü’nde dedemizin geleneği 

olarak meyve üretimini 

sürdürmeyi amaçladık. Kendimize 

ait yaklaşık 180 dekar arazide telli 

terbiye sistemi, damlama sulamalı, 

kapama ağ örtüsü gibi özelliklere 

sahip modern yöntemlerle, tam 

bodur 45 bin civarında elma fidanı 

diktik. Ürettiğimiz meyveleri 

uzun süre muhafaza edebilmek 

için 400 ton kapasiteli soğuk hava 

deposu yaptırdık.  Çorum Organize 

Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 8 bin 

ton kapasiteli dinamik kontrol 

atmosferli depolarımızı ve tasnif 

paketleme tesislerimizi kurduk. Bu 

tesislerimizde başta elma olmak 

üzere armut, ayva, kivi, nar gibi 

meyveleri muhafaza etmeye, yurt 

içi ve yurt dışı pazarlara sunmaya 

başladık. Kısa süre içerisinde 

Türkiye genelinde büyük zincir 

marketlerin tercih ettiği meyve 

tedarikçileri arasında yerimizi 

aldık.

“Bin Ton Elma 
Üretiyoruz”
Çorum Organize Sanayi 

Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren 

işletmemizde 6 bin, Ovasaray 

Köyü’nde 2 bin ton kapasiteli 

olmak üzere toplamda 8 bin ton 

kapasiteli soğuk hava depolarımız 

Çorum Organize 

Sanayi Bölgesi’nde 

faaliyetlerini 

sürdüren Saray 

Gıda, Çorum’dan 

6 ülkeye elma, 

armut, ayva ve kivi 

ihracatı yapıyor.
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var. Kendi bahçelerimizden 

yaklaşık bin ton civarında elma 

üretimi yapıyoruz, farklı illerden 

ortalama 3 bin ton elma satın 

alarak depolarımızda uzun süre 

muhafaza edebiliyoruz. 

72 İle Satış, 6 Ülkeye 
İhracat
Depolarımızda armut, ayva, nar, 

kivi gibi ürünler alınarak uygun 

ortamlarda uzun süre muhafaza 

ediliyor. Talep halinde Türkiye 

genelinde faaliyet gösteren zincir 

marketlerin bölge müdürlüklerine 

ait ana depolara ürün teslimi 

yapıyoruz.

“KOSGEB Zor Gün 
Dostu”
2018 yılı itibariyle ürünlerimiz 

72 ildeki farklı zincir market 

reyonlarında satışa sunuldu. Ayrıca 

Çorum’dan 6 ülkeye (Tacikistan, 

Gürcistan, Suudi Arabistan, BAE, 

Hindistan ve Umman) elma, armut, 

ayva ve kivi ihracatı yapıyoruz. 

Tesislerimizin modernleşmesi ve 

üretim kapasitemizin arttırılması 

amacıyla ihtiyaç duyduğumuz 

malzeme ve teknolojilerin temini 

için KOSGEB desteklerinden 

faydalanmaya karar verdik. 

KOSGEB KOBİGEL Destek 

Programı kapsamında 

sevke hazır ürün bekletme 

odalarımızın kapılarının 

modernizasyonunu sağladık. 

Ürün taşıma ekipmanlarımızın 

kapasitesini artırdık. Hijyen 

şartlarının daha iyi sağlanması 

için gerekli teknolojiler, tartım 

ve ölçüm teknolojilerimizin 

modernizasyonu için gerekli 

ekipmanlar ve kalite kontrol 

ve Ar-Ge amaçlı kurduğumuz 

laboratuvar ekipmanlarının temini 

gibi konularda desteklerden 

faydalandık.

Ülkemize yararlı hizmetler sunan 

işadamlarımıza destek olmak 

ve faaliyette bulunan sanayi 

tesislerimizin modern teknolojiye 

kavuşturmak amacıyla destek 

veren KOSGEB, ülkemizin en 

gözde kurumlardan birisidir. 

Sanayi esnafının yol arkadaşıdır. 

Zor gün dostudur.  İşletmemizde, 

İyi Tarım Uygulamaları, Globalgap, 

İSO22000 gibi sertifikalar mevcut 

olup sürekli denetleniyoruz. 

İnsan Sağlığını Son 
Derece Önemsiyoruz.
Bahçelerden gelecek her 

ürünün örneklerini öncelikle 

laboratuvarlara gönderip ilaç 

kalıntı tahlili yaptırıyoruz. Kendi 

çocuklarımıza yediremeyeceğimiz 

hiçbir meyveyi başkalarının 

çocukları yesin istemiyoruz. Bu 

noktayı kırmızı çizgimiz olarak 

görüyor, insan sağlığını son derece 

önemsiyoruz. Tüm işlerimizde bu 

duyarlılıkla hareket ediyoruz.

KOSGEB KOBİGEL 
Destek Programı 

kapsamında sevke 
hazır ürün bekletme 

odalarımızın 
kapılarının 

modernizasyonunu 
sağladık. Ürün taşıma 

ekipmanlarımızın 
kapasitesini artırdık. 
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Stratejik Ürün Desteği İle 
Sis Havanı Üretecek

Uzun yıllar Almanya’da çalışan 

Mustafa ve Necati Yağlı kardeşler, 

makine sektöründe edindikleri 

bilgi birikimi ile 1994 yılında 

Çorum Organize Sanayi 

Bölgesi’nde Yağmaksan’ı faaliyete 

geçirdiler.

Ağırlıklı olarak enerji ve makine 

sektöründe faaliyet gösteren 

Yağmaksan, son dönemlerde 

demiryolu ve kimya sektöründe 

de çalışmaya başladı. Genel olarak 

talaşlı imalat yapan firma, yüksek 

gerilim şalt sahaları, trafo, enerji 

grupları parçaları, jeneratör 

parçaları, tren-hızlı tren, kara ve 

hava taşıtları parçaları, dişliler ve 

miller üretiyor.

30 bin metrekare açık alan üzerine 

kurulu 10 bin metrekare kapalı 

alana sahip olan Yağmaksan, 

150 kişi istihdam ediyor.

Firma, bünyesindeki verimlilik 

merkezinde sürekli değişim ve 

gelişim, kaliteyi arttırma çabasıyla; 

talaşlı imalatta metot geliştirme, 

üretimde ilk ayar etkinliği, proses 

ve hat denetimi, maliyet düşürme 

ve verimlilik analizleri çalışmaları 

yapıyor, aynı zamanda da personel 

gelişimi yönünde alınması 

gereken eğitimleri planlıyor.

Enerji ve makine 

sektöründe hizmet 

veren, KOSGEB İle 

kuruluşundan bu yana 

tanış olan Yağmaksan,  

2018 yılında 

KOSGEB Stratejik 

Ürün Desteği’nden 

faydalanarak ‘kara 

taşıtlarında ve zırhlı 

araçlarda sis havanı’ 

projesine başladı.
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Stratejik Ürün 
Desteği İle Sis Havanı 
Üretecekler
Kuruluşundan bu yana KOSGEB’i 

tanıyan firma,  2018 yılında 

Stratejik Ürün Desteği Programı’na 

başvurarak projesini başlattı. 

Firma, proje kapsamında kara 

taşıtlarında ve zırhlı araçlarda 

kullanılacak, patenti kendine 

ait sızdırmazlık özelliği olan sis 

havanını üretecek.

Yağmaksan, yüksek kapasiteli 

vinçler, kimyasal saklama ve 

depolama sistemleri, zırhlı 

araçlarda lastik basınç sistemleri 

ve özel havalandırma sistemleri 

ile ilgili farklı projeler üzerinde 

çalışıyor.

Yüzde 95 İhracat
Yağmaksan, üretiminin yüzde 

95’ini Avrupa ve Amerika 

kıtasındaki ülkelere ihraç ediyor. 

Almanya, İsviçre, Kanada, 

Amerika, İsveç, Fransa, Danimarka, 

Norveç gibi ülkelere ürünlerini 

satan firma, bölgesindeki 

ihracat şampiyonlarından biri 

konumunda.

İhracat ve girişimcilik ödülleri 

bulunan firma, KOBİ’lerin en 

büyük destekçisinin KOSGEB 

olduğunu düşünüyor. KOSGEB’e 

teşekkür eden Yağmaksan 

yetkilileri, ‘Güçlü KOSGEB, Güçlü 

Şirketler, Güçlü Türkiye’ diyor.

2018 Yılında 
KOBİGEL 

KOBİ Gelişim 
Destek Programı ile 

257 Milyon 367 Bin Lira 
Destek Sağlandı. 

Mustafa Yağlı 
Yağmaksan Yönetim 

Kurulu Başkanı
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Yerli Üreterek İthalatı Önledi

KOSGEB’in kuruluşundan itibaren 

KOSGEB ile iş birliği içerisinde 

olan Cazgır İnşaat Isı Sistemleri 

A.Ş.  Ar-Ge, İnovasyon, KOBİ 

Proje, KOBİGEL ve Genel Destek 

Programları’ndan faydalanarak 

başarılı bir büyüme gerçekleştirdi.

Cazgır İnşaat Isı Sistemleri A.Ş. 

TPAO ile  yapmış olduğu protokol 

kapsamında ürettiği glikol 

ünitesini TPAO’ya teslim etti.

Çıkarılan gazın sudan ayrıştırılarak 

saf hale gelmesini sağlayan ünite, 

testlerden başarıyla geçti. Bunun 

üzerine TPAO, Cazgır İnşaat Isı 

Sistemleri A.Ş.’ye iki ünite daha 

sipariş verdi.

Yeni hedef yerli glikol 
ünitesini ihraç etmek
Genel Müdür Orhan Cazgır, 

geliştirdikleri glikol ünitesinin, 

ithal edilenlere göre yarı yarıya 

daha ucuz olduğunu söyledi.

TPAO’nun doğalgaz çıkarmak 

için kullandığı glikol ünitesini 

bugüne kadar ABD’den ithal 

ettiğini anlatan Cazgır, “TPAO 

mühendisleri ihtiyaçları 

doğrultusunda bir dizayn 

geliştirdiler ve bunu bizimle 

paylaştılar. Biz de ilk cihazı 

yapıp gönderdik. Sipariş üzerine 

iki cihaz daha yaptık. Glikol 

ünitesi Türkiye’de ilk kez üretildi. 

Amerika’dan ithal edildiği fiyatın 

yarı fiyatına Çorum’da üretmeyi 

başardık.” dedi.

TPAO’nun desteğiyle glikol 

ünitesinin ihracatını da yapmayı 

planladıklarını dile getiren Cazgır, 

seri üretime geçerek maliyeti 

düşürdükten sonra uluslararası 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından doğalgaz 
çıkarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD’den ithal edilen glikol 
ünitesi, Çorum’daki Cazgır İnşaat Isı Sistemleri A.Ş. tarafından yerli 
imkanlarla üretildi.
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pazarlara açılacaklarını kaydetti.

Glikol ünitesinin dışarıdan 

herhangi bir güce ihtiyaç 

duymadan çalıştığını aktaran 

Çalıcı, “Önce ayrıştırıcı ünite 

dediğimiz yerde glikolle çarpışarak 

sudan ayrışıyor. Sonra kazan 

ünitesinde glikolün içerisindeki 

sudan da ayrışıyor ve yüzde 100 saf 

doğalgaz olarak çıkıyor. Ünitenin en 

önemli özelliği, dışarıdan enerjiye 

ihtiyaç duymaksızın doğalgazla 

çalışıyor olması.” ifadelerini 

kullandı.

KOSGEB Destekleri ile 
Gelişim Süreçleri:
KOSGEB KOBİ Proje 
Destek Programı; 
“Cazgır Kurumsal 
Projesi”
İşletme, proje kapsamında alınan 

yeni yazılım ile Kurumsal Kaynak 

Planlaması (ERP) alt yapısını 

kurarak, başta satış, planlama, 

satın alma ve üretim ile servis 

süreçlerini yeniden tanımlayıp, 

iyileştirerek, işletmenin ürün 

ve hizmet kalitesi arttırdı. Proje 

sonunda maliyetler kontrol altına 

alınarak, teklif verme süreleri 

kısaltıldı ve ürünlerin zamanında 

teslim edilme oranı arttırıldı.

KOSGEB KOBİ Gelişim 
KOBİGEL Destek 
Programı “Cazgır Akıllı 
Tank Projesi” 

Proje; dünyada hızla gelişen akıllı 

bağlantılı sistem (nesnelerin 

interneti) teknolojisinin 

endüstriyel tanklara uyarlanarak 

tankları akıllı sistemler haline 

getirme projesidir.

Proje ile endüstriyel tankların 

üzerine yerleştirilen sensörler 

(algılayıcılar) aracılığı ile 

verilerinin toplanması, uzaktan 

(web ve mobil cihazlar üzerinden) 

izlenmesi, verilerin depolanması 

ve raporlanması sağlandı. Proje 

sonunda tank uzaktan izlenebilir 

hale geldi.  İstenildiğinde 

tanklardaki basınç, sıcaklık, vakum 

vb. değerler gözlenebilirken, 

ayrıca gaz kaçağı oluşması, basınç 

arıtışı vb. gibi acil durmalarda 

uyarı sistemi devreye girerek 

bilgilendirme yapabiliyor.

İşletme, KOBİGEL 

Destek Programı 

“Cazgır Akıllı Tank 

Projesi” ile dünyada 

hızla gelişen akıllı 

bağlantılı sistem 

(nesnelerin interneti) 

teknolojisinin 

endüstriyel tanklara 

uyarlanarak tankları 

akıllı sistemler haline 

getirme projesi 

hazırladı.
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KOSGEB KOBİ Gelişim 
KOBİGEL Destek 
Programı “Cazgır 
İhracat İçin Üretiyor 
Projesi” 
Proje Cazgır A.Ş.’nin ihracat 

kapasitesinin arttırılmasına 

yönelik hazırlandı. Bu kapsamda 

ürünlerin kalitesinin arttırılması, 

termin sürelerinin kısaltılması 

için makine yatırılmaları yapıldı. 

Yalın üretim teknikleri ile ilgili 

danışmanlık hizmeti alındı, 

dizayn optimizasyonu için 

teknik danışmanlık hizmeti 

ve yeni pazarlardaki finansal 

olumsuzluklardan etkilenmemek 

için finansal danışmanlık 

hizmetleri alındı. Aynı zamanda 

firma, İşletme Geliştirme 

Destek Programı kapsamındaki 

desteklerden de etkin bir şekilde 

faydalanmaktadır.

Üretimin yüzde 65’i 
ihraç ediliyor.
Cazgır İnşaat Isı 
Sistemleri 
A.Ş. Genel Müdürü Orhan 

Cazgır, işletmenin sektöründe 

önde gelen arasına girdiğini 

belirterek; “Özellikle Gaz (LIN/

LOX/LAR) dağıtıcıları ve LNG 

firmalarına çeşitli tank ve tankerler 

üretiyoruz. Bu alanda hizmet veren 

Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla 

çalışıyoruz. Ürünlerimizin yüzde 

65’ini ihraç etmekteyiz. Ağırlıklı 

olarak Avrupa’ya çalışmaktayız. 

Çalıştığımız ülkeler arasında 

İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, 

ABD, Polonya, Avustralya, Rusya, 

Karadağ, Türkî Cumhuriyetler ve 

Ortadoğu ülkeleri bulunuyor.” 

ifadelerini kullandı.

KOSGEB’in, verdiği destekler 

sayesinde firmaların daha 

güçlü olmasını sağladığını 

söyleyen Cazgır; “ KOSGEB, Ar-

Ge faaliyetlerine destek oluyor, 

KOBİ’lerin gelişmesini sağlıyor. 

Bu sayede katma değer yaratan ve 

nitelikli büyüyen firma sayısı artıyor. 

Ayrıca girişimciliği destekleyen 

projelerle girişimci sayısını 

arttırarak istihdam yaratmaya katkı 

sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Özellikle Gaz 
(LIN/LOX/LAR) 

dağıtıcıları ve LNG 
firmalarına çeşitli 
tank ve tankerler 

üretiyoruz. Bu 
alanda hizmet veren 

Türkiye’nin önde 
gelen firmalarıyla 

çalışıyoruz. 
Ürünlerimizin 

yüzde 65’ini ihraç 
etmekteyiz. Ağırlıklı 

olarak Avrupa’ya 
çalışmaktayız. 
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ENDÜSTRİYEL UYGULAMA 
DESTEK PROGRAMI

818  Bin TL'ye 
Endüstriyel Uygulama Projelerine

kadar destek!
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SOLDAN SAĞA

1. KOBİ ve girişimcilerin KOSGEB veri tabanına kayıt olarak
                  her yıl güncelledikleri belgenin adı.
4. Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük 
                  meyveli bir türü.
8. Fotoğraftaki Sanayi ve Teknoloji Bakanımız kimdir?
11. Becerikli, usta, iş bilen.
12. Makam sırası, basamak, derece düzeni.
14. Hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu
                  bir bitki.
16. Rap başta olmak üzere 1980’lerin siyah ABD müziğini ve
                  New York popunu içine alan müzik türlerinin genel adı.
17. Daha çok ahşap malzemelere sürülen parlak cila.
18. Sınavlarda uyulacak kuralları denetleyen kişi, gözcü.
20. Ortodoks kiliselerinin başkanlarına verilen ad.
21. Velileri olmayan küçükler ve kısıtlıları korumaya ilişkin 
                  hukuki rejim.
23. Açık havada çıkan kuru soğuk.
25. Romatizma hastalıklarını tedavi eden tıp dalı.
26. Orkestra için bestelenmiş uzun kompozisyon.
28. Cam, porselen vs. maddelerden yapılmış eşya.
29. Davranışı kaba, sert, gönül kırıcı olan.

YUKARDAN AŞAĞI

2. Saygın, güvenilir, sözü geçer, hatırı sayılır.
3. Sefiller adlı romanın da yazarı olan Fransız düşünür ve
                  yazar.
5. Acıklı sahne oyunu.
6. Ağırbaşlı, onurlu. 
7. Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket
                  dengesi merkezi olan organ.
9. Mantık ve bilgi kuramı üzerine incelemeler yapan M.Ö. 
                  384-322 yılları arasında yaşamış olan ünlü Yunanlı bilim
                  adamı ve filozof.
10. Felsefede, olayların ve ilişkilerin bir amaca ya da sona 
                  yönelik olduğu görüşü.
11. Canlı organizmada ya da canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi 
                  sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin
                   bütünü.
13. Değişik kökenden gelen azınlıkları, etnik grupları ve 
                  bunların kültürel kimliklerini, egemen doku ve kültür 
                  içinde eriterek yok etme sürecinin sonucu.
15. Kabartmalı pamuklu kumaş.
19. Kadınların giydiği şık giysi ya da tuvalet.
22. Vücuda giren yabancı maddelere karşı vücudun ürettiği 
                  savunma maddesi.
24. Osmanlılarda kapıkulu askerlerine ve bazı görevlilere üç
                  ayda bir verilen ücret.
27. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin kısa adı.

Hazırlayan: Muhammed Karataş

Bulmaca
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SİNEMA
Sinema �lmi, video ve televizyon programları 

çekim sonrası faaliyetleri 
KOSGEB tarafından destekleniyor.
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3

109

YENİ KOSGEB VİZYONU VE 

YOL HARİTASI

1
2

6

8

4

5
7

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 

alınmasıSİNEMA
Sinema �lmi, video ve televizyon programları 

çekim sonrası faaliyetleri 
KOSGEB tarafından destekleniyor.
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Bulmaca Cevap Anahtarı
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KOSGEB Desteklerine 

Tek tıkla başvuru

GİRİŞ

BAŞVURU

ONAY

www.kosgeb.gov.tr 
"KOBİ/Girişimci Giriş"  e-hizmetler 

e-devlet sayfası
"Sisteme Giriş Yap" 

Uzman onayı




