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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Türkiye Dijital Ekonomide Devleşecek

T625 Genel Maksat Helikopteri İçin Üretim Yapan 

Yerli İşletmelere KOSGEB’den Stratejik Ürün Desteği 

Veriliyor

T625 Genel Maksat Helikopterinin Alt Üreticileri 

KOSGEB Desteği ile Helikopter Parçalarının 

İmalatını Yapıyorlar

T625 Genel Maksat Helikopterinin motor şaftı ise

Varzene Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesi tarafından 

KOSGEB’in Stratejik Ürün Desteği ile Üretilecek

Stratejik Ürün Destek Programı Süreci

KOSGEB - Kazakistan İş Birliği

KOSGEB 

Alacaklarını 2019’a Erteledi

KOBİ Bilgi Beyannamesi Güncellendi

Müdürlüklerimizden

KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü

Devlet Destekleri ile Başlayan İşletme, 

Tamamen Yerli Ürettiği Makinelerin 

%60’ını 25 Ülkeye İhraç Ediyor

Ar-Ge Çalışmaları ile Taktik Özel Görev Gereçleri 

Üretip, Geçmişteki Deneyim ile Geleceği Hazırlıyorlar

Yurt Dışından İthal Edilen Yem Katkılarını

Organik Bitkilerle Türkiye’de Üretip Yurt Dışına 

İhraç Ediyorlar

Bebek ve Çocuk Sağlığına En Uygun Mobilyalar 

KOSGEB Destekleri ile Üretiliyor

Devlet Destekleri ve Projelerle 

Başarı Dolu 10 Yılın Öyküsü

30 Yıllık Tecrübesi ile Türkiye’nin Hayvancılık 

Sektörüne Yön Veren İşletme 
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Dünyanın en büyük 20 

ekonomisinin dijital 

ekonomiden sorumlu bakanları 

Arjantin’in Salta kentinde 

bir araya geldi. Ana gündem 

maddesi “Ekonomik Kalkınma 

İçin Dijitalleşme” olan toplantıda, 

e-devlet düzenlemeleri, 

dijital ekonominin ölçümü, 

yeni gelişen teknolojiler, 

KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve 

geleceğin işleri gibi konularda 

ülkelerin kendi uygulama ve 

değerlendirmeleri paylaşıldı.

G20 Dijital Ekonomiden 

Sorumlu Bakanlar Toplantısında 

Türkiye’yi temsil eden Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

Türkiye’de dijital ekonomi ve 

bunun ölçülmesi konusunun 

yeterince bilinmediğini 

belirterek, “Hızla gelişen teknoloji 

dünyasında öncü olmalıyız. Yeni 

dönemde dijital ekonominin 

ölçümü konusunu sahipleniyoruz. 

Bu konuda kamu ve özel 

sektördeki tüm muhataplarımızın 

farkındalığını artıracağız.” Dedi.

Dijital ekonominin ölçümünün 

önemine değinen Varank, 

ölçüm için G20 bünyesinde 

bir araç seti tasarlandığını, bu 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank: “Hızla gelişen 
teknoloji dünyasında 
öncü olmalıyız. 
Yeni dönemde 
dijital ekonominin 
ölçümü konusunu 
sahipleniyoruz. Bu 
konuda kamu ve 
özel sektördeki tüm 
muhataplarımızın 
farkındalığını 
arttıracağız.” 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank:

Türkiye 
Dijital 
Ekonomide 
Devleşecek
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araç setinin dijital ekonominin 

katma değerini belirlemeye 

yarayacağını anlattı. Verinin 

serbest dolaşması, yaygınlaşması 

ve herkese açık olması 

gerektiğini vurgulayan Varank, 

açık kaynaklı yazılımların da 

pek çok yapısal problemi hızlıca 

çözdüğünü ve verimliliği 

arttırdığını ifade etti.

“Herkes dünya 
ticaretindeki 
belirsizlikten 
şikâyetçi”

Mustafa Varank toplantıda, 

“Şu anda dünyada bir para 

biriminin hegemonyası var. Bu 

hegemonya sayesinde birtakım 

siyasi atraksiyonlarla ekonomiye 

etki etme olanağı buluyorlar. 

Eğer biz dünyada dijital ekonomi 

sayesinde kullanılabilecek 

bir değiş-tokuş mekanizması 

geliştirebilirsek böylece bir para 

biriminin hegemonyasını da 

kırma imkânımız olur. Bunun için 

çalışmak gerekiyor ve ülkelerin de 

bunu değerlendirmesi gerekiyor.” 

şeklinde konuştu.

Varank, toplantıda görüştüğü 

herkesin dünyada ticaretin 

ve ekonominin öngörülemez 

bir hale gelmesinden ve bir 

belirsizliğin olmasından 

şikâyetçi olduğunu aktararak, 

bunu sesli dile getiremeseler de 

ikili görüşmelerde dünyanın 

geldiği bu noktadan rahatsızlık 

duyduklarını, buna bir çözüm 

bulunması gerektiğini açıkça 

belirttiklerini söyledi.

“Kuşak ve Yol, aynı 
zamanda bir teknoloji 
hamlesidir”

Türkiye’yi temsilen katıldığı 

toplantılarda 

mevkidaşlarıyla 

ikili görüşmeler 

gerçekleştiren  

Varank, özellikle 

Rusya ve Çin 

heyetleriyle 

yaptıkları 

görüşmelerde 

gündemin Uzay 

Ajansı olduğunu 

söyledi. Çin 

Sanayi ve 

İletişim 

           

Teknolojileri Bakanı Miao Wei 

ile de bir araya gelen Varank, bu 

görüşmede Çin’in Kuşak ve Yol 

Girişimi’nin konuşulduğunu 

aktardı.

Bakan Varank, söz konusu 

girişimin sadece altyapıya 

odaklanan bir proje olmadığının 

altını çizerek, şunları 

kaydetti: “Kuşak ve Yol 

Girişimi 

güzergâhtaki 

ülkelerde 

araştırma, 

geliştirme ve 

inovasyona da 

katkı sağlayacak. 

Türkiye, bu 

girişiminin orta 

koridorunda yer almak 

istiyor. Görüşmede 

muhataplarımıza bunu 

ilettik. Türkiye’nin 

güzergahın bir parçası 

olması ülkeler için 

kazan-kazan sonucu 

doğuracak, yatırım, istihdam ve 

     100 Günlük İcraat Programı’nda da 
yer alan ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ 
aracılığıyla biz kız çocuklarımıza pozitif 
ayrımcılık yapacağız. Hedefimiz bilimle 
teknolojiyle ve inovasyonla uğraşan kız 
çocukları yetiştirmek.

“   

”
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güçlü büyümeye katkı sağlayacak.”

Çin ile Ar-Ge ve inovasyon 

konularında iş birliğine 

hazır olduklarını ifade eden 

Varank, “Çin ile daha dengeli bir 

ticareti hedefliyoruz. Her iki ülke 

ekonomisi birbirini tamamlayıcı 

özelliklere sahip. Karşılaştırmalı 

üstünlüklerimizden daha iyi 

faydalanmalıyız.” diye konuştu. 

“Dijital veri, 
günümüz dünyasının 
petrolüdür”

Toplantıda dijital hükümet, 

cinsiyet uçurumunun 

kapatılması, dijital ekonominin 

ölçümü ve altyapısının 

güçlendirilmesi, yeni gelişen 

teknolojilerle KOBİ’lerin 

dönüşümü konularının masaya 

yatırıldığını belirten Varank, 

bunlar arasında dijital cinsiyet 

uçurumunun kapatılması ve 

dijital ekonominin ölçümü 

başlıklarının öne çıktığını ifade 

etti.

Varank, verinin günümüz 

dünyasının petrolü olarak 

tanımlandığını, “Verinin 

toplanması, işlenmesi ve kanıta 

dayalı politikaların oluşturulması 

önümüzdeki dönemde ülkeleri 

küresel arenada bir adım öne 

çıkaracaktır. Türkiye olarak biz 

bunun gerisinde kalamayız, 

kaybedecek zamanımız yok, bu 

bilincin hem kamuda hem de özel 

sektörde güçlenerek hızlı adımlarla 

hayata geçirilmesi önem taşıyor.” 

dedi.

“Hedef Bilimle 
Teknolojiyle Uğraşan 
Kız Çocukları 
Yetiştirmek”

Kadınların dijital ekonomideki 

yetersiz temsilinin büyük sorun 

olduğuna işaret eden Varank, 

büyüme ve refahın artması için 

kadınların bu alanda daha aktif 

olması gerektiğini dile getirdi. 

Varank, Arjantin’deki toplantıda 

kadın erkek eşitliğinin 

tartışıldığını ancak oturumda 

sadece üç kadının olduğunu ve 

bu durumun kendisini rahatsız 

ettiğini belirterek, “100 Günlük 

İcraat Programı’nda da yer alan 

‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ 

aracılığıyla biz kız çocuklarımıza 

pozitif ayrımcılık yapacağız. 

Hedefimiz bilimle teknolojiyle ve 

inovasyonla uğraşan kız çocukları 

yetiştirmek.” diye konuştu.

Bakan Varank’ın 
THY gururu

Bakan Mustafa Varank, 

görüşmeleri esnasında birçok 

heyet başkanı ve katılımcıların 

Türk Hava Yollarının (THY) 

hizmetlerinden memnuniyetle 

bahsettiğini ifade ederek, 

“THY’nin en çok noktaya uçma 

politikasının ne kadar etkili ve 

faydalı olduğunu bu seyahatte 

gördük. Katılımcılar, Arjantin 

ve diğer ülkelere seyahatlerinde 

mutlaka THY’yi kullandıklarını ve 

hizmetlerinin memnun kaldıklarını 

dile getirdiler. Ülkem adına çok 

mutlu oldum.” dedi.

Sanayi v
e Teknoloji B

akanı M
ustafa Varank;

“H
ızla geliş

en te
knoloji d

ünyasında öncü 

olm
alıy

ız. Y
eni d

önemde dijit
al e

konominin 

ölçümü konusunu sahipleniyoru
z. B

u 

konuda kamu ve özel s
ektörd

eki tü
m 

muhataplarım
ızın fa

rkındalığ
ını a

rtı
racağız.”



444 1 567

Kobilerde dönüşümün zirvesi

7

STRATEJİK ÜRÜN
 DESTEK PROGRAMI SÜRECİ
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4 aylık dönemlerde 

ödeme
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T625 Genel Maksat Helikopterinin Alt Üreticileri 
KOSGEB Desteği ile Helikopter Parçalarının 
İmalatını Yapıyorlar

Savunma Sanayii Başkanlığı 

koordinasyonunda Türk 

Havacılık ve Uzay Sanayii 

(TUSAŞ) tarafından yürütülen 

Özgün Helikopter Programı’nda 

ilk uçuş heyecanı yaşandı. TUSAŞ 

tarafından yerli imkanlarla 

geliştirilip üretilen T625 Genel 

Maksat Helikopteri, ilk uçuşunu 

başarıyla gerçekleştirdi. 

Bir süredir yer testlerine devam 

edilen T625 helikopteri geçen 

günlerde üretim hangarından 

çıkarılarak uçuş hattına taşındı. 

Motoru çalıştırılan T625 

helikopteri, iniş takımlarını ilk 

defa yerden kaldırdı.

Projede gece gündüz çalışarak 

yoğun emek sarf eden 

mühendis ve teknisyenlerin de 

katılımıyla TUSAŞ test pilotları 

kontrolünde ilk kalkışını yapan 

T625 helikopteri, sorunsuz 

şekilde havalanarak, gerçek 

bir uçuş ortamında manevra 

denemelerini icra etti.

Bu gelişmeyi, Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank ve Savunma 

T625 Genel Maksat Helikopteri İçin Üretim 
Yapan Yerli İşletmelere KOSGEB’den Stratejik 
Ürün Desteği Veriliyor.
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Sanayi Başkanı İsmail Demir 

sosyal medya hesabından 

duyurdu.

T625 helikopteri, yerli imkanlarla 

geliştirilip üretilen gövde, 

transmisyon, dişli kutusu, güç 

aktarma organları, iniş takımları 

ve elektronik sistemleriyle 

TUSAŞ pilotlarına emanet edildi. 

T129 Atak helikopterinden 

elde edilen tecrübe ve bilgi 

birikiminden de faydalanılan 

T625, Türk havacılığının ulaştığı 

noktayı da göstermiş oldu.

Askeri ve sivil alanda geniş 

bir yelpazeye hitap eden T625 

Genel Maksat Helikopteri, 

kendi alanında küresel anlamda 

geleceğin gereksinimleri 

göz önünde bulundurularak 

tasarlandı. Helikopterin, yüksek 

irtifa ve sıcaklıkta, zorlu iklim 

koşullarında, gerek performans 

ve manevra kabiliyeti gerekse 

sağladığı yüksek kabin/azami 

kalkış ağırlığı oranıyla Türkiye’de 

ve uluslararası arenada söz sahibi 

olması hedefleniyor.

Üstün faydalı yük imkanı ve 

farklı konfigürasyon seçenekleri 

sunmayı öngören T625 

helikopterinin, arama-kurtarma, 

personel taşıma, VIP, yangınla 

mücadele, hava ambulans ve 

offshore gibi alanlarda hizmet 

vermesi öngörülüyor. 

Helikopterin, elde edilen bu 

başarıyla birlikte, yer ve uçuş 

testlerini müteakip, sertifikasyon 

ve kalifikasyon süreçlerinin de 

tamamlanmasıyla 2020’li yıllarda 

semadaki ve envanterlerdeki 

yerini alması hedefleniyor.

Projede gece 
gündüz çalışarak 
yoğun emek sarf 
eden mühendis ve 
teknisyenlerin de 
katılımıyla TUSAŞ 
test pilotları 
kontrolünde ilk 
kalkışını yapan 
T625 helikopteri, 
sorunsuz şekilde 
havalanarak, 
gerçek bir uçuş 
ortamında 
manevra 
denemelerini icra 
etti.



www.kosgeb.gov.tr10

Kobilerde dönüşümün zirvesi

Er Döküm Makina Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. işletmesi 1993 yılında 

İstanbul’da kurulmuş olup orta 

ölçekli işletme sınıfında yer 

almaktadır. 

Emme manifoldları, bağlantı 

braketleri, hava emiş boruları, 

thermostat parçaları, debriyaj 

muhafazalar, fanlar, alüminyum 

döküm parçaları, füze parçaları, 

otomotiv döküm parçaları, 

elektrik sanayi döküm ve 

karterler vb. ürünler üreten 

işletmenin, savunma sanayi 

sektöründe üreteceği yüksek 

teknoloji ürünü için KOSGEB’in 

uygulamaya aldığı Stratejik 

Ürün Destek Programı’na 

yapmış olduğu proje başvurusu 

onaylandı.

Proje kapsamında üretilecek 

stratejik ürün, helikopterlere ait 

alüminyum döküm parçalarıdır. 

TAI tarafından geliştirilecek yerli 

helikopterlere ait alüminyum 

parçaların kullanımı savunma 

sanayinde hayati önem 

taşımaktadır. Mevcut durumda 

helikopter parçaları ithal 

edilmektedir.  

TAI tarafından üretilecek özgün 

helikoptere ait alüminyum 

parçalarının 4. sanayi devrimi 

yaklaşımına uygun, istenen 

miktar ve kalitede seri 

imalatının gerçekleştirilebilmesi 

hedeflenmektedir. Geliştirilecek 

proje ile birlikte yüksek 

performansa sahip alüminyum 

döküm parça ithalatı 

azalacak, savunma sanayinde 

yerlileşmenin hızla büyüdüğü 

ülkemizde kaliteli, ekonomik 

ve yüzde yüz yerli sermayeyle 

ürünlerin üretilmesine katkı 

sağlanacaktır. 

Bu sayede, seri imalatına 

başlanacak olan alüminyum 

parçalar ile ithal ikamesi 

sağlanacak ve savunma sanayine 

yönelik yerlileştirme çalışmaları 

yapılmış olacaktır.

Böylece ülkemiz savunma 

sanayinin yurt dışından ithal 

edilmekte olan belirli helikopter 

parçaları yerine yerli ve milli 

imkânlarla üretim alt yapısı 

oluşturulacak olup ülkemizin 

cari açığını düşürecektir. Proje 

kapsamında TAI ile iş birliği 

yapılmıştır.

T625 Genel Maksat Helikopteri İçin Üretim Yapan 

Yerli İşletmelere KOSGEB’den Stratejik Ürün 
Desteği Veriliyor
T625 Genel Maksat Helikopterinin döküm parçalarını 
İstanbul’da faaliyet gösteren Er Döküm Makina Sanayi ve 
Ticaret A. Ş. KOSGEB’in Stratejik Ürün Destek Programı 
katkılarıyla üretecek.
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T625 Genel Maksat Helikopterinin motor şaftı ise

Varzene Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesi 
tarafından 
KOSGEB’in Stratejik Ürün Desteği ile 
Üretilecek

Varzene Metal Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi işletmesi 2007 

yılında İstanbul’da kurulmuş 

olup orta ölçekli işletme sınıfında 

yer almaktadır. 

Havacılık, petrol, doğalgaz, güç 

jeneratörleri, petrol kimyasal, 

biyomedikal ve diğer ileri 

teknoloji üretim endüstrilerine 

yönelik ürünler üreten 

işletmenin de, savunma sanayi 

sektöründe üreteceği yüksek 

teknoloji ürünü için KOSGEB’in 

uygulamaya aldığı Stratejik 

Ürün Destek Programı’na 

yapmış olduğu proje başvurusu 

onaylandı.

Proje kapsamında üretilecek 

stratejik ürün helikopterlere 

ait motor şaftıdır. Proje 

çıktısı olacak ürünün ve 

benzer malzemelerin ana/

hammadde üretimi ülkemizde 

yapılamamakta olup 2017 yılında 

158 milyon TL civarı ithalatı 

yapılmıştır. Üretim tesisinin 

kurulumu ve büyüme modeliyle 

bu ithalat tutarının düşürülmesi 

ve akabinde sıfıra indirilmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca 

savunma sanayi kuruluşlarının 

yarı mamul taleplerinin tamamı 

karşılanabilecektir.

İlgili proje çıktısı olacak ürün, 

potansiyel ürünler ve buna ek 

olarak ülkeye kazandırılacak 

yetkin üretim tesisi sayesinde, 

birçok ürünü üretme kabiliyeti 

elde edilecektir. Proje 

kapsamındaki ürün sayesinde 

işletme sadece yurt içi pazarı 

değil aynı zamanda yurt dışı 

pazarına da açılabilecektir. Diğer 

yurt dışı üreticilerinden farklı 

olarak hızlı temin ve düşük 

tonajlarda hizmet verebilmesi 

önemli bir avantaj yaratacaktır. 

Projeye konu olacak ürünün seri 

imalatı ile savunma sanayinde 

yerlileşme çalışmalarına katkıda 

bulunulacaktır. 

Böylece ülkemiz savunma 

sanayinin yurt dışından ithal 

edilmekte olan belirli helikopter 

parçaları yerine yerli ve milli 

imkanlarla üretim alt yapısı 

oluşturulacaktır. Bu durum 

ithal ikamesini sağlayacak 

ve ülkemizin cari açığını 

düşürecektir. Proje kapsamında 

TAI ile iş birliği yapılmıştır.
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Kazakistan Devlet Başkanı 

Nursultan Nazarbayev 

ve beraberindeki heyet, 

Cumhurbaşkanlığı’nın davetlisi 

olarak Türkiye'ye resmi ziyarette 

bulundu. Ziyaret kapsamında 

Türk ve Kazak iş adamlarının 

da hazır bulunduğu, Kazakistan 

Cumhuriyeti Başbakan 1. 

Yardımcısı Askar Mamin ve 

Türkiye Cumhuriyeti Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Fatih Dönmez’in katılımlarıyla 

düzenlenen Türkiye-Kazakistan 

Yatırım Forumu esnasında, 

KOSGEB ile DAMU arasında eylem 

planı imzalandı.

Türkiye ve Kazakistan arasında 

KOBİ’ler alanında KOSGEB 

tarafından 1992 yılından bu yana 

sürdürülen iş birliği çalışmaları 

kapsamında DAMU ile 25 Kasım 

2011 tarihinde Ankara’da KOBİ’lere 

yönelik bir mutabakat zaptı 

imzalanmıştı. 

İki ülke KOBİ’leri arasındaki 

ticari iş birliğinin geliştirilmesi 

yönündeki çalışmalar, bu 

mutabakat zaptı temelinde 12 Eylül 

2018’de Ankara’da imzalan bu 

eylem planı ile bir ileri aşamaya 

taşınmış oldu. 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt ile DAMU CEO’su Abay 

Sarkulov tarafından iki kurum 

arasında KOBİ’ler alanında iş 

birliğine yönelik olarak imzalanan 

eylem planında :

İki kurum arasında bir çalışma 

grubu oluşturulması, Türkiye ve 

Kazakistan KOBİ’leri arasında 

işbirliği potansiyelinin yüksek 

olduğu sektörel alanların 

belirlenmesi, uygulanan 

programların ve verilen 

hizmetlerin etkinliğinin 

arttırılması amacıyla iki kurum 

arasında bilgi ve tecrübe 

paylaşımı, iki kurum arasında 

uzman personel değişimi, iki 

ülke KOBİ’leri arasında B2B 

eşleştirme etkinliklerinin ve 

KOBİ bilgilendirme günlerinin 

düzenlenmesi ve her iki ülkede 

yatırım imkanlarına ilişkin 

bilgi paylaşımı ve etkinliklerin 

düzenlenmesi çalışmaları yer 

alıyor.

KOSGEB - Kazakistan İş Birliği

Türkiye-Kazakistan iş birliğine yönelik olarak Türkiye - 
Kazakistan Yatırım Forumu düzenlendi. Düzenlenen forumda 
KOSGEB ile DAMU arasında eylem planı imzalandı.
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KOSGEB 
Alacaklarını 2019’a Erteledi

Ülkemize yönelik ekonomik saldırılar nedeniyle girişimciler ile KOBİ’lerin üzerindeki 

yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını temin etmek amacıyla 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Destek ve Önlem Paketi” 

çalışmaları tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji  Bakanı Mustafa Varank, Destek ve Önlem Paketi’nde KOSGEB’in 

geri ödemeli destekler kapsamında KOBİ’lerden 2018 yılında tahsil etmesi gereken 

alacaklarını 2019 yılına erteleneceğini daha önce açıklamıştı.

Bu doğrultuda KOSGEB İcra Komitesi toplantısında alınan karar ile; KOSGEB Destek 

Programları kapsamında 2018 yılı sonuna kadar vadesi dolacak olan geri ödemeli 

destek tahsilatlarının talepte bulunan KOBİ’ler için, herhangi bir yasal faiz almaksızın 

31 Ocak 2019 tarihi bitimine kadar ödenmek üzere ertelenmesi kararı alındı.

Bu doğrultuda KOSGEB İcra Komitesi toplantısında alınan karar ile; KOSGEB 

Destek Programları kapsamında 2018 yılı sonuna kadar vadesi dolacak olan geri 

ödemeli destek tahsilatlarının talepte bulunan KOBİ’ler için, herhangi bir yasal faiz 

almaksızın 31 Ocak 2019 tarihi bitimine kadar ödenmek üzere ertelenmesi kararı 

alındı.

Bu karara göre erteleme talebini yazılı olarak bildiren KOBİ’ler için; 

«  1 Eylül – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ödenmesi gereken geri ödemeli borçları

       için erteleme uygulanacaktır. 

«  Teminat / kefalet mektubunun süresinin asgari 28 Şubat 2019 tarihli olmasına

       dikkat edilmelidir. 

«  Ertelenen borçlar nedeniyle KOBİ’lerden herhangi bir yasal faiz tahsil 

       edilmeyecektir. 

«  Ertelenen borçların tamamının en geç 31 Ocak 2019 tarihinde ödenmesi 

       gerekmektedir. 

Kredi faiz desteği kapsamında kullanılan kredilerde asıl alacaklı ilgili 

banka olduğu için bu karar kredi faiz desteği geri ödeme taksitlerini 

kapsamamaktadır. 
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KOBİ Bilgi Beyannamesi 
Güncellendi

Devreye alınan KOBİ Bilgi Beyannamesi doldurma ve onay süreci ile ilgili 
olarak bazı güncellemeler yapıldı : 

1. İşletme adı, işletme türü, vergi numarası, vergi dairesi, vergi dairesi ili, 
adresi, Nace Kodu bilgileri, net satış hasılatı ve mali bilanço toplamı (şahıs 
işletmelerinde dönem içi hasılat) bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 
web servis aracılığı ile otomatik olarak getirilecek ve işletme tarafından 
düzenleme yapılmasına izin verilmeyecektir.   Bütün sektörleri destek 
kapsamı dışında olan işletmeler de veri tabanımıza kaydolarak beyanname 
doldurabileceklerdir. Bu işletmelerin beyannameleri onaylanırken İşletme 
“KOBİ’dir. Fakat KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet 
göstermemektedir.” veya “bu yılın verilerine göre KOBİ değil, geçen yılın 
verilerine göre KOBİ’dir. Fakat KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde 
faaliyet göstermemektedir.” seçenekleri eklenmiştir. Söz konusu seçenekler 
seçilerek beyanname onayı verilen işletmeler program/destek başvurusunda 
bulunamayacaklardır.

2. Yıllık İş Birimi Bilgisi, şahıs işletmeleri ve bağımsız limited şirketler için SGK 
web servisinden otomatik olarak getirilecek ve işletme tarafından düzenleme 
yapılmasına izin verilmeyecektir. Ortak / bağlı işletmeler ve A.Ş. statüsündeki 
işletmeler için ise 4A prim gün sayısı SGK web servisinden otomatik olarak 
getirilecek, 4B prim gün sayısı ise işletmeden beyan usulü alınacaktır.

3. İşletme yetkililerinin kimlik bilgileri MERSİS/ESBİS web servislerinden 
otomatik getirilecektir. Unvan, cep telefonu, e-posta, temsil yetkisi ve imza 
atıp atamayacağı verileri KOBİ tarafından doldurulacaktır. MERSİS/ESBİS 
web servislerinden gelen yetkililer haricinde ekleme ve çıkarma işlemine 
izin verilmeyecektir.

4. KOBİ Bilgi Dokümanı alınmayacaktır.
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5. İşletme tarafından Ticaret Sicil /Esnaf Sicil gazetesi sisteme yüklenecektir 
imza beyannamesi/sirküleri ise alınmayacaktır.

6. Beyanname KOBİ tarafından onaylandıktan sonra ekleriyle beraber 
versiyonlanacak ve işletme tarafından düzenlemeye kapatılacaktır.

7. Beyannamenin değerlendirilebilmesi için bütün verilerin otomatik 
olarak ilgili kurumlardan temin edilebildiği durumlarda, beyanname 
otomatik olarak sistem tarafından onaylanacak ve evrak kaydına 
alınacaktır. Diğer durumlarda uzmanlar onay bekleyen işlemler 
sayfasındaki onay bekleyen KOBİ beyannameleri listesinden ilgili 
beyannameyi onaylayabilecek veya düzenlemeye açabilecektir. 
Beyanname onayı yapıldıktan sonra beyannameler ekleriyle beraber 
otomatik olarak evrak kaydına alınacaktır.

8. Beyannamenin onaylanması halinde onaylandığına ilişkin metin, 
düzenlemeye açılması halinde ise uzman tarafından girilecek açıklama 
metni KOBİ’ye sistem tarafından e-posta aracılığı ile iletilecektir.

9. Sistemin devreye alınma tarihinden önce doldurulmuş ve evrak 
kaydına alınmış beyannameler onay bekleyen işlemler sayfasında 
görüntülenemeyecektir. Bu beyannamelere ait işlemler KOBİ 
Beyannamesi İşlemleri sayfasından yapılacaktır.
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KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü, 

KOSGEB İdaresi’nin yeniden 

yapılandırılması çalışmaları 

kapsamında, İzmir ilinde oluşan 

ihtiyaca bağlı olarak 2011 yılında 

faaliyete geçti.

KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü 

kuruluşundan itibaren ilk 4 yıl 

içerisinde veri tabanına kayıt olan 

işletme sayısı ve verilen destek 

tutarları rakamlarına göre 30 kat 

büyüme gösterdi. Aynı dönem 

içerisinde müdürlük; ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluşlar 

ile AB 6. Çerçeve Programı, 

TÜBİTAK ve KOSGEB kurum içi 

projelerini yürüttü. 

Bu kapsamda yürütülen; Ege 

Yenilik Aktarım Merkezi (AB 

6.Çerçeve IRC-EGE Projesi), 

TÜBİTAK-İŞBAP Ulusal 

Fotovoltaik ve KOBİ’lerde Gönüllü 

Danışmanlık Projeleri başarılı 

şekilde tamamlandı.

IRC-EGE Projesi ile kurulan Yenilik 

Aktarım Merkezi, AB ülkeleri 

arasında o dönem içerisinde ‘En 

Başarılı Teknoloji Transfer Merkezi’ 

seçildi. KOBİ’lerde Gönüllü 

Danışmanlık Projesi  çıktısı da; 

KOSGEB Gönüllü Danışmanlık 

Desteği adı altında,  tüm taşrada 

uygulanan bir destek modeli 

haline dönüştü.

KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü 

ile ilişkilendirilen, Ege Üniversitesi 

ve Dokuz Eylül Üniversitesinde 

kurulan 2 adet Teknoloji Geliştirme 

Merkezi (TEKMER) bulunmaktadır. 

Bu birimler, özellikle Ar-Ge ve 

İnovasyon çalışması yapan ve bu 

yönde faaliyet yürüten üniversite 

öğretim elemanları ile KOBİ’lere 

hizmet etmeye aktif bir şekilde 

devam etmektedir.

SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü
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Bugün itibariyle KOSGEB 

İzmir Güney Müdürlüğü’nün 

veri tabanında 45 bin 116 adet 

işletme kayıtlı olup,  İzmir ilinde 

işletmelere 2017 yılında verilen    

47 milyon 449 bin 755 TL KOSGEB 

desteğinin, 23 Milyon 742 bin 

116 TL’si bu müdürlük tarafından 

sağlandı. 2018 yılı Ocak-Ağustos 

döneminde ise işletmelere verilen 

destek tutarı şimdiden 21 Milyon 

284 bin 221 TL’ye ulaştı.

Bölgesindeki potansiyel girişimci 

adaylarına da aktif yönde 

hizmet veren müdürlük, 2017 

yılı sonu itibariyle İzmir ilinde 

gerçekleştirilen girişimcilik 

eğitimlerine verdiği katkı ile 36 bin 

586 kişinin belge almasına katkı 

sağladı. 

2018 yılında ise Ağustos 

ayı itibariyle bin 674 kişiye 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Sertifikası verdi. İzmir Güney 

Müdürlüğü’nde 2018 Ağustos 

ayına kadar 30 adet Yeni Girişimci 

Desteği Değerlendirme ve Karar 

Kurulu toplantısı gerçekleştirilerek, 

600 yeni girişimcinin destek 

başvurusu değerlendirildi.

KOSGEB İzmir Güney Müdürlüğü 

mevcut ve yeni kurulan bir 

çok işletmenin başarı hikayesi 

oluşturmasına vesile oldu. 

Müdürlük 25 personeli ile İzmir 

KOBİ’lerine hizmet vermektedir.
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İzmir'de KOSGEB ile Başaranlar

Geri dönüşüm makineleri üretimi 

alanında faaliyet gösteren, devlet 

destekleri ile işletmeyi kurup, işini 

büyüten, tamamen yerli üretim 

yapan ve ürettiği makinelerin 

%60’ını 25 ülkeye ihraç eden, 

Aymas Makina’nın kurucusu ve 

Genel Müdürü Aytekin Yelekçioğlu, 

başlangıçtan günümüze başarı 

öyküsünü KOSGEB dergi ekibi ile 

paylaştı.

Aymas Makina San. Tic. ve Ltd. 

Şirketi 2003 yılında İzmir Bornova’ 

da yer alan 4. Sanayi Sitesinde 

200 m2 alanda 10 personel ile 

kuruldu. Firma kuruluşu ile 

birlikte, geri dönüşüm, demir 

çelik, çimento, maden, kâğıt, 

kimya, ambalaj, döküm, otomotiv 

ve gemicilik sektörüne yönelik 

makina ekipmanlarının yanı 

sıra kalıp, aparat, yedek parça, 

talaşlı imalat, kaynaklı imalat 

ve bakım hizmetleri konusunda 

faaliyetlerine başlamış halen 

aynı başlıklarda ileri seviyede 

uzmanlaşarak işlerine devam 

etmektedir.

İşletmenin başarı hikayesini 

Aymas Makina’nın kurucusu 

ve Genel Müdürü Aytekin 

Yelekçioğlu’ndan dinledik.

Devlet Destekleri ile Başlayan İşletme, 
Tamamen Yerli Ürettiği Makinelerin 
%60’ını 25 Ülkeye İhraç Ediyor

Aytekin Yelekçioğlu
Aymas Makina 

Kurucu Genel Müdürü

Devlet destekleri ile kurulan bir işletme olan 
Aymas Makina, geri dönüşüm makineleri 
üretimi alanında ürettiği makineleri 
25 ülkeye ihracat yapıyor.
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“2003 yılından beri 
yaptığımız imalatlarda 
devlet desteklerinden 
yararlanmaktayız.”

Ben mühendis olarak firmayı 

kurdum, ortağım da çocukluktan 

beri yetişme ustabaşıydı. 2003 

yılından itibaren, 200m2den 

başlayarak yaklaşık beş yer 

değiştirerek 15 yıl içerisinde ilk 

önce 500m2’de daha sonra 1000 

ve 2000m2’de faaliyet gösterdik. 

Şu anda 15 dönümlük arazide, 

6000m2 kapalı alanda 95 personel 

ile geri dönüşüm makinaları 

imalatı yapmaktayız.

Geçen yıl 14’ü mühendis, 11’i 

ise yüksekokul, meslek lisesi 

ve teknik personelden oluşan 

25 kişilik personelimizle Ar-Ge 

merkezi kurduk. 2003 yılından 

beri yaptığımız imalatlarda devlet 

desteklerinden yararlanmaktayız. 

KOSGEB, Kalkınma Ajansı, 

Ekonomi Bakanlığı, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK 

olmak üzere yaklaşık 7 projemiz 

onaylandı. Bu desteklerin 

katkılarıyla şu anda firmamızı 

ihracat anlamında üst seviyelere 

çıkardık.

2006 yılından itibaren geri 

dönüşüm makinelerinin imalatına 

başladık. Yaklaşık 12 yıldan beri 

geri dönüşüm makinelerinin 

imalatını yapıyoruz. Fason 

imalatla belirli bir noktaya 

gelemezsiniz. Fason imalatla 

devamlı tezgah alırsınız. Belirli 

bir noktaya geldiğiniz zaman 

sıkıntılar yaşarsınız ama biz 

kendi makinelerimizi üretmek 

istedik. Bu sektöre geçmemizin 

nedenlerinden biri geri 

dönüşümün dünya çapındaki 

değerini anlamamız oldu. 

Türkiye özellikle metal geri 

dönüşüm sektöründe dünyada 

en çok hurda alan ülkedir. Bu 

hurdaları ergitmeden önce geri 

Hurda Balyalama Presleri

Hurda Balyalama Presleri
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dönüşüm makinesinde katma 

değer yaratması gerekiyor. 

Bu makinelerin çoğu özellikle 

Almanya ve İtalya’dan geliyordu.  

Bu makineleri biz neden 

yapmayalım dedik ve üretimine 

başladık özellikle bu makineleri 

üretmek için ilk prototipleri 

TÜBİTAK VE TEYDEB desteğiyle 

yaptık. Kalkınma Ajansı, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB’in 

hibe programlarından seri üretim 

için başvurularımız oldu hemen 

hemen hepsi onaylandı. Demek 

ki doğru işler yapıyoruz sizler de 

destekliyorsunuz. 

Türkiye’de sektörde şu anda global 

alanda ekonomik sıkıntılar var 

ama biz onu hiç yaşamıyoruz. 

Çünkü biz şu anda ihracatta son 

4 ay içerisinde en büyük talebi 

yakaladık. Geçen ay Meksika’ya, 

Beyaz Rusya’ya makine sattık. 

Tamamı yerli olarak 
ürettiğimiz makinelerin, 
%60’ını 40 ülkeye 
ihracat yapıyoruz.  

Yaptığımız projeler burada 

üretiliyor, bütün analizleri, 

mühendislik hizmetleri montajları 

hepsi burada yapılıyor. 7 farklı 

platformda 30 çeşit makine 

üretiyoruz. Ürün yelpazemizde 

hurda balyalama presleri, hurda 

kırma makineleri, büyük hurda 

kesme makineleri, parçalayıcılar, 

kablo soyma makineleri, 

alüminyum kırma makineleri, 

olmak üzere yaklaşık 30 çeşit 

makine bulunmaktadır. Üniversite 

ile iş birliğimiz var. Dokuz Eylül 

Üniversitesinden dört hocamız 

haftada bir gün Ar-Ge merkezine 

gelerek çalışan personelimize 

eğitim veriyor. Ar-Ge merkezinde 

yapılan özel projelerimizin 

denetlemesini yaparlar, 

mühendislik hesaplamalarını ne 

kadar doğru yaptığımız ve neleri 

daha iyi yapacağımız konusunda 

bize eğitim verirler. 

KOSGEB desteklerinden işletmeyi 

kurar kurmaz 2003 yılından beri 

yararlanıyoruz. 

Yararlandığımız destekler arasında, 

Nitelikli Eleman Desteği, Yurt 

İçi ve Yurt Dışı Fuar Destekleri, 

KOBİGEL Desteği, KOBİ Proje 

Desteği, TEKNOYATIRIM Desteği 

bulunuyor.

Bu destekleri almasaydım 7 

kategoride 30 makinenin ancak 

2 kategorisini yapabilirdim. 

Bu kadar büyüyemezdim ve 

yaklaşık 30 personel ile kalırdım. 

Şirketimizin büyümesinin en 

büyük nedenlerinden birincisi 

bizim Ar-Ge’ye önem vermemiz, 

ikincisi tanıtıma önem vermemiz, 

üçüncüsü devlet desteklerinin 

hepsinden yararlanmaya 

çalışmamızdır.

Bazı işletmeler, biz bu destekleri 

alamayız, proje yazamayız 

destekleri tanıdık insanlara 
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veriyorlar gibi düşünüyorlar, 

öyle bir şey yok ben bu görüşü 

kırıyorum, etrafımda ki 20-30 

firmaya destekler için başvuru 

yaptırdım ve desteklerden 

yararlandılar. Ben alıyorum siz 

de gelin alın diyorum, çünkü 

veriyorlar. Doğru iş yapıyorsan, 

kendine güveniyorsan, aldığın 

mal doğruysa yararlanırsınız. Artık 

projeyi yazdıktan sonra her şey 

basit. Bilgisayardan başvurunuzu 

yapıyorsunuz bütün işler çok hızlı 

ilerliyor. Danışmak lazım bilgiyi 

toplamak lazım, ben akşamları 

saat 10’dan sonra otururum cep 

telefonumdan araştırırım yeni 

destekler çıkmış mı neler var, 

KOSGEB’in, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın sayfalarına 

bakarım, bir şeyler yakaladığımda 

personelime söylerim araştırıp 

detaylandırırlar. Mesela biz yurt 

dışına gittiğimiz zaman örneğin 

şu projeyi devlet destekledi 

diyoruz. Devlet destek veriyorsa bu 

firma doğru, güvenilir firma diye 

düşünüyorlar.  

KOSGEB’den isteklerimize 

değinecek olursam, piyasa çok 

hızlı ve biz de çok hızlı hareket 

ediyoruz. Devlet birimlerinin 

piyasa kadar hızlı hareket ettiğini 

düşünmüyorum. Sistemin bu hıza 

uyum sağlaması gerekiyor. İsteğim 

devlet kademelerinde herkesin iş 

hızını seferberlik gibi algılayıp, 

sanayicinin önünü açmaları 

gerektiğini düşünüyorum.

      Bilgiyi toplamak lazım, ben akşamları saat 10’dan sonra 

otururum cep telefonumdan araştırırım yeni destekler çıkmış mı 

neler var, KOSGEB’in, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sayfalarına 

bakarım, bir şeyler yakaladığımda personelime söylerim araştırıp 

detaylandırırlar. Mesela biz yurt dışına gittiğimiz zaman örneğin 

şu projeyi devlet destekledi diyoruz. Devlet destek veriyorsa bu 

firma doğru, güvenilir firma diye düşünüyorlar.  

“   

”
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ANAFARTA, yirmi yılı aşkın 

deneyimi ile, halen yürütülmekte 

olan tüm onurlu görevlerde; her 

zaman bedenini feda etmeye hazır 

olan ruhların işini biraz olsun 

kolaylaştırmak adına " daha iyisi 

hangisi? " arayışı ile başlatılmış ve 

kalitenin aracı kullanmadan, en 

uygun fiyatla ve en kısa zamanda, 

son kullanıcıya ulaştırılması için 

çalışmalara devam etmektedir.

ANAFARTA; Özel Görev 

Alanları'nda, birçok şey 

yapılabileceğine inananların ruh 

ve güç birliği için, beş yılda tüm 

kullanıcılara ulaşmayı ve bunlar 

arasında bir köprü olmayı amaç 

edinmiştir.

İşletme tarafından üretilen bütün 

ürünler üretimden önce geçmişte 

askeri alanda çalışmış tecrübeli 

personel tarafından test ediliyor. 

Örnek ürün sahada çalışan 

personele gönderilerek belirli bir 

süre sahada da test edilmiş oluyor.  

Sahadan gelen geri dönüşler 

üzerine ürün üzerinde varsa 

iyileştirmeler yapılıyor. Yapılan 

iyileştirmelerden sonra ürün 

tekrar teste gönderiliyor. Sahadaki 

kullanıcı ürünü onayladıktan 

sonra ürün adetli olarak üretilmeye 

Ar-Ge Çalışmaları ile Taktik Özel Görev 
Gereçleri Üretip, Geçmişteki Deneyim ile 
Geleceği Hazırlıyorlar

"ANAFARTA", Özel Görev Alanları’nda; teknolojinin gerisinde 
kalan, görev etkinliğini azaltan ve temininde zorluk çekilen, 
Taktik Özel Görev Gereçlerini Araştırma-Geliştirme, Tasarım 
ve Üretim Hareketinin " milli " adıdır.
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    Akıncı Taktik, Ar-Ge çalışmaları 
kapsamında bir kuş gözlemcisi 
tarafından getirilen fotoğraftan 
yola çıkarak yen bir kamuflaj 
deseni ortaya çıkardı. Patenti 
alınarak tamamen yerli ve milli 
imkanlarla üretilen bu kamuflaj 
örneği,ilk etapta 240 takım olarak 
üretildi ve 20 Temmuz K.K.T.C. 
Barış ve Özgürlük Bayramı’nda 
K.K.T.C. güvenlik kuvvetlerine 
giydirildi.

“  

”

başlanıyor. Emekli Askeri Personel olan 

Murat Bozbulut,  emekli olduktan sonra 

o günün şartlarında devletten aldığı 30 

bin liralık ikramiyeyle eşi Nazan Hanım’la 

birlikte oturup emeklilikten sonra 

ne yapalım diye düşünürken, Murat 

Bozbulut’un geçmişte yaşamış olduğu 

taktik malzeme üzerine sıkıntıları bütün 

güvenlik personelinin de yaşadığını ve 

böyle bir pazarın olduğunu görüyorlar. 

Bu sırada Murat Bozbulut’a bir taktik 

ürün talebi geliyor. Murat Bozbulut eşi 

Nazan Hanım’a ne yapalım diye sorunca, 

şu cevabı alıyor: “Biz bu alanda para 

kazanamasak da en fazla 30 bin lira ile 300 

kişiyi giydirmiş oluruz. Bir faydamız olur.” 

Böylece ilk üretime başlanıyor. 

İlk yapılan 300 adet hücum yeleği çok 

beğeniliyor ve daha fazla talep gelmeye 

başlıyor.  Bu ürünlerin ticarileştirilmesi 

gerektiği konusunda girişimci Bozbulut’a 

sürekli talep geliyor.  Böylece 2012 yılının 

Haziran ayında Murat Bozbulut’un eşi 

Nazan Hanım’ın adına bir ticari bir şahıs 

işletmesi kuruluyor. 

2015 yılına kadar işletme küçük bir 

atölyede 4 kişi ile üretime devam 

ederken, işletmenin daha da 

kurumsallaşarak üretim konusunda 

kapasite arttırımına gitmesi ihtiyacı 

doğuyor. 

2016 yılının Ocak ayında şahıs işletmesi, 

Murat Bozbulut ve eşi Nazan Bozbulut 

olmak üzere iki ortaklı bir anonim şirket 

haline getirilerek, Buca BEGOS Organize 

Sanayi’nde yeni yerine taşınıyor.
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Bu sırada makine parkurunu ve 

çalışan sayısını geliştirme ihtiyacı 

doğuyor. Makine parkurunu 

zenginleştirme çalışmaları 

yapılırken, KOSGEB’in KOBİGEL 

proje çağrısı yayınlanıyor. Bazı 

makineleri KOSGEB desteği ile 

alabileceklerini düşünen işletme 

yetkilileri, çağrı kapsamında 

proje hazırlayıp KOSGEB’e 

sunuyorlar. Projelerinin 

onaylanması neticesinde eksik 

olan makinelerini KOSGEB desteği 

ile tedarik eden Anafarta Akıncı 

Taktik, proje kapsamında personel 

istihdamı yaparak çalışan sayısını 

30’a çıkarıyor. Personelin % 40’ı 

sahada tecrübe edinmiş emekli 

askerlerden oluşuyor.

Sürekli Ar-Ge ve İnovasyon 

çalışmaları ile ürünlerini 

güncelleyen ve yeni ürünler 

ortaya koyan Akıncı Taktik 

Tekstil ve Savunma Sanayi 

Ticaret Anonim Şirketi, Ar-Ge 

çalışmaları kapsamında bir kuş 

gözlemcisi tarafından getirilen 

fotoğraftan yola çıkarak yen bir 

kamuflaj deseni ortaya çıkardı. 

Patenti alınarak tamamen yerli 

ve milli imkanlarla üretilen bu 

kamuflaj örneği, K.K.T.C. güvenlik 

kuvvetlerine sunuldu. Beğenilen 

örnek ilk etapta 240 takım olarak 

üretildi ve 20 Temmuz K.K.T.C. 

Barış ve Özgürlük Bayramı’nda 

K.K.T.C. güvenlik kuvvetlerine 

giydirilmiş oldu.
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BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR
Destek Olalım

Ar - Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı

Detaylı bilgi için; www.kosgeb.gov.tr

SCANNING

02ON

1

kosgeb kosgebim
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AGROMİKS Yem Katkı Maddeleri 

Hayvancılık Gıda San. ve Tic. Ltd. 

Şti. İzmir Güzelbahçe’de 70 m2'lik 

kiralık bir dükkanda 1 personel ile 

faaliyete başladı. 

2015 yılında ise, İzmir 

Kemalpaşa’da 640 m2 kapalı alanı 

olan bir işletme satın alarak 15 ayrı 

firmaya doğal yem katkıları üretimi 

yaparak yurt dışı satışlarına 

başladı. İlk kurulduğunda üç ürün 

ile üretime başlayan işletme ürün 

çeşidine 100’e kadar çıkarmayı 

başardı.

2011 yılında Türkiye’nin 

hayvancılık ve balıkçılık 

sektöründeki pazarı görerek 

doğal yem katkılarını üretmek 

için KOSGEB desteği ile üretime 

başlayan kadın girişimci 

Aylin Şensabah, işletmenin 

kuruluşundan bu güne kadar 

aldığı başarı dolu süreci KOSGEB’le 

paylaştı.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1991 EÜ Ziraat Fakültesi 

mezunuyum. Mezuniyet sonrası 

İngiltere’ye dil öğrenmek için 

gittim. Memur bir ailenin kızı 

olduğum için orada hem yarı 

zamanlı çalıştım hem de okula 

gittim. Döndükten sonra dış 

ticaret yapan bir işletmede tarım 

ürünleri departmanında çalışmaya 

başladım. Kurumsal bir şirkette iş 

deneyimi kazanmak mükemmeldi. 

Yurt Dışından İthal Edilen Yem Katkılarını
Organik Bitkilerle Türkiye’de Üretip 
Yurt Dışına İhraç Ediyorlar

İzmir’de  KOSGEB’in Girişimcilik Desteği ile sınıf 
arkadaşı olan iki ziraat mühendisi ortaklığında 
kurulan işletme, doğal yem katkıları üreterek 
Pakistan, Mısır ve Sri Lanka gibi ülkelerle ihracata 
başladı. 

SAMPLE TEXT HERE

Röportaj
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Yabancı firmalarla devamlı iletişim 

halindeydik ve bu sayede ithalat 

ve ihracat işlemlerini öğrendim. 

Üniversiteden sınıf arkadaşımın 

mesleki deneyimi ve bilgisinden 

faydalanarak, sektörde tanınan 

Fahri Kılıç ile birlikte 2011 yılında 

işletmemizi kurduk.

KOSGEB ile tanışma sürecini 

anlatabilir misiniz?

İşimizin başlangıcında 

devletimizin ne gibi destekler 

verdiğini araştırırken KOSGEB 

desteklerinden haberdar olduk. 

Kadın girişimcilere açılan eğitime 

katıldım. Eğitim sonrası ortağımla 

hazırladığımız projemizi KOSGEB'e 

sunduk. Böylece KOSGEB ile 

birlikte bir yola girmiş olduk.

‘“Amacımız tamamen 
ihracat yapmak.”

Yaptığınız iş hakkında bilgi 

verebilir misiniz? Neden bu iş fikri 

ile yola çıktınız? 

İşletmemizi 2011 yılında 

kurarken yem katkı sektöründe 

farklılığı olan ürünler üretmeyi 

amaçlamıştık. KOSGEB'in 

kadın girişimci desteği ile 

antibiyotiklere alternatif olarak 

esansiyel yağlarla, yem katkı 

üretimi yapmak üzere firmamızı 

kurduk.  Yem katkısı, hayvanların 

yemden yararlanmalarını arttıran, 

hayvanların bağışıklık sistemlerini 

destekleyen, yemlerine ya da 

içme sularına katılan maddelerdir. 

Söz konusu üretimle ilgili bazı 

ürünler o dönemde Türkiye’ye 

ithal edilmekteydi. Amaç iç 

piyasada hem ürün kalitesi, 

hem de fayda fiyat dengesi 

açısından fark yaratmaktı. Buna 

inanıyorduk, neticesinde öyle de 

oldu. Birçok yurt içi firmaya hem 

kendi ürünlerimizle hem de yeni 

formüllerle fason üretim yapmaya 

başladık. Yurt dışında talep yarattık 

ve ihracata başladık. Başlangıçta    

1 personel ile başladığımız işimize 

8 personelle devam etmekteyiz.

Yurt dışı ihracatınız ne aşamada?

İki yıl kadar öncede ihracata 

başladık. Ürünlerimizin bazıları 

Pakistan’da ve Mısır’da tescil oldu. 

Artık Pakistan’da ve Mısır’da birer 

temsilcimiz var. Sri Lanka’da 

bir ürünümüz tescil oldu. Şimdi 

orayla bir iş birliği aşamasındayız. 

Amacımız tamamen ihracat. İç 

piyasada bu şekilde ithalatçılara 

destek veriyoruz ama esas hedef 

ihracat. Bir diğer hedefimiz de 

Avrupa’ya ihracat. Bunun olmazsa 

     Biz KOSGEB 

desteklerini çok 

yoğun bir şekilde 

kullanıyoruz. Her 

açtığı projede yer 

almak istiyoruz. Biz 

kazandığımızı direk 

kendi üretimimize 

ve kendi 

makineleşmemize 

yatıran bir firmayız. 

Bu şekilde de adım 

adım büyümeye 

çalışıyoruz.

“   

”
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olmazı da GMP PLUS’ın işletmeye 

alınması. Önümüzdeki sene içinde 

de GMP PLUS’ı işletmemize almayı 

hedefliyoruz. Böylece Avrupa’ya 

açılmayı hedefliyoruz.

KOSGEB’den ne gibi destekler 

aldınız?

Biz KOSGEB desteklerini çok 

yoğun bir şekilde kullanıyoruz. 

Her açtığı projede yer almak 

istiyoruz. Biz kazandığımızı 

direk kendi üretimimize ve kendi 

makineleşmemize yatıran bir 

firmayız. Bu şekilde de adım adım 

büyümeye çalışıyoruz.

KOSGEB’den kurulum aşamasında 

Girişimcilik Desteği aldık. 

Neticesinde şirket kurulumunu 

ve makine alımlarımızı bu 

destekle gerçekleştirdik. Ayrıca 

mesleki fuar desteği aldık. Bu 

destekle müşteri portföyümüzü 

genişletme şansımız oldu. Yine 

Tanıtım Desteği alarak katalog 

bastırdık. Ürünlerimizin daha fazla 

müşteri kitlesine ulaşmasını ve 

ürünlerimizi daha iyi anlamalarını 

sağlamış olduk.  Daha sonra ilk 

kez ihracat yaptığımız ülke için 

Lojistik Desteği aldık. Bu sayede 

ihracat öncesi öngörülemeyen 

masrafların yükünden kurtulmuş 

olduk. Son olarak da KOBİGEL 

projesini gerçekleştirdik. 

Bu destek sayesinde üretimimizin 

bir bölümünü otomasyona 

çevirdik ve üretimlerimizde 

kalitede standardizasyonu 

sağlayabildik.

KOSGEB olmasa idi bu işe girişir 

miydiniz?

Bu işe girmeyi yine isterdim ama 

süreç bizim için daha uzun ve 

daha zahmetli olurdu. Belki de 

yarı yolda bırakmak durumunda 

kalabilirdik.

Hedeflerinizden bahsedebilir 

misiniz?

Aslında hedeflerimiz çok uzak, 

çok büyük ya da ulaşılamaz değil. 

Şu ana kadar kat ettiklerimizi 

göz önüne alırsak, üretim 

parkurlarımızı ful otomasyona 

çevirmeyi, en az 5 ülkede 

daha distribütörlük vermeyi, 

işletmemize GMP Plus kalite 

standardını almayı istiyoruz. 

Bu sayede Avrupa’ya ihracat 

hayalimizi gerçekleştirmiş 

olacağız. Bunlar hedeflerimizin 

bazıları. Mükemmel olan ise 

mevcut hedeflere ulaşınca yeni 

hedefler için tekrar hayal kurmaya 

başlamaktır.

Gençlere ve Girişimci adaylarına 

ne söylemek istersiniz?

Kesinlikle ne istediklerini doğru 

tahlil edip hedeflerinin üstüne 

gitsinler. Hedeflerine ilerlerken 

hayallerini kurmayı unutmasınlar. 

Yapacaklarına inansınlar, çok 

çalışsınlar, doğru araştırma 

yapsınlar. Devlet desteklerini ve 

olanaklarını mutlaka takip etsinler. 

Son olarak da mutlaka işleri ile 

ilgili mesleki yurt içi ve yurt dışı 

fuarları ziyaret etsinler. İşlerini 

kurduktan sonrada ihracat için 

seçtikleri hedef ülkede katılımcı 

olarak en az bir fuarda yer alsınlar.

      Üretim parkurlarımızı ful otomasyona çevirmeyi, en 
az 5 ülkede daha distribütörlük vermeyi, İşletmemize 
GMP Plus kalite standardını almayı istiyoruz. Bu sayede 
Avrupa’ya ihracat hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız.

“  
”
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Bebek ve Çocuk Sağlığına En Uygun Mobilyalar 

KOSGEB Destekleri ile Üretiliyor

Günden güne büyüyerek 33 yılda 30 Bin m2 üretim alanına ulaşan 

işletme, Avrupa’nın en gelişmiş boya teknolojisi hattı ile insan 

sağlığına en uygun bebek ve çocuk mobilyalarının üretimini 

yapıyor.
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İzmir’de faaliyet gösteren Meltem 

Bebek ve Genç Mobilya San. Tic. 

A.Ş. , Türkiye' de bebek ve çocuk 

mobilyasında ilk ve tek kurşun 

içermeyen boya kullanarak sağlıklı 

mobilyalar üretiyor. Yeni nesillerin 

sağlıklı yetişmesine gösterdiği 

özeni çevreye de gösteriyor. 

Üretimde açığa çıkan atıkları geri 

dönüşümünü yaparak ısıtma 

sistemi için kullanıyor. 

İşletme, boyalı bebek ve genç 

mobilyasında Türkiye'nin ilk ve 

tek, UV Kurutmalı Su Bazlı Boya 

uygulayabilen boya hattına sahip. 

Meltem Bebek ve Genç Mobilya 

San. Tic. A.Ş. ’nin Fabrika Müdürü 

Nevzat Erişkin,  başarılarla dolu 33 

yılı KOSGEB için değerlendirdi:

“1985'te üretimime bir atölye ile 

başlayan işletmede çalışan sayısı 

toplam 1 kişi idi. O atölye gerçek 

bir aşkın hikâyesinin başladığı yer 

oldu. 

Kaliteli ürün ve hizmet anlayışının 

temelleri o atölyede atıldı. 

Ürettiğimiz her ürün yenilikçi 

olmalıydı. Her ürün aşkımızın 

pırıltısını yansıtmalıydı. Bu 

pırıltıyı yansıtmak için şimdi daha 

kalabalığız. 

Tüm üretim, bayi, lojistik, satış ve 

montaj ağı ile 1.000’lerce kişiyiz. 

17.000 m2’si kapalı olmak üzere 

30.000 m2 alanda üretiyor her yıl 

biraz daha ışık saçıyoruz. Biraz 

daha parlıyoruz.

Meltem Bebek ve Genç Odası  

markası ile çocuklarımıza ve 

gençlerimize daha kaliteli yaşam 

alanları sunuyoruz. Onların 

hayata hazırlanmalarında 

daha huzurlu mekânlar 

oluşturuyoruz. Sağlıklı bir gelecek 

için sağlıklı hammaddeler ile 

sağlıklı teknolojiler kullanarak 

ürünlerimizi üretiyoruz.

Çocuklarımızın renkli dünyasına 

sağlıkla girebilmek için, Türkiye’de 

bebek ve genç odasında ilk ve 

tek tam otomatik boya hattını 

kurduğumuz 2008 yılından bu 

yana el değmeden boyadığımız 

ürünlerimizi, ağır metal 

içermeyen, anti kanserojen, anti 

bakteriyel, anti alerjik boyalar ile 

renklendiriyoruz.

Meltem Mobilya, tasarımdan 

başlayıp sizlerin yaşam alanlarına 

ulaşana kadar her aşamasında 

ürünlerini kendi güçlü makine 

parkuru ve teknolojisi ile üretiyor. 
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Üretimin her aşamasında, çevreci 

üretim politikaları geliştiriyoruz. 

Temiz bir çevre çocuklarımızın 

olsun istiyoruz.

Özgün, kaliteli, estetik ve kusursuz 

detaylarla tasarladığımız sağlıklı 

ürünleri çocuklarımızın yaşam 

alanlarına ulaştırmak için geniş 

bayi ağı ile hizmet veriyoruz.

Dünyanın birçok bölgesine; 

başta Avrupa, Kuzey Afrika, Orta 

Doğu ve Asya’da birçok ülke ye 

ihracatımız 2012 yılında başarı 

ödülüyle onurlandırıldığından bu 

yana dünya bizim için daha küçük.

Birçok yeniliğin öncülüğünü 

yaptığımız uzun yıllar boyunca 

ne ürettiğimizi, kimin için 

ürettiğimizi aklımızdan 

çıkarmadan; sağlıklı, şık ve 

konforlu ürünleri yeni nesiller 

için tasarlıyor, yeni nesiller için 

üretiyoruz.”

       Çocuklarımızın 
renkli dünyasına 
sağlıkla girebilmek 
için, Türkiye’de bebek 
ve genç odasında ilk ve 
tek tam otomatik boya 
hattını kurduğumuz 
2008 yılından bu yana el 
değmeden boyadığımız 
ürünlerimizi, ağır 
metal içermeyen, 
anti kanserojen, 
anti bakteriyel, anti 
alerjik boyalar ile 
renklendiriyoruz.

“   

”
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Devlet Destekleri ve Projelerle 
Başarı Dolu 10 Yılın Öyküsü

İzmir’in Bornova ilçesinde  2007 yılında  Ege Üniversitesinde, Üniversite– 
Sanayi iş birliği kapsamında  Ar-Ge Laboratuvarının kuruluşu ile ticari 

hayatına başlayan “BİONORM Doğal Ürünler” Türkiye’nin tıbbi aromatik 
bitkilerinden yüksek katma değerli ekstreler ve yüksek saflıkta biyoaktif 

moleküller üretiyor. 

Bionorm’un kurucu ortağı Hürcan Atmaca başarılarla dolu 10 yılı 
KOSGEB Dergisi’ne anlattı;



444 1 567

Kobilerde dönüşümün zirvesi

33

Bionorm 2007 yılında üniversite 

sanayi iş birliğiyle kurulmuş 

bir müessesedir. Bir ortağım 

akademisyendir. 

2007 yılında İzmir Bornova’da 

bulunan Ege Üniversitesi 

içerisinde Ar-Ge Laboratuvarını 

kurduk. 2009 yılında Ar-Ge 

çalışmalarının pilot ölçeğe 

geçirilmesi için kampüste pilot 

bir tesis kurduk. 2011 yılına 

geldiğimizde Hong Kong ve 

Amerikalı biyoteknoloji firmaları 

ile yüksek saflıkta (+98%) 

moleküllerin büyük üretimi 

için uzun dönemli anlaşmalar 

imzaladık. 

2012 yılında ise İzmir’in Menderes 

ilçesinde bulunan İTOB Organize 

Sanayi Bölgesindeki fabrikanın 

inşaatını tamamlayarak buraya 

taşındık. 2014 yılında ilaç üreten 

firmalarda bulunması gereken İyi 

Üretim Uygulamaları Sertifikasını 

(GMP) işletmemize kazandırdık. 

2015 yılında büyük ölçekte 

doğal ürünlerden ilaç etken 

maddelerinin üretimine başladık.  

2017 yılında ilaç, gıda desteği 

ve kozmetik aktif maddelerinin 

üretimine geçtik. Bu sene itibari 

ile Hidrolize bitkisel proteinler 

konusunda Ar-Ge çalışmalarına 

başladık.

Bu arada ülkemizde yetişen 

tıbbi aromatik bitkilerin aktif 

doku bileşenlerinin daha yüksek 

düzeyde olması için doku 

rehberliği yaparak ülkenin her 

tarafında daha kaliteli bitki 

yetiştirilmesini sağlıyor ve bu 

bitkileri satın alıyoruz.

Bu işe başlarken Türkiye’den ihraç 

edilen tıbbi anlamda kullanılan 

bitkilerin envanterini çıkardık. 

Bununla alakalı bir proje vardı. 

O projeyle beraber bir şirket 

kurduk. Tavşanmemesi bitkisi 

üzerinde senelerce çalıştık. 

Bir de Amerika’ya anti-aceing 

molekülü izole ediyorduk. Daha 

sonra pilot bir tesis kurduk. Yani 

bize bir bitki geliyor. Biz onun 

ekstraksiyonunu yapıyoruz. Sonra 

oradaki istediğimiz kimyasal 

molekülü izole edip saf bir molekül 

haline getiriyoruz. Dünyada bizim 

gibi bu işi yapan başka firmalar 

var ama Türkiye’de yok. Bunun 

dışında birkaç projemiz daha 

oldu. Altı sene öncede burada bir 

yatırım yaptık. Pilot tesisimizi ve 

      Devletten çok 
büyük teşvikler 
aldık. Diyebilirim ki 
tesisimizdeki her bir 
makine parkurunda 
devletin eli var. 
KOSGEB’in Genel 
Destek Programı 
kapsamındaki bir 
çok desteğinden 
yararlandık ve 
yararlanmaya devam 
ediyoruz. Yine 
KOSGEB'den  bir Ar-
Ge, bir Endüstriyel 
Ürün, bir KOBİ Proje, 
bir de KOBİGEL Projesi 
desteği aldık. 

“  

”
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üniversitedeki yerimizi kapattık. 

Endüstriyel uygulamalara geçtik. 

İthalatımız neredeyse hiç yok. 

İhracatımız %90 üzerinde. 

Aslında Türkiye’nin şu an istediği 

desteklediği modellerden bir 

tanesiyiz. Onun için GMP denilen 

bir belgemiz var. Bu GMP belgesi 

ilaç üreten firmalara verilen bir 

belgedir. Türkiye’de doğal üründen 

yani doğal kaynaktan ilaç etken 

maddesi üreten tek firmayız. 

“Üretmiş olduğumuz 
Katma Değeri çok 
yüksek olan ürünlerin 
% 90’ınını ihraç 
ediyoruz.”

Bugün itibari ile tesislerimizde 

Enginar, Tavşan Memesi, Tıbbi 

Papatya, Ekinezya, Mürver, Üzüm 

Çekirdeği, Alıç, At Kestanesi, 

Orman Sarmaşığı, Melisa, Deve 

Dikeni, Zeytin Yaprağı, Passiflora, 

Biberiye ve Kekik bitkilerinin 

ekstrlerinin  üretimini yapıyoruz. 

Ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık 

olarak % 90’ınını ihraç ediyoruz. 

“Devlet desteği 
olmasa idi bu kadar 
büyüyemezdik.”

Devletten çok büyük teşvikler 

aldık. Diyebilirim ki tesisimizdeki 

her bir makine parkurunda 

devletin eli var. KOSGEB’in Genel 

Destek Programı kapsamındaki 

bir çok destekten yararlandık ve 

yararlanmaya devam ediyoruz. 

Yine KOSGEB Desteği ile bir Ar-

Ge, bir Endüstriyel Ürün, bir KOBİ 

Proje, bir de KOBİGEL Projesi 

desteği aldık. 5 adet TÜBİTAK 

destekli projeyi tamamladık. Bir 

Kırsal Kalkınma, bir de Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı üzerinden 

TEKNOYATIRIM proje desteği 

aldık.

KOSGEB desteği ile 
alınan kazan 
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“Örnek verecek 
olursak; Orman 
Sarmaşığının 
tohumunu 2000 
euroya yurtdışına 
satarken şimdi 
işleyip 10 bin – 15 
bin euroya satarak 
ülkeye çok büyük 
bir katma değer 
sağlıyoruz. Buna 
benzer onlarca ürün 
işliyoruz.”

Orman sarmaşığı Türkiye’den 

yurtdışına gönderilen bir üründür. 

Orman sarmaşığı öksürük 

şurubunu belki çocuğu olanlar 

bilir. Kuru öksürüğü balgama 

çeviren bir bileşiktir. Orman 

sarmaşığı zaten Türkiye’den ihraç 

ediliyordu. Şimdi biz bu ütünü 

doğadan toplatıp işliyoruz. Diyelim 

ki 250 kilo hammaddeyi Vietnam’a 

sattık. Yaptığımız şey buydu.

Şimdi ise, doğadan topladığımız 

ürünlerle standardize ürünler 

elde ediyoruz. Bizim sıfırdan 

bulduğumuz bir şey değil. Zaten 

dünyada buna bir talep var. Biz 

şöyle dedik. Türkiye’den giden 

bitkinin katma değeri ülkemize 

dönsün. Diyelim ki tohumunu 

2.000 euroya satarken. Şimdi 

hammaddeyi ürüne çevirip 

buradan 10.000-15.000 euroluk 

katma değer elde ediyoruz. 
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30 Yıllık Tecrübesi ile 

Türkiye’nin Hayvancılık Sektörüne 
Yön Veren İşletme 
KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, DAGEM gibi Kuruluşlardan teşvik 
alarak Türkiye’de Hayvancılık sektörüne yön veren bir işletme haline 
geldi.

Merkezi İzmir’de bulunan ve 30 

yıl önce dört veteriner hekim 

tarafından klinik olarak kurulan 

AtaFen Veterinerlik, bugün 

itibarıyla Türkiye’de hayvancılığın 

gelişmesine çok önemli derecede 

katkı sağlıyor. 

AtaFen kurucu ortağı Veteriner 

Hekim Ahmet Gedik, işletmenin 

kuruluş aşamasındaki klinik 

çalışmalarını ve AtaFen’in Türkiye 

Hayvancılığına sağlamış olduğu 

katkılar anlattı;

1988 yılında ATAFEN A.Ş.’yi 

kurduk. İlk çalışma faaliyetimiz 

köy ve çiftlik bazında klinik 

hizmeti ile başladı. 

1988 yılı öncesinde özel bir 

işletmenin kuruluşunda veteriner 

hekim olarak bulunmuştuk. 

1985 yılında suni tohumlama ile 

ilgili olarak kanun çıktığı zaman 

Türkiye’ye yurtdışından ilk 

sperma ithalatını yapan grubun 

içerisindeydik. 

“Özel olarak Türkiye’de 
ilk suni tohumlamayı 
geliştirdik”

Kendi şirketimizi kurduktan 

sonra spermayı biz kendimiz 

Amerika’dan ithal etmek için 

yola çıktık. O zamanlar kayıtlı 

olarak verimliliği çok yüksek olan 

boğaların spermasını Amerika’dan 

getirdik. 1989 yılında 30 bin $ 

tutarında bir sperma ithal ettik ve 

o spermaları veteriner hekim 
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olarak üreticiye kullanmaya 

başladık. Tabi oradaki başarımızı 

gören arkadaşlar bizden 

sperma talep etmeye başladılar. 

Arkasından sahada hayvan tedavi 

ederken ihtiyaç olan hormon, ilaç, 

aşı gibi ürünlerin de Türkiye’de 

olmadığını gördük. Bu ürünleri de 

ruhsatlandırarak ithalata başladık. 

1995 yılında ithal ettiğimiz 

spermaları Türkiye neden biz 

üretmeyelim diyerek, yakın bir 

mesafede Boğa istasyonu kurmak 

için 16 dönümlük yer aldık. 

Ziraat Bankasının vermiş olduğu 

düşük faizli kredi ile 1997’nin 

Temmuz sonunda makine 

ekipmanımızı yurt dışından 

getirdik, kurulumu tamamladık 

ve Amerika’dan hayvanlarımızı 

getirerek istasyonumuzu kurduk. 

Ağustosun sonunda ilk sperma 

üretimine başladık. O zamanki 

hedeflemiş olduğumuz Türkiye 

pazarına vereceğimiz yıllık doz 

miktarı 250 - 300 bin civarı idi. 

Biz dört yılın sonunda yani 2000 

yıllarının başında 700 bin, 800 bin 

ve 1 milyon dozlara çıktık. 

Türkiye pazarının ağırlıklı şekilde 

üretim spermasının %60’ı İzmir’de 

gelişti.  Köylü Ayşe teyzenin 

eline yavrunun ulaşmasına 

sebep olduk. Yani Boğadan ithal 

ettiğimiz spermayı bir veteriner 

hekim kanalıyla Türkiye’nin bütün 

bölgelerine ulaştırıyoruz. Bu 

günkü fiyatlar ile konuşacak olsak 

yurt dışından gelen spermayı 80-

100 $’lara satıyoruz, bu işi yapan 

veteriner arkadaşlar kendi emeğini 

de işin içine katığın zaman 600-

700 liranın üzerine bir maliyet 

çıkıyor. Ama bizim ürettiğimiz 

spermayı 2$ veteriner hekim 

alsa 3$ yansıtsa, birde emeğini 

koysa 100 lira , 100-150 TL’ye çok 

rahatlıkla son kullanıcıya verebilir. 

Türkiye’de bu sistemi kurduktan 

sonra, bir taraftan da pazarlama 

işine girdik. Türkiye genelinde 7 

bölge müdürlüğü oluşturduk. Yıllar 

içerisinde tabi 1995’li yıllardan 

2000’li yıllara kadar geldiğimiz 

süreçte satışa verdiğimiz kalem 

çeşitliliğini de arttırdık.

“2010 yılından beri 
Hayvancılık sektöründe 
Türkiye’nin Aşı 
ihtiyacını karşılıyoruz.”

2002 yılında İspanya’da 

distribütörü olduğumuz bir firma 

aşı üretim tesisinin açılışına bizi 

davet etti. Yeri gördükten sonra 

sizinle Türkiye’de böyle bir şey 

yapabiliriz deyince hemen gelir 

gelmez şu anda bulunduğumuz 

binanın arsasını satın aldık. Hızlı 

bir şekilde inşaatına başladık, 

2004-2005 yıllarında bina bitti. 

Üretimle ilgili olan kısmına 

onlara buyur dedik, o zaman 

Irak krizi vardı, kriz olduğu 

için gelemeyiz dediler. Güney 

Amerika’da yatırıma başladık. 

Türkiye’ye gelmeyiz dendi, bizde 

yalnız kaldık, bundan sonra 

profesyonel anlamda Almanya’dan 

bir firmadan bu konuyla ilgili 

olarak bir fizibilite istedik. Parasını 

verdik, proje yaptılar ve ciddi 

bir rakam karşımıza çıktı. 25 

milyon EURO’luk bir yatırım, tabi 

bütün aşıları sıralayınca(viral aşı, 

bakteriyal aşı, parazitel aşılar) bize 

çok ciddi bir bütçe çıktı, ondan 

Ahmet Gedik
Ata Fen Kurucu Ortak /
Veteriner Hekim
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sonra teşekkür ederiz dedik ve 

projeyi kendimiz yapacak şekilde 

aldık minimize ettik. 

Bakteriyel aşının üretimine karar 

verdik sadece, bunlar kapalı 

alanda 1.100 metrekare deniz oda 

olacak özellikte bir projelendirdik. 

İstanbul’da bir inşaat firması 

var bu arkadaşlarla işi ele aldık, 

tabi ki birde mide bölümü var 

2008’in sonunda makine ekipman 

donanımı da dahil olmak üzere 

işletme iznini aldık ve satışa 

ürünü verebilecek noktaya kadar 

da projeyi götürdük, bu arada 

TUBİTAK’tan projemiz var. 2009 

yılında proje tamamlandı ürünü 

üretebilecek tecrübeyi kazanmış 

durumdayız ve 2008’in sonunda 

işletme iznini aldık, işletme 

iznini aldıktan sonra Tarım 

Bakanlığına müracaatımızı yaptık 

ve her şey hazır, ürünün piyasaya 

verilebilecek olduğu süre yani 

iki yıl daha bekledik. İlk ürünü 

2010’nun sonunda piyasaya verdik. 

Bizim esas lokomotif konumda 

olacak olan 9’lu karma aşı 

olarak belirlediğimiz bir aşı söz 

konusuydu bu aşıyı 2013 sonunda 

verdik. 2002 niyetlendiğimiz 

bu yatırım işi, 2007’de kendi 

başımıza yapmaya karar 

veriyoruz, 2014 yılında başa 

başnoktasını yakalıyoruz. Yani 

içerdeki üretim bölümünün 

giderlerini karşılayacak 

olduğumuz ciroyu yakalıyoruz.  

2013’de tekrar TÜBİTAK’da bir 
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proje tamamladıktan sonra 

KOSGEB’den Endüstriyel yatırım 

proje müracaatımız oldu. Oradan 

bir destek aldık, AR-GE’miz vardı, 

Endüstriyel bir ürün elde etmek 

adına Brüselya aşılarıyla ilgili 

ufak bir desteğe ihtiyacımız vardı, 

sanırım 300 veya 500 bin civarında 

bir bütçeliydi.  Onu da başarıyla 

tamamladık. Tarım Bakanlığına 

da 3 milyon civarında bir Büselya 

aşısı verdik. 

Sonrasında biz bu tesisi yaparken 

Avrupa standartları CNS’ye 

uygun olarak tesisi oluşturduk 

ve sertifikalandırmak için 

Bakanlığa müracaat ettik, Bakanlık 

kendi birimini oluşturmamış 

dendi. Tecrübesi yoktu, birim 

oluşturuldu, tecrübe kazandırdılar. 

2015 yılında CNS sertifikasını 

aldık. Türkiye’de aşı üretiminde 

ilk sertifikalandırılan kurumuz. 

2017’de pazara verdiğimiz ürünün 

kalitesiyle, güvenilirliği ile 

kabul edilebilirliği üst seviyede. 

Biz gerçekten başladığımız 

noktadaki üretim kapasitesi 

yetersiz gelmeye başladı. Makine 

ekipman anlamında, tesisin bölüm 

makinesi kapasitesi çok yüksek 

ona yetişmemiz çok daha yıllar 

alacak. Üretimde kullandığımız 

tanklar, diğer ekipmanlar 

konusunda küçük kapasitede 

kaldı, onları da arttırmak adına 

işte zaman zaman TAGEM’den üç 

tane proje yaptık, dördüncü proje 

yürütülüyor bir taraftan devam 

ediyor. Şimdi TEKNOYATIRIM 

projesi gündeme geldiği zaman 

2016’da bu konuda yararlanamaz 

mıyız diye sorguladım. 2017’de 

desteklenebileceğimizi öğrenince 

çok hızlı bir şekilde hareket ettik, 

sorduk konuştuk arkadaşlarla, 

bizim yine TAGEM’de AR-GE 

olarak tamamlamış olduğumuz 

ürünü de piyasaya verdik. Bunları 

bütün proje haline getirip izah 

ettikten sonra TEKNOYATIRIM 

projesi de kabul edildi.

Şimdi 2017 yılındaki tablo, bizim 

2014 ten sonraki süreçte işte 

2010’daki toplam %1, %2 toplam 

üretim aşısının payı 3-5 lere çıktı 7 

lere çıktı. 2017 yılı sonunda bizde 5 

ana kalem var.

1. Sperma, bu ithal ve üretim 

sperması

2. Aşı, ithal ve üretim aşısı

3. İlaç var, birde yan katkı 

malzemeleri olan ana kalem 6 

tane başlık var.

2018 yılında aşı ve spermayı 

%55’lere çıkarmayı hedefledik. 

Son yaptığımız incelemede şu 

ana kadar yaptığımız cironun 

içerisinde üretimin payı  %45 oldu.

      KOSGEB’den iki 

tane projemiz var, 

KOSGEB’in Genel 

Destek Programı 

ile test, analiz ve 

kalibrasyonlarımızı 

yaptırıyoruz. 

Belgelendirme 

Desteği’nden 

faydalandık. Yine 

Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği ile 

personel istihdamı 

sağlıyoruz.

“   

”
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Dövizin çıkması bizim yurt 

dışından getirdiğimiz ürünlerin bir 

anda artışına sebep olmuştur. İthal 

olarak girdi olarak oluşan şeyleri 

üretim olarak yükseltebilirsek o 

zaman dövizin artışı bizi fazla 

etkilemeyecek. 

Üretmiş olduğun ürünün iç 

pazarda üretim kapasitesini 

artırmaya çalışıyoruz. Bizim iç 

pazarda bir sorunumuz yok, hatta 

dış pazardan da teklifler alıyoruz. 

Ürdün’den bir mal istediler. 

Şu anda Suudi Arabistan’a aşı 

göndereceğiz.  

Almanya’da bir fuara katılacağız. 

Şuanda bizden ürün almak isteyen 

beş altı ülkeyle diyaloglarımız 

devam ediyor. (Pakistan, İran, 

Hindistan, Brezilya)

Brezilya’dan bir firmanın 

talep ettiği rakam şu üretim 

kapasitemizin en az üç katı. Bu 

talebi karşılamak için ekipman 

anlamında çok ciddi bir yatırım 

yapmamız lazım. Bunları tabi 

biz projelerle desteklemeye 

çalışıyoruz.

Projemizin 5 tanesi tamamlandı. 

Şu anda 1 tane TUBİTAK projemiz 

var, mastitle ilgili projemiz,  

DAGEM’den iki tane projemiz var. 

KOSGEB’den iki tane projemiz var, 

İzmir Kalkınma ajansından bir 

projemizi tamamladık. 2017 yılı 

KOBİGEL çağrısına tekrar bir proje 

daha hazırladık. Bu projemizde de 

yine Makine Teçhizat Desteği’nin 

yanı sıra eğitim desteği de aldık. 

Bu proje ile üretim kalitesini ve 

kapasitesini arttırmaya, müşteri 

beklentilerini karşılamaya yönelik 

çalışmalarımızı KOSGEB’le birlikte 

yürüttük.

KOSGEB’in Genel Destek 

Programı ile test, analiz ve 

kalibrasyonlarımızı yaptırıyoruz. 

Belgelendirme Desteği’nden 

faydalandık. Yine Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği ile personel 

istihdamı sağlıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

desteği ile Ar-Ge merkezimizi 

kurarak Doğu Karadeniz 

Bölgesi’nde bir ilki başardık. Bu 

Ar-Ge merkezimizde şu anda 21 

mühendisimiz çalışıyor. Böylece 

personel sayımız 125’i buldu.
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e - devlet entegrasyonu ile 
KOSGEB Desteklerine Başvuru

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

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

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

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

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

Uzman onayınız tamamlandıktan sonra 
sisteme giriş yapabilirsiniz.
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Örnek Başlık

20 Nisan 2017 tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen 

Türkiye-Orta Amerika 

Entegrasyon Sistemi (SICA) II. 

Dışişleri Bakanları Forumu’na, 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 

başkanlığında KOSGEB heyeti 

katılım sağladı. 

Kobilerde dönüşümün zirvesi


