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KOSGEB, güncellenen programları 

ve yeni çıktığı çağrılarla yılın 

ilk çeyreğinde 565 milyon TL’lik 

destek ödemesi gerçekleştirdi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, “İlk üç aylık 

periyotta 35 bin 150 KOBİ ve 

girişimcimize 415 milyonu geri 

ödemesiz, 565 milyon liralık destek 

verdik. KOBİ’lerin yüksek teknolojiyi 

tabana yaymasını istiyoruz. Nihai 

hedefimiz, KOBİ’leri uluslararası 

rekabetin aktörü haline getirmek. 

Artık tek bir gündemimiz var, güçlü 

bir büyüme için vargücümüzle 

çalışıyoruz” dedi.

Odak Yüksek Teknoloji
KOSGEB, 2019 yılı ile birlikte 

Girişimciliği Geliştirme Destek 

Programı’nı yüksek teknolojiye 

uyarladı ve girişimcilere 360 bin 

TL’ye kadar destek imkanı sağladı. 

İş Birliği Destek Programı ile 

ilk kez teknoloji düzeyi yüksek 

KOBİ’lere büyük işletmelerle iş 

birliği yapmaları durumunda 

10 milyon TL’ye varan miktarda 

destek kararı alan KOSGEB, 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek 

Programı’nda orta yüksek ve 

yüksek teknolojili her bir ürün için 

5 milyon TL’ye kadar  bütçe ayırdı. 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank; “İlk üç 
aylık periyotta 
35 bin 150 KOBİ 
ve girişimcimize 
415 milyonu geri 
ödemesiz, 565 
milyon liralık 
destek verdik.”

KOSGEB İlk Çeyrekte KOBİ ve 
Girişimcilerin Yüzünü Güldürdü



444 1 567 5

KOSGEB’le Daha Güçlü

KOSGEB ayrıca, KOBİ Gelişim 

Destek Programı’nda “İmalat 

Sanayinde Dijitalleşme” çağrısına 

çıktı.

İki Katından Fazla
Bir taraftan yeni destek 

programlarını duyuran diğer 

yandan revizyon çalışmalarını 

sürdüren KOSGEB, Ocak-Mart 

döneminde KOBİ ve girişimcileri 

sevindirdi. 2019 yılının ilk üç 

ayında ödemesi gerçekleşen 

KOSGEB desteklerine ilişkin 

veriler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Varank tarafından açıklandı. Bakan 

Varank, 2018’in ilk çeyreğinde 

KOSGEB’in 216 milyon TL destek 

ödemesi gerçekleştirdiğini 

hatırlatarak, “2019’un aynı 

döneminde bu rakam, iki katını aştı. 

KOSGEB olarak, ilk üç ayda yaklaşık 

565 milyon TL destek ödemesi 

yaptık. Bu üç aylık periyotta 35 

bin 150 KOBİ ve girişimcimize 

destek verdik. 550 milyon TL’lik 

ödemenin 415 milyon TL’si geri 

ödemesiz olurken, 47 milyon TL’si 

geri ödemeli olarak gerçekleşti. 

İşletmelerin ve girişimcilerin 

finansmana erişimini kolaylaştırmak 

amacıyla da 104 milyon TL’lik 

destek sağladık.” dedi.

İlk Sırada Girişimcilik
İlk çeyrekteki KOSGEB desteklerine 

program bazlı bakıldığında 

178 milyon TL ile girişimcilik 

desteklerinin ilk sırada yer aldığını 

kaydeden Varank, KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında 129 

milyon TL’lik ödeme yapıldığını 

söyledi. Varank, geri kalan 259 

milyon TL’nin de KOBİ’lerin 

teknolojik üretim ve yatırımları 

için diğer programlar çerçevesinde 

aktarıldığını bildirerek, 

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan liderliğinde, 

yeni hükümet sistemimizin 

sağladığı güçlü koordinasyondan 

faydalanarak başta KOBİ’lerimiz 

olmak üzere sanayicilerimizin 

gücüne güç katacak gerekli adımları 

atmaya devam edeceğiz.” diye 

konuştu.

Yüksek Teknolojili Üretim
“Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” 

vizyonuyla yollarına devam 

ettikleri anlatan Varank, 

“Vizyonumuza uygun olarak 

ilerlememizde KOBİ ve 

girişimcilerimizin büyük rolü 

olduğunu düşünüyoruz. Bunun 

için de yüksek teknolojili üretim 

olmazsa olmazımız. Bu anlamda, 

KOBİ’lerin yüksek teknolojiyi tabana 

yaymasını istiyoruz. Ülkemizin 

uluslararası rekabette gücünü 

kalıcı olarak arttırmasının yolu da 

yüksek teknolojiden geçiyor. Bu 

nedenle nihai hedefimiz, KOBİ’leri 

uluslararası rekabetin aktörü haline 

getirmek.” dedi.

Tek Gündem Ekonomi
31 Mart yerel seçim sürecinin 

geride kaldığını vurgulayan 

Varank, “Önümüzdeki 4,5 yıl 

boyunca seçim yok. Bu fırsat 

penceresinden en iyi şekilde 

faydalanacak, tüm enerjimizi 

yapısal temellerimizi güçlendirici 

adımlar için harcayacağız. Tek 

gündemimiz ekonomi olacak. 

Katma değerli üretim öncülüğünde 

büyüme hedefimiz var. Bu amaçla; 

yerlileşme programından yatırım 

ortamının iyileştirilmesine, yatırım 

teşviklerinin etkinleştirilmesinden, 

nitelikli işgücünün yetiştirilmesine 

varıncaya dek pek çok alanda 

önemli reformlara imza 

atacak, güçlü bir büyüme için 

vargücümüzle çalışmaya devam 

edeceğiz.” dedi.

415 Milyon TL’si 
geri ödemesiz,                      

35 Bin 150 KOBİ ve 
girişimcimize destek 

verdik.

Tek gündem 
ekonomi, güçlü 
bir büyüme için 
var gücümüzle 

çalışmaya devam 
edeceğiz
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, Müstakil Sanayici 

ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 

ile Anadolu Aslanları İşadamları 

Derneği’nin (ASKON) konuğu 

oldu. Dernek genel merkezlerinde 

düzenlenen KOSGEB Destekleri 

Bilgilendirme Paneli’ne katılan 

Başkan Prof. Dr. Uzkurt, başkanlık 

tarafından verilen destekleri 

anlattı. Prof. Dr. Uzkurt, insanları 

bürokrasiye boğan, devletten 

soğutan bir destek anlayışını 

ortadan kaldırdıklarını ifade 

ederek, “Daha düzene dayalı, 

daha bürokrasiden arındırılmış 

bir anlayışla destekleri vereceğiz.” 

dedi.

“Terzi Usulü”
KOBİ’lere verilen desteklerin 

artık “terzi usulü” kurgulandığını 

ifade eden Uzkurt, “Bir KOBİ’ye 

50-100 bin TL vererek onu 

bugünün şartlarında bir yerden 

başka bir yere taşıyamazsınız. 

Elbette yeni girişim olarak 50-

100 bin liralar iyi paralar ama orta 

ölçekte, küçük ölçekte işletmeleri 

bu rakamlarla bir yerden başka 

bir yere taşımanız çok zor. 

Firmanın ihracatını arttıracak, onu 

büyütecek, teknoloji üretecek bir 

yapıya kavuşmasını sağlayacak 

bir ivme yaratamazsınız. KOSGEB 

olarak bundan sonra 3-5 lira 

değil, küçük rakamlarla KOBİ’leri 

destekliyormuş gibi yapmak 

yerine, gerçekten ihtiyacı olan 

KOBİ’leri doğru tespit edelim. 

İhtiyacı olduğu kadar desteği 

verelim ve destek miktarını 

artıralım. Günün sonunda, ‘Bir 

firmaya 3-5 milyon yatırım-üretim 

desteği vermişsem bu rakamın 

ekonomiye 50-100 milyon 

olarak geri döndüğünü görelim’ 

anlayışıyla hareket etmeye 

başladık.” dedi.

Emaneti Doğru 
Yönetiyoruz
Uzkurt, KOSGEB’in aracılık ettiği 

fonların Türkiye’ye gökten yahut 

başka bir ülkeden gelmediğini 

belirterek, “Bu paralar sizlerden 

toplanıyor, bizlere emanet ediliyor. 

Biz bunu bir yerlere aktarıyoruz. 

‘Biz daha fazla destek verelim’ 

derken, diğer taraftan da doğru 

adresleri bularak doğru şekilde 

destekler verelim çabası içindeyiz. 

Biz bürokratlar ve devlet görevlileri 

olarak burada emaneti doğru 

yönetiyoruz diyebilirim.” diye 

konuştu.

İmalatçı Olana                   
360 Bin TL
KOSGEB’in Girişimcilik Destek 

Programları’nda köklü bir 

değişikliğe gittiğini belirten 

KOSGEB Başkanı Prof. Uzkurt, 
MÜSİAD ve ASKON’un Konuğu Oldu

KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt, MÜSİAD 
ve ASKON’a konuk 
olup, KOSGEB’in 
yeni vizyonunu 
anlattı.
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Uzkurt, “Yeni bir sistemi yürürlüğe 

koyduk. Eskiden 50 bin lira hibe, 

100 bin lira geri ödemeli olarak 

herkese veriyorduk. Yani bir çiğ 

köfteciye de, lokantacıya da, 

organize sanayi bölgesinde imalat 

yapmak isteyen bir girişimciye de 

verdiğimiz bir programdı. Şimdi 

biz bunu ikiye ayırdık. Dedik ki 

bir ‘geleneksel girişimciler’ var. 

Bir de ‘ileri girişimcilik’ dediğimiz 

imalat sanayisinde teknoloji düzeyi 

yüksek ve katma değerli girişimde 

bulunmak isteyenler var. İmalatçı 

olanlara 360 bin TL’ye kadar destek 

vereceğiz ve bunun tamamı hibe 

olacak. Öbür taraftan, geleneksel 

girişimcilerden kurul, evrak bunları 

kaldırdık. 50 bin liraya kadar onlara 

destek vereceğiz ve orada da sadece 

şuna bakacağız; kuruluş desteği, 

yılın sonundaki performans. Bu 

para ile ister borcunu öde istersen 

istihdam et. Sadece performansa 

dayalı olarak bu parayı bu şekilde 

vereceğiz.” dedi.

Bürokrasiden Arınmış
Uzkurt, geçmişte girişimcilerden 

çok fazla evrak istediklerini 

söyleyerek, “İnsanlara ‘şunu 

da getir, bunu da getir’ 

diyebiliyorsunuz. Şunu da 

duyuyoruz ‘Ya bu desteği 

alamazsınız, sizin şartlarınız 

tutmuyor.’ İnsanları bürokrasiye 

boğan, insanları devletten soğutan 

bir destek anlayışını da ortadan 

kaldırıyoruz. Daha düzene dayalı, 

daha bürokrasiden arındırılmış 

bir anlayışla destekleri vereceğiz.” 

ifadelerini kullandı. 

Finansman Modeli
Uzkurt, stratejik ürün üreten, 

proje bazlı ürün üreten, yeni 

girişimci firmalar gibi belli 

kategorilerde faaliyet gösteren 

her bir KOBİ’nin KOSGEB’de bir 

kredi limitinin bulunacağını 

aktararak, şu değerlendirmelerde 

bulundu: “Üzerinde  çalıştığımız 

yeni bir projeyle belli kategorilerde 

yer alan KOBİ’lerin her biri 50 bin 

TL’den 500 bin TL’ye kadar bizim 

anlaşma yaptığımız bankalardan 

kullanacak. Yeni bir puanlama 

sistemiyle 5 taban puandan 14 

puana kadar değerlendirilecek bir 

sistem getiriyoruz. Örneğin, yeni bir 

istihdam mı yarattı, yeni bir makine 

mi alacak, makine yerli mi olacak? 

Bunlara göre puanlar veriyoruz. 

O şekilde bizim hedeflerimize 

dönük olan işletmeleri tespit ederek 

yaklaşık 14 puana kadar faizini 

karşıladığımız ve istediği zaman 

kullanabileceği çağrı esasına 

dayanmayan, her zaman açık olan 

bir destek programı kurguladık. 

Bizden 1 milyon lira proje desteği 

aldı, makine aldı. Kendisi de 1 

milyon TL koyacak. Bunun 500 

bin TL’sini gidecek bir bankadan, 

uzun vadeli faizinin KOSGEB 

tarafından karşılandığı, bir kredi 

kullanabilecek.”
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Yerli Helikoptere 
KOSGEB Desteği

Eskişehir’de havacılık, enerji 

ve savunma sanayi alanlarında 

faaliyet gösteren AKBEY 

Mühendislik, KOSGEB Stratejik 

Ürün Desteği Programı ile “Yerli 

Turboşaft Motor Geliştirme 

Projesi” üzerinde çalışıyor.

Büyük İşletmelerle 
KOBİ’ler Ortak Proje 
Yürütüyor
AKBEY Mühendislik, Savunma 

Sanayi Müsteşarlığı tarafından 

yürütülen, Özgün Hafif 

Genel Maksat, Anka TP, T129 

ATAK projeleri kapsamında 

geliştirilmekte olan platformların 

motor ihtiyacının karşılanması 

amacıyla TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. 

(TEI) ile çalışmalarına başladı. 

Sekiz yıl sürecek çalışmalar 

sonrasında hem özgün helikopter 

hem de T129 ATAK helikopterinin 

ihracat modellerinde 

kullanılabilecek yerli bir turboşaft 

motorun üretilmesi amaçlanıyor.

Amaç: Yerli Helikopterler 
İçin Yerli Motor Üretimi
Özgün Hafif Genel Maksat, ATAK, 

Türk Genel Maksat Helikopteri 

gibi projelerde, itki sistemleri yurt 

dışı kaynaklardan tedarik ediliyor. 

AKBEY Mühendislik, KOSGEB 

desteği ile yürütmüş olduğu 

“Turboşaft Motor Geliştirme 

Projesi” ile bu projelerin en 

önemli bileşenlerinden olan 

KOSGEB’in Stratejik 
Ürün Desteği ile 
Özgün Hafif Genel 
Maksat, Anka TP 
ve T129 ATAK 
helikopter modelleri 
için yerli motor 
üretim çalışmaları 
hız kazandı.
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motor sistemlerini yerlileştirmeyi 

amaçlıyor. Bu projelerdeki 

yerlilik oranları arttırılırken dışa 

bağımlılıkların da azaltılması 

hedefleniyor. 

Bu kapsamda Turboşaft Motor 

Geliştirme Projesi 2017’de 

resmi olarak başlatıldı. İşletme 

yetkilisi Aksel Öztürk, AKBEY 

Mühendislik’in hem havacılık 

sanayi üzerine uzmanlaştığını 

hem de enerji sektöründe 

stratejik parçaların imalatını 

gerçekleştirdiğini belirterek; ‘’Biz 

‘Yerli Turboşaft Motor Geliştirme 

Projesi’ kapsamında 2008 yılından 

bu yana TEI ile olan stratejik iş 

birliğimiz ve süper alaşımları 

işleme kabiliyetimizle motor diski 

ve parçalarının üretimine katkı 

sağlamayı hedefliyoruz. Aynı 

zamanda yerli üretim oranının 

arttırılmasına ve bu stratejik 

ürünlerin ithalatının önlenmesine 

doğrudan destek olmayı 

amaçlıyoruz.’’ dedi.

İhracat Hedefleniyor
AKBEY Mühendislik, 2008’de 

havacılık, enerji ve savunma 

sanayi alanlarında faaliyet 

göstermek üzere Eskişehir’de 

kuruldu. TEI, Coşkunöz Savunma 

Havacılık firmalarının onaylı 

tedarikçisi olan firma,  ısıya 

dayanıklı süper alaşımlar, titanyum 

alaşımları, paslanmaz çelikler, 

alaşımlı çelikler ve uçak parçaları, 

deniz ve helikopter motor parçaları 

üzerine çalışıyor. 

Havacılık ve enerji sektöründe, 

hassas toleranslı trübin 

parçalarının imalatını yapan firma,  

TEI aracılığıyla BOEING ve Airbus 

firmalarına uçak motor parçaları 

imal etti. BOEING 777 ve 787 

projelerine katılan işletme proje 

sonunda 580 motor diski imal 

etti. İşletme, milli projelerin yanı 

sıra, yurt dışında bağlantı kurulan 

firmalar ile de iş birliğini arttırarak 

ihracata başlamayı hedefliyor.

Stratejik Ürün 
Desteği ile 

üretimde yerlilik 
oranı arttırılırken 

dışa bağımlılıkların 
da azaltılması 
hedefleniyor. 

Turboşaft Motor 
Nedir?

Turboşaft motorlar, 

etki-tepki prensibine 

dayalı olarak çalışan 

jet motorlarının bir 

türüdür. Turboprop 

jet motorlarından 

farkı, pervane 

kullanılmamasıdır. 

Pervane yerine gücü 

helikopter rotoru 

sağlar. Gaz türbininin 

meydana getirdiği 

dönme kuvvetinin 

fanlar yerine bir şaft 

vasıtasıyla pervaneye 

iletilmesi prensibiyle 

çalışır.

Aksel Öztürk
AKBEY Mühendislik Kurucusu
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Coğrafi işaret, temel olarak 

benzerlerinden farklılaşmış ve bu 

farkı kaynaklandığı yöreye borçlu 

olan bir yöresel ürün adını ifade 

ediyor. Bu anlamda coğrafi işaret, 

belirgin bir niteliği, ünü veya diğer 

özellikleri bakımından kökenin 

bulunduğu yöre, alan, bölge veya 

ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü 

gösteren işarettir. 

Coğrafi işaretler menşe adı 

ve mahreç işareti olarak ikiye 

ayrılıyor: 

1-) Menşe Adı:
Coğrafi sınırları belirlenmiş 

bir yöre, bölge veya istisnai 

durumlarda ülkeden kaynaklanan, 

tüm veya esas özelliklerini bu 

coğrafi alana özgü doğal ve 

beşerî unsurlardan alan, üretimi, 

işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü 

bu coğrafi alanın sınırları içinde 

gerçekleşen ürünleri tanımlayan 

adlar menşe adıdır. Menşe adları 

sadece ait oldukları coğrafi 

bölgede üretiliyorlar. Çünkü ürün, 

niteliklerini ancak ait olduğu 

yöre içinde üretildiği takdirde 

kazanabiliyor. Menşe adına Finike 

Portakalı ve Malatya Kayısısı gibi 

örnekler verebiliriz. 

2-) Mahreç İşareti:
Coğrafi sınırları belirlenmiş 

bir yöre, bölge veya ülkeden 

kaynaklanan, belirgin bir niteliği, 

ünü veya diğer özellikleri 

bakımından bu coğrafi alan ile 

özdeşleşen, üretimi, işlenmesi 

ve diğer işlemlerinden en az biri 

belirlenmiş coğrafi alanın sınırları 

içinde yapılan ürünleri tanımlayan 

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili 
tek bir üreticinin haklarını değil, tescil 
belgesindeki şartlara uygun üretim yapan 
ve pazarlayanların tümünün haklarını 
koruyor.

Coğrafi İşaret, 
Yöreye Özgü Ürünleri Koruma     
Altına Alıyor

Tescil; coğrafi 
işaret ve geleneksel 

ürün adına konu 
ürünün standardını 
korur ve geleneksel 
üretim metoduna 

uygun olarak 
üretilmesini sağlar.
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adlar mahreç işaretidir.

Mahreç işaretlerinin, ürünün 

özelliklerinden en az biri o yöreye 

ait olmakla birlikte, yöre dışında 

da üretilebilmesi söz konusudur. 

Ürünün yöre ile bağı sadece ünü 

de olabilir. Mahreç işaretine Antep 

Baklavası, Hereke İpek Halısı gibi 

örnekleri verebiliriz. Coğrafi bir 

yer adı içermese dahi menşe adı 

ve mahreç işaretinde yer alan 

şartları taşıyan bir ürünü belirtmek 

için geleneksel olarak kullanılan, 

günlük dilde yerleşmiş ve coğrafi 

bir yer adı içermeyen adlar da 

menşe adı veya mahreç işareti 

olabiliyor.

Geleneksel Ürün Adı
Menşe adı veya mahreç işareti 

kapsamına girmeyen ve piyasada 

bir ürünü tarif etmek için 

geleneksel olarak en az otuz yıl 

süreyle kullanıldığı kanıtlanan 

adlar, aşağıdaki şartlardan en az 

birini sağlaması halinde geleneksel 

ürün adı olarak tanımlanabiliyor:

Geleneksel üretim veya işleme 

yöntemi yahut geleneksel 

bileşimden kaynaklanması,

Geleneksel hammadde veya 

malzemeden üretilmiş olması,

Geleneksel ürün adına örnek 

olarak, baklava, lokum, 

höşmerim, pastırma vb. 

ürünler verilebilir.

Coğrafi İşaret Ve 
Geleneksel Ürün Adı 
Tescilinin Önemi
Coğrafi işaret ve geleneksel 

ürün adı tescili tek bir üreticinin 

haklarını değil, tescil belgesindeki 

şartlara uygun üretim yapan 

ve pazarlayanların tümünün 

haklarını koruyor. Çünkü tescil 

yöresel, bölgesel ve ülkesel 

genelliğe sahip olup, sağladığı 

haklar belli bir kişiye veya bazı 

kişilere bağlanamıyor. Coğrafi 

işaretin ve geleneksel ürün 

adının amacı, tescile konu olan 

ürünün üretimi, kaynağı gibi bir 

takım genel niteliklerine bağlı 

özelliklerden ötürü belli bir üne 

kavuşmuş ürünlerin korunmasını 

sağlamaktır. Örneğin leblebi 

için “Çorum Leblebisi” , halı için 

“Kars El Halısı” , kaymak için 

“Afyon Kaymağı” ibareleri belirli 

bir kalitenin işareti olarak ortaya 

çıkıyor. 

Avanos Çömleği

Tescilli Coğrafi İşaret Başvuru 
Formlarından Örnekler:

Avanos Çömleği 
(Menşe Adı)

Edremit Zeytinyağı 
(Menşe Adı)

Yozgat Çanak Peyniri 
(Mahreç İşareti)

Antep Lahmacunu 
(Mahreç İşareti)

Bursa Bıçağı 
(Mahreç İşareti)

Antep Baklavası 
(Mahreç İşareti)

Coğrafi işaretler 
ve geleneksel 

ürün adları sadece 
başvuru sahiplerine 

değil, tescilde 
belirtilen hususlara 

uygun üretim 
yapan herkese hak 

sağlar.
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Tüketiciler söz konusu yöre adıyla 

satılan ürünleri o yöre adına 

duydukları güven nedeniyle, 

diğer yerlerde üretilenlere tercih 

edebiliyorlar. Bu nedenle bir ürün 

için belirli bir kalite ve aitlik işareti 

haline gelmiş yer adlarının coğrafi 

işaret veya geleneksel ürün adı 

olarak koruma altına alınmasında 

o yöre halkının menfaatlerinin 

korunması açısından büyük 

faydası var. 

Türkiye’nin Coğrafi 
İşaretleri Dijital 
Platformda
Farkı ve ünü bulunduğu yöreden 

kaynaklanan, kalitesi tescil ve 

denetimle korunan Sürmene 

Bıçağı, Şanlıurfa Biberi, Ege İnciri 

gibi Türkiye’nin coğrafi işaretleri 

dijital bir platforma taşındı. Buna 

yönelik olarak hazırlanan www.

ci.gov.tr internet sitesi yayın 

hayatına başladı.

TÜRKPATENT tarafından tescil 

işlemi tamamlanan tüm ürünlerin 

coğrafi işaretlerine yer verilen 

internet sitesini Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 

duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından açıklanan 

İkinci 100 Günlük İcraat 

Programı’nda, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’na “Ülkemizin coğrafi 

işaret envanterinin dijital ortama 

aktarılması” görevi verilmişti. Bu 

görev kapsamında çalışmalarını 

yürüten bakanlık, coğrafi işaret 

envanterini, www.ci.gov.tr internet 

sitesi ile dijital platforma taşıdı. 

Ankara Simiti

Antep Baklavası, 
Aydın İnciri ve 

Malatya Kayısısı 
AB’de tescilli olup 
14 ürünümüzün 
tescil işlemleri 
devam ediyor. 
Son iki senede 
198 yeni tescil 

gerçekleştirildi ve 
coğrafi işaret tescil 
sayısı 406’ya çıktı. 
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İstanbul Bahariye 

Mevlevihanesi’nde GİV 

tarafından Girişimci Buluşmaları 

Programı düzenlendi. Programa 

GİV Başkanı Mehmet Koç’un 

yanı sıra, KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt katıldı. 

KOSGEB’in yeni destekleri 

hakkında GİV üyelerine bilgi 

veren Prof. Dr. Uzkurt’un, 

konuşmasının ardından KOSGEB 

ve GİV arasında bir iş birliği 

protokolü imzalandı.

Koordineli Çalışacaklar

İmzalanan protokol kapsamında 

KOSGEB ve GİV, bilgi alışverişi, 

tecrübe aktarımı ve KOBİ’ler ve 

girişimciler için fayda sağlayıcı 

ortak konularda iş birliği 

yapacak, iş birliği yapılması 

planlanan konularda koordineli 

çalışacak.

Girişimci Adaylarına İş 

Simülasyonu

Protokole göre; işletmelere 

ve iş yeri açmak isteyen 

girişimci adaylarına yönelik 

“İş Simülasyonu Programı”nın 

geliştirilmesi için ortak 

çalışmalar yürütecek olan 

KOSGEB ve GİV, söz konusu 

simülasyonu girişimcilik 

eğitimlerinde de kullanacak.

Ücretsiz Danışmanlık

GİV tarafından kurulması 

düşünülen Girişim Sermayesi 

Yatırım Fonu ile ilgili olarak 

da KOSGEB ve GİV iş birliğine 

gidilecek. KOSGEB, bu 

kapsamda gerçekleştirilecek 

organizasyonlara destek verecek. 

KOSGEB ve GİV, Bahariye Melek 

Yatırım Ağı’nda bulunan veya 

KOSGEB tarafından desteklenen 

orta-yüksek-yüksek teknoloji 

alanlarında girişimciler ile 

Ar-Ge ve inovasyon temelli 

girişimcilerden uygun 

bulunanlara ücretsiz mentörlük 

ya da danışmanlık hizmeti 

verecek. 

KOBİ ve Girişimcilere 
Yönelik Çalışmalar

KOSGEB ve GİV, KOBİ’ler ve 

girişimcilere yönelik olarak 

düzenlenen yarışma, girişimci 

buluşması, mentör, yatırımcı 

buluşması ve buna benzer 

organizasyonlar ile inkübasyon 

hizmetleri sağlayacak yapıların 

kurulması kapsamında 

da iş birliği yapacak, ilgili 

organizasyonlara katılım 

sağlayacak.

Bir Yıl Sürecek

Bir yıl geçerli olacak protokol, 

KOSGEB ve GİV’in mutabakatı 

üzerine uzatılabilecek.

KOSGEB ile Girişimci 
İşadamları Vakfı 
(GİV) arasında iş 
birliği protokolü 
imzalandı.

KOSGEB - GİV  İş Birliği
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Türk Patent ve Marka Kurumu 

(TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. 

Habip ASAN, coğrafi işaretlerin 

ülkelerin ekonomik ve bölgesel 

kalkınması için önemli bir araç 

olarak kullanılmaya başlandığını 

belirterek, “Avrupa Birliği (AB) 

ülkelerinde, coğrafi işaretlerden 

yıllık 40-50 milyar avroluk bir katma 

değer yaratılıyor.” dedi. ASAN, 

düzenlenen “Afyonkarahisar 

Şuhut Keşkeği Coğrafi İşaret 

Tescil Belgesi Takdim Töreni”nde 

yaptığı konuşmada, Türkiye’de 

sınai mülkiyet alanında önemli 

gelişmeler kaydedildiğini söyledi.

Coğrafi İşaretler Katma 
Değer Yaratıyor
Coğrafi işaretlerin tescilinden 

sorumlu kamu kurumu olduklarını 

anımsatan ASAN, “Coğrafi işaretler 

ülkelerin ekonomik ve bölgesel 

kalkınmaları için son derece 

önemli bir araç olarak kullanılmaya 

başlandı. AB ülkelerinde, coğrafi 

işaretlerden yıllık 40-50 milyar 

avroluk bir katma değer yaratılıyor.” 

ifadesini kullandı. 

ASAN, Türkiye’de de coğrafi işaret 

alanında son iki yılda önemli 

çalışmalar yürütüldüğüne işaret 

ederek, yöresel değerleri önce 

tescille koruma altına aldıklarını, 

daha sonra törenle belgelerini 

takdim ettiklerini dile getirdi.

Afyonkarahisar Şuhut 
Keşkeği Coğrafi 
İşaret Tescil Belgesi, 
düzenlenen törenle 
başvuru sahiplerine 
verildi.

Şuhut Keşkeğine 
Coğrafi İşaret Belgesi 
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AB Komisyonunda 
Tescillenmiş 
3 Ürünümüz Var
Türkiye’nin 414 tescilli coğrafi 

işareti bulunduğunu belirten 

ASAN, şöyle devam etti:

“Ayrıca 404 ürünün coğrafi 

işaret tescil işlemi devam ediyor. 

Uluslararası tescil noktasında AB 

komisyonunda şu anda 

3 tescillenmiş ürünümüz var, 

14’ünün de işlemleri devam 

ediyor. İşlemleri devam 

eden başvurulardan ikisi 

Afyonkarahisar’ın sucuğu ve 

pastırması.”

ASAN, Afyonkarahisar’ın 

coğrafi işaret alanında başarılı 

illerden biri olduğunu belirterek, 

kentin 11 tescilli coğrafi işareti 

bulunduğunu, 6 tane de işlemi 

devam eden coğrafi işareti 

olduğunu bildirdi.

Törende, Afyonkarahisar Şuhut 

Keşkeği Coğrafi İşaret Tescil 

Belgesi, başvuru sahiplerine 

verildi.

Türkiye’de, Sınai 
Mülkiyet alanında 
önemli gelişmeler 

kaydediliyor.
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KOBİ’ydim

BÜYÜDÜM

KOSGEB ile 
Büyüme Yolunda Emin Adımlar

Sektöründe emin adımlarla 

büyüyen işletmenin kurucu 

ortağı Hayri Şamlı ile işletmenin 

kuruluşundan bugüne kadar 

gelen süreci ve KOSGEB destekleri 

üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik:

Sizi tanıyabilir miyiz?

İş yaşantıma başladığım 1997 

yılından itibaren, aile işimiz olan 

kıymetli metal ticareti haricinde, 

toplam 5 ayrı girişimcilik 

deneyimi yaşadım. Grup 

bünyesinde toplamda 60 olan 

çalışan sayımız 2018 sonu itibari 

ile 304’e ulaşmış bulunuyor. Her 

zaman destekçim olan ailem ve 

tüm koşullarda yanımda olan iş 

arkadaşlarım sayesinde, gelecekte 

çok daha büyük projelerin içinde 

olacağımızdan hiçbir şüphem 

yoktur. Yoğun iş temposunun 

getirdiği stresi,  başarı ile nötralize 

etmeyi öğrendikten sonra da 

kalfalık sınavımı verdiğimi 

düşünüyorum. 

İşletme hikâyenizden bahseder 

misiniz?

2007 yılında Türkiye’nin en fazla 

cari açık verdiği medikal cihaz ve 

demirbaş sektörüne pozitif katkı 

sağlamak amacıyla kurduğumuz 

MONE Medikal A.Ş. kısa süre 

2007 yılından beri 
Çorum’da medikal 
cihaz ve demirbaş 
sektöründe imalat 
yapan MONE 
Medikal Ticaret 
Sanayi A.Ş. KOSGEB 
destekleri ile yeni 
ürünler geliştirerek 
uluslararası pazarlara 
açıldı.
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içinde ulusal ve uluslararası alanda 

ismini duyurdu. Hizmet aldığı 

firmaları ile birlikte toplamda 100’ü 

bulan istihdam ve hiperaktif yapısı 

ile marka değerini arttırmak adına 

teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri 

yapmaya ve kendini geliştirmeye 

devam eden genç bir firmadır.

İşletmenizde üretilen ürünler 

nelerdir?

İşletmemizde, hastane 

demirbaşları olarak 

adlandırdığımız, hasta karyolası, 

muayene koltuğu, pediatrik 

muayene masası, doğum yatağı, 

ilaç arabası, hasta taşıma sedyesi, 

kan alma koltuğu, refakatçi 

koltuğu, hasta yemek masası gibi 

birçok ürünün üretimi yapılıyor.

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? 

KOSGEB’in hangi desteklerinden 

faydalandınız?

KOSGEB’i basın-yayın kanalıyla 

ve yaptığı kurumsal ziyaretler 

sayesinde biliyorduk ve kendi 

başvurularımız sayesinde de 

tanıştık. İhracata KOSGEB desteği 

ile başladık diyebiliriz. 

İlk olarak 2008 ve 2009 yıllarında 

“İhracat Destek Kredisi” alarak 

ihracatımızı güçlendirdik.  Yine 

2008 yılında “Sıfır Faizli İstihdam 

Endeksli Destek Kredisi” alarak 

istihdamımızda artış sağladık.

Genel Destek Programı 

kapsamında; Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği,  Yurt içi Fuar 

Desteği, Tanıtım Desteği, Eğitim 

Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları 

Desteği ve Belgelendirme 

Desteği’nden faydalandık.

KOSGEB ile yapmış olduğunuz 

projelerden bahseder misiniz?

Küreselleşmenin etkilerini 

her alanda hissettiğimiz 

günümüzde, rekabet kabiliyetimizi 

güçlendirmek amacıyla, imalat 

esnasında tükettiğimiz enerjiyi 

üretmek fikri uzun süredir 

aklımızdaydı. KOSGEB’in üreticiyi 

bu alanda destekleme kararı ile 

birlikte uzun süredir planladığımız 

bu yatırımı KOSGEB’in desteği ile 

hızlı bir şekilde tamamladık.

Ar-Ge ve İnovasyon Desteği ile 

“Touch Screen Ekranlı Elektronik 

Açı Ayarlı Göstergeli Tartı Sistemli 

Yoğun Bakım Karyolası Projesi”ni 

başarı ile tamamlayarak bu ürünün 

prototipini geliştirdik. Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı ile bu 

ürünün ticarileşmesini sağladık.

Hayri Şamlı Mone 
Medikal A.Ş. 

Kurucu Ortağı

Kendi işletmemizde 
kullandığımız 

enerjinin üretimini 
gerçekleştirdiğimiz 

projeyi KOSGEB 
desteği ile başarılı bir 
şekilde tamamladık.
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KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programı’nda da üç ayrı projeyi 

başarı ile tamamladık. Bu projeler 

ise;

1. Pazarlama Stratejileri 

Geliştirerek Etkin Satış ve 

Marka Değeri Oluşturulması 

Projesi

2. Ürün Kalitesinde Sürekliliğin 

Sağlanması, Ölçüm Kontrol 

Altyapısının Sağlanması Projesi

3. Yenilenebilir Enerjinin İmalat 

Süreçlerimizde Kullanımı

Üzerinde çalıştığınız yeni projeler 

var mı?

İş birliği - güç birliği 

desteklerinden faydalanmak 

istiyoruz. Bize yarı mamul 

anlamında tedarikçilik yapan 

firmalar ile görüşmelerimiz devam 

etmektedir. Olumlu geçen bu 

süreç biter bitmez müracaatımızı 

yapmak istiyoruz.

Yurt içi ve yurt dışı satışlarınız 

hakkında bilgi verir misiniz?

Üretimimizin yüzde 65’ini, DMO 

aracılığı ile kamu kurumlarına 

satıyoruz. Yüzde 20’sini ise yurt 

içinde özel hastane vb. kuruluşlara 

satıyoruz. Kalan yüzde 15’ini de 

Kanada, ABD, İtalya, İngiltere, 

Güney Afrika, Azerbaycan, Suudi 

Arabistan ve Kıbrıs gibi ülkelere 

ihraç ediyoruz. 

KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz 

nedir?

Her zaman üreticinin yanında 

olan ve onların hem üretim 

kabiliyetlerini geliştiren hem 

de günümüz teknolojisine ayak 

uydurmalarını sağlamaları 

için sürekli destek programları 

açıklayan bu kamu kuruluşunu ve 

yöneticilerini canı gönülden tebrik 

ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum.

Ekonomi içerisinde çok önemli 

bir yere sahip olan mikro ve küçük 

işletmelere tavsiyeleriniz ne olur?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki 

tecrübe ve deneyim çok önemli. 

Girişimcilerin veya işletme 

sahiplerinin faaliyet gösterdikleri 

sektörde rekabet edilebilirlik 

seviyesinin yüksek olması için 

iyi bir deneyim ve tecrübeye 

sahip olmaları lazım. İkinci 

olarak üretim çok önemli. İyi bir 

pazarlama ağı, satış sonrası servis, 

müşteri memnuniyeti ve ihracat 

üretim yapan işletmelerin katma 

değerinin daha yüksek olmasını 

sağlıyor. 

Kurmak istediğiniz 
iş ile ilgili gerekli 
tecrübe ve deneyime 
sahip olun

Satış sonrası servis ve 
müşteri memnuniyeti 
oluşturun

Devlet teşviklerinden 
faydalanın

İhracat yapın

Üretim yapın

İyi bir pazarlama ağı 
kurun

KOBİ’lere Tavsiyeler:
Hayri Şamlı’dan
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1970
KÜSGEM: Küçük Ölçekli Sanayi 
İşletmelerine Kolaylık Atölyeleri
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Teşkilatı ile Milletlerarası Antlaşma 
çerçevesinde kuruldu.

1983
KÜSGET Genel Müdürlüğü
Milletlerarası Antlaşmaya göre 
KÜSGEM, “Küçük Sanayi Yayım 
Hizmetlerinin Geliştirilmesi” 
amacı ile KÜSGET Genel 
Müdürlüğü olarak faaliyetlerine 
devam etmeye başladı.

1978
SEGEM Genel Müdürlüğü

Milletlerarası Antlaşmaya göre “Sınai 
Eğitim Hizmetlerinin Verilmesi” için 

SEGEM Genel Müdürlüğü olarak 
faaliyetlerine başladı.

20 Nisan 1990
KOSGEB: Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı

Dünden Bugüne 
KOSGEB 

29.Yılında 
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1998
“Değişim Mühendisliği 
Çalışmaları” 
Organizasyonel yapıda köklü 
değişim.
Öncelik küçük işletmeler baz 
alındı.

2009
KOSGEB kuruluş 
kanunda değişiklik
KOSGEB sadece üretim 
değil, hizmet sektöründeki 
KOBİ’leri de destekliyor.

2002
KOSGEB veri tabanında yalnızca 

4 bin KOBİ
Kuruluş itibari ile KOBİ’lere     

14.5 milyon TL destek sağlandı.

KOSGEB Sil Baştan 
Yapılandı: 

Hedef yerli ve milli 
imkanlarla teknolojiye 
dayalı, ithalatı önleyici 
ürünlerin üretimi.

2017 –2019

•	 KOSGEB veri tabanına kayıtlı 
KOBİ Sayısı 1 milyon 417 bin

•	 KOSGEB desteği ile kendi işini 
kuranların sayısı 27 bini geçti.

•	 260 bin işletmeye 6 milyardan 
fazla kredi imkanı sağlandı.

•	 KOSGEB 2010 yılından bu yana 
KOBİ’lere  4 milyar 607 milyon 
TL destek sağladı.

•	 KOSGEB bütçesi 2 milyar         
48 milyon TL’ye yükseldi.
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SAMPLE TEXT HERE

Yitik Hazinenin Kaşifi - 3

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı

1947’de “Bedii İlminin 

Tekâmülü” isimli bitirme tezi 

ile üniversiteden mezun olan 

Prof. Dr. Fuat Sezgin, doktora 

çalışmalarına devam edebilmek 

için İstanbul’da memuriyet 

hayatına atıldı. İki yıl süreyle 

farklı görevlerde bulunan Sezgin, 

1949’da İstanbul Üniversitesi 

Merkez Kütüphanesi’nde göreve 

başladı. Bir taraftan memurluk 

hayatını sürdürmeye çalışan 

Sezgin, diğer taraftan da hocası 

Helmut Ritter’in danışmanlığında 

Ebu Ubeyde Ma’mer Bin El-

Müsenna’nın Mecazül Kur’an adlı 

filolojik tefsiri üzerine doktora 

çalışmalarına devam etti. Bu 

arada Muhammed El Behiy’in 

İslam düşüncesi ile ilgili eserini 

“İslam Düşüncesinin İlahi Tarafı” 

adıyla tercüme etti. Tercümesini 

yaptığı bu eser 1948’de yayımlandı. 

Sezgin, 1950’de doktora tezini 

tamamlayarak doktor unvanını 

aldı. 

Buhari Hakkında 
Bilinmeyeni Keşfetti
Doktora çalışmaları esnasında 

büyük hadis alimi Buhari’nin 

El Cami’us Sahih adlı eserinde 

kendinden önceki muhaddis, 

müfessir ve filologlara atıflarda 

bulunduğunu ve bilinenin 

aksine sözlü kaynaklara değil, 

yazılı kaynaklara dayandığını 

fark eden Sezgin, hocasının 

tavsiyesi ile doçentlik tezini 

Buhari üzerine yazmaya karar 

Ömrünü İslam bilimler tarihine adayan ve tek dileğinin Müslümanlarda oluşan 
özgüvensizliğin aşılması olduğunu ifade eden Prof. Dr. Fuat Sezgin, bir röportajında 
şöyle demişti: “Eğer arkanızda inancınız varsa, o sizi yapıcı olmaya itiyorsa çok 
şeyler başarırsınız. Benim hayatımın sırrı budur.” 

Kaşifin Sırrı
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verdi. Çalışmaları sırasında hocası 

Ritter’in Almanya’ya dönmesi 

gerektiğini öğrendi. Hocasının 

Almanya’ya dönmesi üzerine 

Ankara’ya gitmeye ve doçentlik 

çalışmasını Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’nde bulunan 

hadis alimi Prof. Dr. Tayyip Okiç’in 

rehberliğinde sürdürmeye karar 

verdi. 

1951’de Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi’nde tefsir 

asistanı olarak göreve başlayan 

Sezgin, aynı yıl askerlik görevini 

Gelibolu’da ifa etti. 1951 yılının 

Eylül ayında İstanbul’da yirmi 

ikincisi düzenlenen milletlerarası 

müsteşrikler kongresine katılarak 

yazmalar bülteninin çalışmalarına 

katıldı. 

İslam Dünyasında Saygın 
bir Konuma Yükseldi
Buhari’nin kaynakları üzerine 

araştırmalar isimli doçentlik 

tezini 1954’te tamamladı. Okiç’in 

başkanlığında toplanan jürinin 

Sezgin’in tezini oy birliği ile 

kabul etmesinin ardından Kasım 

1954’te doçent oldu. Bu eserinde 

müsteşriklerin iddiasının aksine 

Buhari’nin şifahi yani sözlü 

kaynaklara değil, kendinden 

önceki yazılı kaynaklara dayanarak 

eserini telif ettiğini ispat ederek 

İslam dünyasında saygın bir 

konuma yükseldi. 1955’te 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi doçentlik kadrosuna 

atanan Sezgin,  aynı yıl Zeki Veli 

Togan’ın 1954’te kurduğu İslam 

Araştırmaları Enstitüsü’nde müdür 

yardımcısı görevine getirildi. 

Bilimi Aşk İle Yaşamak
Brockelma’nın eseri üzerine 

çalışmalarını yoğunlaştıran 

Sezgin, çalışmalar ilerledikçe 

eserin noksanlarını tamamlamakla 

uğraşmanın yetersiz olacağı 

düşüncesiyle dünyadaki tüm 

yazma eserlere müracaat ederek 

müstakil bir eser yazılmasına karar 

verdi. Fakat hem üniversitenin 

hem de kendisinin imkanları 

böyle bir eser yazmaya yeterli 

değildi. O zamanlar bu tip 

çalışmaları destekleyecek ne bir 

akademik kuruluş ne de maddi 

kaynak sağlayacak bir merkez 

bulunuyordu. Gönlüne düşen 

ve kafasına koyduğu bu büyük 

bu proje için yanıp tutuşmaya 

başladı. İçini kaplayan bu heyecan 

onu hocası Ritter’e yönlendirdi. 

Bu kararından ona bahsetti ve 

hocasının da fikirlerini alarak 

yazılması imkansız gibi görünen, 

dünyadaki bütün yazma eserleri 

kapsayacak çalışmasına başladı. 

Sömestr ve yaz tatillerini fırsat 

bilerek Türkiye ve dünyadaki 

kütüphanelere gitti; araştırmalar 

yaptı. 1956’da müsteşrikler 

toplantısı için Pakistan’a, 1957’de 

Mısır ve Almanya’ya gitti. 

Yirmi dördüncüsü düzenlenen 

müsteşrikler toplantısı için 

gittiği Almanya’da iki ay süreyle 

incelemelerde bulundu. Bu zaman 

zarfında Almanca’sını ilerletti. Bu 

arada Alexander Von Humboldt 

Vakfı’ndan bir yıllık burs kazandı. 

1957 Kasım’ında başlayıp 1958’de 

bitecek olan bir yılık burs süresi, 

Sezgin’in çalışmalarından 

etkilenen vakıf tarafından 15 Mart 

1959 yılına kadar uzatıldı. Yine bir 

yaz tatilini fırsat bilerek Şam ve 

Kahire kütüphanelerine gitti ve 

oradaki eserleri inceledi. Haziran 

1960’da incelemelerde bulunmak 

maksadı ile sırasıyla Mısır, Tunus, 

Fas, İspanya ve İtalya’ya gitti.         

Brockelma’nın eseri 
üzerine çalışmalarını 
yoğunlaştıran Sezgin, 
çalışmalar ilerledikçe 
eserin noksanlarını 

tamamlamakla 
uğraşmanın yetersiz 
olacağı düşüncesiyle 

dünyadaki tüm yazma 
eserlere müracaat 

ederek müstakil bir 
eser yazılmasına 

karar verdi.Yazılması 
imkansız gibi 

görünen, dünyadaki 
bütün yazma 

eserleri kapsayacak 
çalışmasına başladı. 
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Yerli Otomobil İçin Yüzde 100 Yerli 
Test Merkezi

Türkiye’nin yerli ve milli ilk 

kalite testleri belgelendirme 

laboratuvarı Testtürk, 

Kocaeli’nde hizmete açıldı.

Testtürk Otomotiv Test ve Kalite 

Sistemleri Denetim San. Tic. A.Ş, 

2016 yılında kuruldu. Türkiye’nin 

ilk yerli ve milli otomotiv 

laboratuvarı olan Testtürk,               

2 milyon TL’ye mal oldu. 

Geçmişte KOSGEB’in İş Birliği 

Güç Birliği Destek Programı 

kapsamında desteklenen işletme, 

2018 yılı Haziran ayından 

itibaren Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’ndan yetkilerini alarak 

test ve belgelendirme hizmetine 

başladı.

Otomotiv sektöründe yurt 

dışı bağımlılığının olduğu test 

laboratuvarı ve belgelendirme 

hizmetlerini ülke sınırları 

içinde yerli ve milli olarak 

gerçekleştirebilmek için 22 

ortağın katılımı ile KOSGEB’in 

İş  Birliği Güç Birliği Desteği 

kapsamında kurulan “Testtürk 

Otomotiv Test ve Kalite 

Sistemleri Denetim San. ve Tic. 

A.Ş.” 2018 yılında projesini başarı 

ile tamamlayarak test merkezini 

ekonomiye kazandırdı.

TSE’den Sonra 
Belgelendirme Yetkisi 
Olan İlk Kuruluş

Ürün belgelendirme testleri 

yapan işletme, TSE’den sonra 

belgelendirme yetkisi olan ilk 

KOSGEB’in İş Birliği 
Destek Programı 
ile Kocaeli’nde yerli 
otomobil için test 
merkezi kuruldu.
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özel işletme oldu. 

Test ve belgelendirme 

faaliyetlerini uzman teknik 

kadrosu ve son teknoloji cihazları 

ile bin 200 metrekare kapalı alan 

ve 400 metrekarelik açık alanda 

yürüten Testtürk, Türkiye’nin 

Kocaeli’nden doğan bir markası 

oldu. 2016 yılı kasım ayında 

kurulan işletme, laboratuvarında 

otomotiv ile ilgili araçların 

ve araç parçalarının testlerini 

yapıyor, test sonuçlarına göre 

kalite belgelerini tanzim ediyor.

AB Güvenlik Şartlarına 
Uygunluk Testleri 

Yapılıyor

Otomotiv sektöründe, Avrupa 

Birliği’nin güvenlik şartları 

uygunluğunun kontrollerinin 

yapılacağını dile getiren Testtürk 

Laboratuvarı Müdürü Göktürk 

Perik, “Araçların ve araçlarda 

kullanılan aksamların AB güvenlik 

şartlarına uygunluğu ve testleri 

burada yapılabilecek. Şirketimizde 

şimdilik 9 mühendis görev 

yapıyor. Yetkilendirmelerimizi 

Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’ndan aldık” dedi.

Şu an yerli olarak en büyük özel 

teknik servis olduklarını dile 

getiren Perik, “İşletmemizde 

inovasyon, savunma sanayi, 

havacılık sanayi, demiryolu 

sistemleri, Ar-Ge, homologasyon 

testi, araç testi ve parça testleri 

yapılıyor” dedi.

Yurt Dışında Yapılan 
Testler Artık Türkiye’de 

Yapılacak

Yurt dışında yapılan testlerin 

ilk kez Türkiye’de yapılacağını 

da sözlerine ekleyen Göktürk 

Perik, şöyle konuştu: “Bu konuda 

bakanlıktan yeterliliğimizi aldık. 

AEBS durma ve fren sistemleri 

kontrolü ileri, fren sistemleri 

testini başarıyla gerçekleştirdik. 

Yanmaya karşı dayanımların 

ölçümleri ve son olarak da 

VIP araç belgelendirmeleri 

yapabiliyoruz. Çözüm ortağı 

olarak Ankara’da çalışma 

arkadaşlarımız bulunuyor. 2019’da 

İstanbul ve Bursa’da da yerleşik 

olarak görev yapılacak Testtürk 

görevlilerimiz olacak.”

AB’den Yetkilendirme

“Şu ana kadar 22 alanda bakanlık 

tarafından yetkilendirildik. 

Sene sonuna kadar 

yetkilendirildiğimiz alan sayısı 

32 olacak. Avrupa Birliği’nden 

de yetkilendirilme alınabilecek. 

Amaç ileride yurt dışından döviz 

girdisi sağlayabilmek.”

2016 yılında 
KOSGEB’in İş 

Birliği Güç Birliği 
Destek Programı 

ile başlayan proje, 
2018 yılında başarı 
ile tamamlandı ve 
yerli otomobil için 
yüzde 100 yerli test 

merkezi kuruldu.
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SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

KOSGEB Van Müdürlüğü

KOSGEB Van’da 15 Bin KOBİ’nin 
Hizmetinde

KOSGEB Van Müdürlüğü 1998 

yılında Van Ticaret ve Sanayi 

Odası binasında kurularak 

faaliyete başladı. Başta Van olmak 

üzere Muş, Bitlis ve Hakkari’ye 

KOSGEB’in hizmet ve desteklerini 

sunan KOSGEB Van Müdürlüğü, 

2011 yılından itibaren bu illere 

KOSGEB Müdürlükleri’nin 

kurulması çalışmalarında kurucu 

müdürlük görevini üstlendi. 

21 yıldır KOBİ’lerin hizmetinde

KOSGEB Van Müdürlüğü bugün 

21 yaşında olup, veri tabanında 

yaklaşık 15 bin kayıtlı KOBİ 

bulunuyor. 12 personel kadrosuyla 

KOBİ ve girişimcilere destek 

veren müdürlüğün, faaliyet alanı 

içerisinde İş Geliştirme Merkezi 

‘İŞGEM’ de bulunuyor. 

KOSGEB Van Müdürlüğü 

tarafından KOSGEB KOBİ 

Finansman Destek Kredileri 

kapsamında 2003-2018 yılları 

arasında 10 bin 64 işletmeye 

483 milyon 413 bin TL’lik kredi 

sağlandı.

23 Bine Yakın Sertifika
Yine aynı dönemde 832 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

düzenlenerek 22 bin 900 

girişimciye sertifika verildi. 

Girişimcilik Destek Programı 

kapsamında da 880 Girişimciye 

kendi işletmesini kurması için 

destek verildi.

Müdürlük bünyesinde, 2013-2018 

yıllarında, Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı, Girişimcilik Destek 

Programı, İş Birliği Güç Birliği 

Destek Programı, KOBİGEL Destek 

Programı gibi destek başlıklarında 

yaklaşık 3 bin 500 işletmeye           

57 milyon 603 bin TL destek 

sağlandı.

541 Milyon Destek
KOSGEB Van Müdürlüğü, 2003-

2018 yılları arasında KOBİ ve 

girişimcilere toplamda 541 milyon 

16 bin TL destek sağladı. 
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Van İŞGEM Aracılığıyla 
Girişimcilere Destek

2017-2018 yıllarında ise KOBİGEL 

Destek Programı kapsamında 

toplam 31 işletme destek almaya 

hak kazandı. Hali hazırda 28 

işletmenin proje süreci devam 

ediyor. 

KOSGEB Van Müdürlüğü’nde 

2019 yılı Mart sonu itibariyle 

aktif olarak devam eden 12 adet 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama projesi bulunuyor. Van 

Ticaret ve Sanayi Odası ve Van 

Erciş Ticaret ve Sanayi Odaları’nda 

da birer temsilciliği bulunuyor.

İş Birliği
Van’daki ekonomik kalkınma ve 

istihdam sorunlarının çözümünün 

temel faktörü olan KOBİ’lerin 

desteklenmesi amacıyla KOSGEB 

destek programlarının daha etkin 

olarak bir şekilde kullandırılması 

için Van’daki paydaş kurum ve 

kuruluşlarla ortak çalışmalar 

yürütülüyor.

21 yıldır Van’da KOBİ 
ve girişimcilere 
hizmet sunan 

KOSGEB, bugüne 
kadar 3 bin 500 

işletmeye 541 milyon 
16 bin TL destek 

sağladı. 

2005 yılında 28 işlik ile faaliyete 

geçen İŞGEM, 2. etap çalışması ile 

birlikte işlik sayısını 58’e çıkardı. 

2004 yılında Dünya Bankası’nın 

Özelleştirme İdaresi ve KOSGEB 

iş birliğinde yürütmüş olduğu 

Özelleştirme Sosyal Destek 

Programı (ÖSDP) kapsamında, 

Van ilinde atıl halde bulunan 

Van Deri Kundura Fabrikası’nın 

ekonomiye kazandırılması 

amacıyla bu binanın İŞGEM olarak 

hizmete sunulması için projeye 

yapıldı. 2005 yılı itibari ile proje 

onaylanarak faaliyetlere başlandı.

2005’te 28 İşlik İle Başladı
Böylece, Özelleştirme İdaresi 

kapsamında bulunan Sümerbank 

Van Deri Kundura Fabrikası’nın 

mülkiyeti KOSGEB’e devredildi. 

KOSGEB ile VANSİAD arasında 

imzalanan protokol ile 28 adet işlik 

kapasitesiyle proje hayata geçirildi.

Projeye ilden ve bölgeden ciddi 

talepler geldi. Kurulan İŞGEM’de 

birçok girişimcinin yeni işletme 

kurmasına katkı sağlandı. 

58 İşlik İle Hizmet
İŞGEM’e olan taleplerin 

karşılanması amacıyla 2010 

yılında VANSİAD tarafından İPA 

kapsamında rekabetçi sektörler 

programına sunulan 9 milyon 350 

bin avro bütçeli projenin kabul 

edilmesi ile yürütülen ikinci etap 

çalışması 2018 yılında tamamlandı.  

Proje çıktısı olarak 30 adet farklı 

ölçeklerde modern işlikler ile bir 

adet çok amaçlı salon hizmete 

girdi.
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VAN İŞGEM toplam 200 dönümlük 

bir kampüs alanında 1. etapta 28 

işlik, 2. etapta 30 işlik olmak üzere 

toplam 58 işlik ile hizmet veriyor.

İŞGEM bünyesinde hali hazırda 

yaklaşık 250 kişinin istihdamı 

gerçekleşiyor.

İnovan Kuluçka (TEKMER) 
Merkezi 
“Innovation @ Van” 
Girişimcileri Desteklemek 
Amacıyla Van’da Yeni 
Bir Kuluçka Merkezi 
Kuruluyor
Cazibe Merkezlerini Destekleme 

Programı Van uygulaması 

kapsamında Doğu Anadolu 

Kalkınma Ajansı, KOSGEB ve 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş 

birliğinde “Innovation @ Van” 

sloganı ile yola çıkılan projede 

Van’da girişimcilik ekosistemini 

tüm bileşenleri ile oluşturmak 

ve TRB2 Bölgesinde bilgi temelli 

kalkınmayı sağlamak amaçlanıyor.

Proje kapsamında Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi kampüsü 

yerleşkesinde kuruluşu 

gerçekleştirilecek olan merkez, 

girişimci adaylarının proje 

fikri oluşturma aşamasında, 

uluslararası standartlarda ücretsiz 

olarak girişimcilik eğitimleri 

verecek. 

Bölgeye Hizmet Sunacak
Ayrıca, girişimci adaylarına, 

fiziki ve teknik alt yapı desteği 

ile fikri mülkiyet ve şirketleşme 

gibi konularda teknik destek 

sağlayacak. Üniversitenin yaklaşık 

30 bin öğrencisinin yanı sıra 

bölgedeki diğer girişimcilere de 

hizmet sağlayacak.

Proje ile bölgenin girişimcilik 

potansiyeli ortaya çıkarılacak, 

bölge üniversitelerinde 

yapılan Ar-Ge çalışmaları 

ürüne dönüştürülecek ve 

ticarileştirilecek, bölgede 

katma değeri yüksek ürünlerin 

ortaya çıkarılması sağlanacak 

ve girişimciler fikri mülkiyet, 

patent vb. teknik konularda 

desteklenecek.

 

Eğitim Salonları, Ofisler 
ve Laboratuvarlar Olacak
Merkez bünyesinde girişimci 

adaylarına verilecek eğitimler 

için kullanılacak eğitim salonları, 

toplantı salonları, girişimciler 

için açık ve kapalı ofisler, sosyal 

girişimcilik proje faaliyetlerinin 

yürütüleceği açık ofisler, 

girişimcilerin çalışmalarının 

prototiplerini ortaya çıkarmalarını 

sağlayacak prototip laboratuvarı ve 

ortak kullanım alanları bulunacak.

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank’ın 9 Mart 2019 

tarihinde gerçekleştirdiği Van 

ziyaretinde iş birliği protokolü 

imzalandı.
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Kuruluşundan Gelişimine KOSGEB’li

1999 yılında süt sektöründe 

pazarlamacı olarak işe başlayan 

Cihan Bartu, 2006 yılında 

KOSGEB’den girişimcilik desteği 

alarak kendi işletmesini kurdu. İlk 

olarak farklı illerden süt ürünleri 

alarak satışını yapan girişimci 

2007’de günlük 500 litre kapasiteli 

süt işletme tesisini açtı. Bartu, 2010 

yılında işletmesinin kapasitesini 

büyüterek günlük 3 bin litre süt 

üretimine başladı. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Zeve Kampüsü içerisinde faaliyet 

gösteren Dalpa Gıda, Sütkur 

ve Zeve markaları ile süt ve süt 

ürünleri üretimi yapıyor. Günde 

ortalama 5 bin litre süt üretilen 

işletmede; yoğurt, ayran, kaymak 

ve otlu peynir üretiminin yanında 

süt, kaşar ve tereyağı da satışa 

sunuluyor. Van bölgesinde 

sektöründe sayılı işletmeler 

arasında yer alan Dalpa, ürünlerini 

merkez ve ilçelere dağıtıyor. 

KOBİGEL Projesi
İkinci kez KOSGEB desteği alan 

işletme, gelişimine ve bölge 

istihdamına katkı sağladı. KOBİGEL 

– KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında  ‘Evlere 30 Dakikada 

Pastörize Süt Dağıtımı’ konulu 

projesi ile istihdamı arttırarak yöre 

halkının pastörize süt tüketimine 

destek oldu.

Üretimler Kontrol Altında
Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş yeri 

denetleme komisyonu ile Tarım 

ve Orman Bakanlığı kontrolünde 

üretim yapan işletme, Van’da 

HACCP 22000-2005 gıda güvenliği 

sistemini uygulayan firma 

özelliğini taşıyor.

Üçüncü KOSGEB Desteği
Üçüncü kez KOSGEB’e, ‘İllerde 

Rekabet Avantajına Sahip İmalat 

Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım 

Sektörünün Rekabet Gücünün 

Geliştirilmesi’ başlıklı KOBİGEL 

proje çağrısı kapsamında proje 

hazırlayıp sunan işletmenin ‘Süt 

İşleme Tesisi Kapasite Arttırımı ve 

Modernizasyon’ konulu projesi de 

kabul edildi. Dalpa Gıda, bu proje 

kapsamında istihdamı arttırmayı 

ve kapasitesini büyütmeyi 

hedefliyor. 

KOSGEB desteği ile 
Van’da kurulan Dalpa 
Gıda, KOSGEB ile 
büyümeye, gelişmeye 
devam ediyor. 
Sütkur ve Zeve 
markaları ile yoğurt, 
ayran, kaymak, 
otlu peynir üreten 
işletmenin süt, kaşar 
ve tereyağı satışı da 

bulunuyor.
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Mermerde İnovasyon Yaptı

KOSGEB’in, Ar-Ge, İnovasyon 

ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı ile ‘Farklı Özelliklere 

Sahip Dış Yüzeyinde İnce Tabakalı 

Doğal Taş Bulunan Yeni Kompozit 

Malzeme Geliştirilmesi’ projesini 

2018 yılında başarı ile tamamlayan 

işletme, gökdelen gibi çok katlı 

yapılarda binanın taşıdığı yükün 

azaltılması gibi çalışmalar ile ciddi 

kazanımlar elde etti.

Van Mermer Madencilik A.Ş. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal 

kaynaklarının doğru ve etkili bir 

şekilde değerlendirilmesi amacıyla 

Van’da kurularak, 2012 yılında 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından açılışı yapıldı.

16 bin 500 metrekare üretim tesisi, 

bin 500 metrekare idari bina olmak 

üzere toplam 18 bin metrekare 

kapalı alan ve açık alan ile birlikte 

toplamda 56 bin metrekare alan 

üzerine kurulan fabrikada, granit 

ve mermer üretimi için birbirinden 

bağımsız iki adet arıtma sistemi 

bulunuyor. 

İnce Kesim Teknoloji
Bir de Ar-Ge merkezi bulunan 

fabrikada, dünyada sayılı mermer 

fabrikasında bulunan ince kesim 

(Thin Cut) mermer teknolojisi 

kullanılıyor. 

Bu teknoloji ile normal kesimlere 

( 2 cm ) 1 ton bloktan ortalama 10 

metrekare ebatlı ürün çıkarken, 

Van Organize ve 
Sanayi Bölgesi’nde 
üretim yapan Van 
Mermer, son bir yıl 
içinde bünyesine 
kattığı teknoloji 
harikası donanımlarla 
yurt içinde ve yurt 
dışında söz sahibi 
olmayı başardı. 
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Thin Cut teknolojisi ile 1 ton 

bloktan ortalama 35 metrekare’ye 

kadar ürün elde edilebiliyor. 

Bu sebeple maliyet avantajı 

sağlanırken aynı zamanda ince 

kesim mermerler normal kesim 

mermere göre daha hafif olup 

taşıma ve nakliyede avantaj 

sağlıyor.

İnovatif Çalışmalar 
Devam Ediyor
KOSGEB’in, Ar-Ge, İnovasyon 

ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı ile ‘Farklı Özelliklere 

Sahip Dış Yüzeyinde İnce Tabakalı 

Doğal Taş Bulunan Yeni Kompozit 

Malzeme Geliştirilmesi’ projesini 

2018 yılında başarı ile tamamlayan 

işletme, gökdelen gibi çok katlı 

yapılarda binanın taşıdığı yükün 

azaltılması gibi çalışmalar ile ciddi 

kazanımlar elde etti. Bu proje ile 

mermerin hafif yapısı, ısı ve ses 

izolasyonu konusunda da kullanım 

kolaylığı sağlandı. İşletmede 

bükülebilir mermer, şekil verilebilir 

mermer gibi konularda da inovatif 

çalışmalar yapılıyor.

Daha Az Nakliye Bedeli
Kullanılan teknoloji ile ilgili bilgi 

aktaran işletme yetkilisi Cem 

Gökçenay; 3 cm kalınlığındaki 1 

metrekare doğal taşın ağırlığının 

81 kg olduğunu ifade ederek; 

“2 cm kalınlığındaki 1 metrekare 

doğal taşın ağırlığı 54 kg iken, 

yeni teknoloji sayesinde üretilen 

1 metrekare doğal taşın ağırlığı 

10 kg’a kadar düşmektedir. Bu 

oranlarla birlikte nakliyede 1 tıra 

2 cm kalınlığında 450 metrekare 

doğal taş yüklenirken, aynı tıra artık 

2000 metrekareye kadar doğal taş 

yüklenebiliyor.” şeklinde konuştu.

2012’den beri her yıl kendini 

geliştiren Van Mermer, yeni 

yapılan İstanbul Havalimanı’nın 

mermerlerini de üretti.

KOSGEB’in,                  
Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama 
Destek Programı ile 

‘Farklı Özelliklere 
Sahip Dış Yüzeyinde 
İnce Tabakalı Doğal 

Taş Bulunan Yeni 
Kompozit Malzeme 

Geliştirilmesi’ 
projesini tamamlayan 
işletme, gökdelen gibi 

çok katlı yapılarda 
binanın taşıdığı 

yükün azaltılması gibi 
çalışmalar ile ciddi 

kazanımlar elde etti.
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Yeni Girişimciden 
İş Birliğine Giden Yol

Van Erciş’te faaliyet mobilya 

imalatı sektöründe gösteren beş 

işletme iş birliği yaparak kapak 

imalatı fabrikası kurdular.

Erciş’te uzun zaman mobilya 

sektöründe çırak olarak çalışan 

Gökhan Can isimli girişimci, 2014 

yılında KOSGEB’in Girişimcilik 

Destek Programı ile kendi iş 

yerini açtı. KOSGEB’den almış 

olduğu desteklerle de işini 

geliştiren girişimci Can, Erciş’te 

aynı sektörde faaliyet gösteren 

4 işletmeyi daha proje ortağı 

yaparak ortak üretim ve pazarlama 

sorunlarına ortak çözümler bulmak 

amacıyla KOSGEB’in İş Birliği Güç 

Birliği Destek Programı’na başvuru 

yaptı.

İş Birliği Desteği İle 
Fabrika Kuruldu
Proje ortağı işletmelerin “İş Birliği 

ve Güç Birliğimiz ile Erciş’te Kapak 

İmalatı Fabrikası” konulu proje 

başvurusu kabul edildi.  KOSGEB’in 

desteği ile Erciş’te imalatı 

bulunmayan, Van ve çevre illerden 

tedarik edilen, mobilya sektöründe 

çokça kullanılan ürünlerin üretimi 

için “kapak imalat” fabrikası 

kuruldu.

Üretime Başlandı
Beş proje ortağı işletme iş 

birliği yaparak Gözde Kapak 

Mobilya’yı kurdular. Faaliyete 

geçen fabrika 2 bin metrekare 

çalışma alanına sahip. KOSGEB 

desteği ile alınan; mobilya 

üretiminde kullanılan çeşitli 

makineler, akrilik kapak, membran 

kapak ebatlama ve fason kesim 

makineleri ile üretime başlandı. 

Yeni kurulan işletmede 20 kişi 

istihdam ediliyor. Proje ortağı 

işletmelerin üretim ve pazarlama 

KOSGEB’in 

İş Birliği - Güç 

Birliği Desteği ile 

mobilya imalatı 

sektöründe faaliyet 

gösteren beş işletme 

birleşerek ortak 

üretim atölyesi 

kurdular.
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konularında maddi ve manevi 

olarak çektikleri sıkıntıların 

üstesinden tek başına bir 

işletmenin gelmesinin mümkün 

olmaması sebebi ile böyle bir iş 

birliği yaptıklarını anlatan işletici 

kuruluş ortaklarından Gökhan 

Can; “Alınan makineler kapasite 

olarak 5 işletme için fazlası ile 

yeterli oldu. Böyle bir sistemi tek 

başına bir işletmenin kurması 

ile üretim kapasitesi verimli 

kullanılamayacaktı. Bu iş birliği 

ile proje ortağı beş işletmede çok 

güzel fayda sağladı. Üretim hattı 

da verimli bir şekilde çalışıyor. 

Çevre illerden de siparişler almaya 

başladık.

Yeni Ürünler
Yeni ürünler ile ortak üretime 

de başladık. Mutfak dolapları, 

genç odası, çocuk odası, yatak 

odası takımları ve her çeşit 

kapak imalatını yapıyoruz. 

Proje kapsamındaki kısa 

vadedeki hedeflerimizi başarı ile 

tamamladık.

İş Birliği İle Ortak 
Kullanım
KOSGEB’den 2014 yılında 

girişimcilik desteği alarak ilk 

işletmemi açmıştım. O zamandan 

beri hayalimde olan üretim hattını 

yine KOSGEB desteği ile kurduk. 

KOSGEB’in İş Birliği Destek 

Programı diğer sektörlerde de 

uygulanabilirse üreticilerin ortak 

sorunu olan teknolojik üretim 

hatlarının kurulması daha kolay 

olur.  Daha kaliteli ürünlerin 

üretilmesi ile işletmelerin 

uluslararası pazarlarda yer alması 

da kolaylaşacaktır.” İfadelerini 

kullandı.

Finalist Oldu
KOSGEB’in İş Birliği Destek 

Programı ile kurulan Gözde 

Mobilya, 2019 yılında 

düzenlenmesi planlanan “KOBİ 

Girişimcilik Ödülleri”ne yapılan 

başvurular arasında iş birliği yapan 

KOBİ kategorisinde bölge finalisti 

oldu.

KOSGEB’in iş 
birliği desteği 

diğer sektörlerde 
de uygulanabilirse 
üreticilerin ortak 

sorunu olan teknolojik 
üretim hatlarının 

kurulması daha kolay 
olur.

KOSGEB’in 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı ile,

 

2018 yılında

71 milyon 388bin  TL 
destek verildi.



TÜİK Verileri ile 
KOBİ’lerin Durumu

Ülkemizde ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli rolleri bulunan KOBİ’lerin 

ekonomideki payları, Türkiye İstatistik Kurumu  (TÜİK) tarafından yürütülen çeşitli 

çalışmalar aracılığıyla belirleniyor. TÜİK tarafından yapılan çalışmalarda çalışan sayısı 

dikkate alınarak bir sınıflandırma yapılıyor. Bu çalışmalar ve çalışmalar kapsamında 

üretilen önemli bazı istatistiki göstergeleri sizlerle paylaşıyoruz. 

TÜİK Verileri ile

KOBİ’lerin Durumu



2016 Yılı TÜİK Verilerine Göre Sektörel Açıdan 
İşletmelerin Dağılımı

İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayılarının 
Ölçeksel ve Sektörel Dağılımı

SEKTÖR  (NACE Rev.2)

A-Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık

B-Madencilik ve Taş Ocakçılığı

C-İmalat

D-Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve 
Dağıtımı

E-Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve 
İyileştirme Faaliyetleri

F-İnşaat

G-Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara 
Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

H-Ulaştırma ve Depolama

SEKTÖR  (NACE Rev.2)

I-Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri

J-Bilgi ve İletişim

K-Finans ve Sigorta Faaliyetleri

L-Gayrimenkul Faaliyetleri

M-Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

N-İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

P-Eğitim

Q-İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri

R-Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor

S-Diğer Hizmet Faaliyetleri

0-9 Çalışan Sayısı Olan Girişim Sayısı 10-49 Çalışan Sayısı Olan Girişim Sayısı

50-249 Çalışan Sayısı Olan Girişim Sayısı 250 + Çalışan Sayısı Olan Girişim Sayısı
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, Macaristan 

Büyükelçisi Viktor Matis’i kabul 

etti. Görüşmede iki ülke KOBİ’leri 

arasında iş birliği imkanları 

ele alındı. Ayrıca KOSGEB’de 

Macaristan yatırım ortamı ile ilgili 

bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Mutabakat Zaptı
Türkiye ile Macaristan, KOBİ’ler 

bağlamında ilişkilerini geliştiriyor. 

KOSGEB ile Macar muadil kuruluşu 

MNKH arasında Ekim 2018’de 

Budapeşte’de gerçekleştirilen 

Türkiye-Macaristan İş Forumu’nda 

iş birliği mutabakat zaptı 

imzalanmıştı.

Yeni Göreve Başladı
Bu çerçevede Macaristan’ın Ankara 

Büyükelçisi Viktor Matis, KOSGEB’i 

ziyaret etti. KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Uzkurt, Macar Büyükelçi Matis 

ile bir süre görüştü. 

Görüşmede, iki ülke KOBİ’leri 

arasında iş birliği imkanları 

değerlendirildi. KOSGEB Başkanı 

Uzkurt, göreve yeni başlayan 

Büyükelçi Matis’e başarılar diledi.

Yatırım İmkanlarını 
Anlattı
Görüşmenin ardından Büyükelçi 

Matis, Macaristan yatırım 

ortamıyla ilgili KOSGEB’de 

düzenlenen bilgilendirme 

etkinliğine katıldı. Büyükelçi Matis, 

ülkesindeki yatırım imkanlarıyla 

ilgili katılımcılara bilgi verdi.

KOSGEB Başkanı Prof. Uzkurt, 
Macaristan Büyükelçisi Matis’i Kabul Etti

KOSGEB’de 
Macaristan yatırım 
ortamı ile ilgili 
bilgilendirme yapıldı.
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İş yerlerinde işçilerin tehlikeye sebebiyet verebilecek bazı davranışları 

olabileceği gibi iş yeri ortamından da kaynaklanan tehlikeli durumlar söz 

konusu olabilir. KOSGEB dergisinin Nisan sayısında, bu tehlikelere yönelik 

önleme ve koruma faaliyetlerini inceledik.

İşçinin yapması gereken 

bir hareketi yapmaması ya 

da yapmaması gereken bir 

hareketi yapması, koruyucu 

malzeme kullanmaması, 

tehlikeli bölgede çalışması, 

verilen emri uygulamaması gibi 

örnekleri tehlikeli davranışlar 

arasında sayabiliriz. İş yerinde 

düşülebilecek güvensiz çukurların 

olması, uygun olmayan iskelelerin 

bulunması, gerekli koruyucu 

malzemenin ve korkulukların 

olmaması, emniyetsiz çalışma 

metotlarını da tehlikeli durumlara 

örnek verebiliriz. 

Bu tehlikelere karşı korunma 

yollarını, üç ana başlıkta 

değerlendirebiliriz : 

1. Kaynağında Koruma 
Uygulamaları İş yerinde 

kişisel güvenliği ihlal eden 

sebepler tespit edilerek, bu 

unsurların, güvenli olanlar ile 

değiştirilmesi gerekir. Bunun için 

üretim yöntemlerinde değişikliğe 

gidilerek tehlike sıfırlanabilir. Bu 

mümkün değilse daha az zararlısı 

ile ikame edilebilir bu da mümkün 

değilse, makinelere koruyucu 

takılabilir.

KOBİ KOBİ KOBİ  ZİNDE
ZİNDE
 ZİNDE

İş Sağlığı ve Güvenliği

  - 

Unutmayalım ki; iş kazaların 
en önemli nedeni kazadan 
hemen önceki durum ve 
harekettir. 

!İş yerlerinde sadece 
tedbirlerin alınmış 
olması, tehlikeleri ortadan 
kaldırmıyor.  Bu tehlikelerin 
bilinmesi, önlemlere 
uyulması ve yeniliklerin 
öğrenilmesi de gerekiyor. 

!Eğitimler de verilen bilgiler 
uygulanmadığında maalesef 
bir anlam taşımıyor. Bu 
öğretilere inanılmasının 
sağlanması ve bunların tatbik 
edilerek alışkanlık haline 
getirilmesi ile istenilen başarı 
sağlanabilir.
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•	 Bertaraf Etme: Tesis 

içerisinde yüksek risk 

taşıyan kaynağın, materyalin 

ya da makinenin ortadan 

kaldırılması. Örneğin,  zararlı 

bir kimyasal maddenin 

kullanımının iptal edilmesi.

•	 İkame Etme: Eğer tehlike 

elimine edilemiyorsa, yüksek 

risk taşıyan materyal, makine 

ya da işlem daha az risk taşıyan 

ile değiştirilebilir. Örneğin; 

işlem içerisinde kullanılan 

toksik maddenin (canlı bir 

organizmada fizyolojik ve 

biyokimyasal mekanizmaları 

bozarak hasar yaratan ya da 

ölüme sebep olan kimyasal 

maddeler) toksik olmayan ile 

değiştirilmesi gibi.

•	 Makine Koruyucuları: 

Makinelerde emniyet 

aksesuarlarının olması 

(manometre, emniyet 

subapları, ısı sensorları v.b.) 

oldukça önemli ve gerekli. 

Makine ve tezgâhlarda 

güvenli kullanım için yapılan 

bir takım düzenlemeler, 

kullanılan makine koruyucular 

operatörün tehlikeden 

korunmasını sağlar. 

•	 Teknik Tedbirler: Ortamda, 

sorun olan madde veya 

etkenler özel detektör 

tüpleri ile kontrol edilmeli, 

alınan önlemlerin yeterliliği 

denetlenmeli gerekiyorsa 

yeni önlemler alınmalı. 

Risklerin kaynağında 

önlenmesi için tesis edilen 

sistemlerin bakımlarının 

yapılması kimyasalların ortama 

yayılmasını engeller.

2. Ortama Yönelik Koruma 
Uygulamaları
Ortadan kaldırılamayan tehlike 

kaynaklarının, çalışma ortamından 

ayrılması, izole edilmesi ve 

tehlikeli davranışların önlenmesi 

amacıyla bir takım uygulamalar 

yapılır.

•	 Tecrit: Tehlikenin (örneğin 

zararlı maddenin) çalışma 

ortamından ayrılması, ayrı 

bir bölüm altına alınması, 

izolasyon. 

İşverenin ve işçilerin 
koruyucu donanım 
konusundaki 
yükümlülükleri:

! İş yerinin özelliğinden 
kaynaklanan tüm 
tehlikelerin, alınan teknik 
tedbirlerle, iş 
örgütlenmesi ve 
çalışma yöntemleri ile 
önlenemediği veya tam 
olarak sınırlandırılamadığı 
durumlarda işveren, işçilere 
kişisel koruyucu donanım 
temin etmek, kullanımı 
konusunda bilgilendirmek ve 
kullandırmakla yükümlüdür. 

! İşçiler, kendilerine verilen 
koruyucu donanımları, 
uygun biçimde ve 
kendilerine verilen bilgi 
doğrultusunda kullanmak 
ve belirli süre ile korumak 
zorundadırlar.
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•	 Havalandırma: Burada 

göz önüne alınacak husus 

çalışanların soludukları 

hava düzeyinde etkin bir 

havalandırma sağlanması. 

Tamamen kapalı iş 

ortamlarında bir yandan yerel 

aspirasyon ile zararlı maddeler 

dışarı atılırken gerekli olan 

temiz havanın da bir başka 

sistemden içeri verilmesi 

gerekir.

•	 İş yeri düzeni: Düzensiz bir 

iş yeri,  iş verimini düşüreceği 

gibi iş kazaları olasılığını 

da arttırır. İş gereği oluşan 

süprüntü vb. maddeler 

(örneğin tozlar) sağlığı 

olumsuz yönde etkileyebilir. 

Bakım, ayar ve temizliğin 

gereği gibi yapılması, düzenli 

bakım-onarım ve periyodik 

yağlamaların programlanması, 

iş akış diyagramları ve makine 

parkının düzenlenmesinde 

güvenliğin ön plana alınması 

(örneğin iki makine ünitesi 

arasında en az 80 cm açıklık 

bırakılması) gibi uygulamalar iş 

yerinin uygun planlanmasını 

sağlar.

3. Kişiye Yönelik Koruma 
Uygulamaları
İşe uygun personel seçimi, eğitimi 

ve denetimi, rotasyon, kişisel 

koruyucu donanımlar, işe giriş 

sağlık muayenesi, periyodik ve 

geri dönüş sağlık muayeneleri, 

rehabilitasyon hizmetleri, yeterli 

ve dengeli beslenmenin ve genel 

hijyen koşullarının sağlanması, ilk 

yardım ve kurtarma çalışmalarının 

organizasyonu gibi başlıklar kişiye 

yönelik koruma uygulamaları 

olarak değerlendirilir.

•	 Eğitim: Önlemlerin en etkili  

ve yararlısı, çalışanların,  hangi 

tehlikelerle karşı karşıya 

olduğu, nasıl korunacağı, 

alınan önlemlere nasıl uyacağı 

konusunda belirli aralıklılarla 

tekrarlanan İş Sağlığı ve 

Güvenliği eğitimleridir.

•	 İşçilerin Rotasyonu: Bazı 

iş türlerinde, işin gereği 

alınan tüm önlemlere karşın 

yine de risk tamamen 

ortadan kaldırılamayabilir. 

Bu durumlarda uzmanların 

yapacakları değerlendirmeye 

bağlı olarak belirlenecek 

sürelerde değiştirilen ekiplerle 

iş sürdürülebilir. Kişiler 

üzerindeki maruziyet süresi 

kısaltılmış olur. Özellikle 

röntgen ışınları, radyoaktif 

izotoplar ya da bazı özel 

kimyasal maddelerle çalışan 

işçilerin üzerlerine takılacak 

dozimetre (radyasyonla 

çalışan kişilerin maruz 

kaldığı radyasyon miktarını 

belirlenmesi için kullanılan 

cihazlar) ile etkilenme 

risklerinin var olup olmadığı 

saptanabilir ve gereken 

önlemler alınabilir.

Güvenlik ve Sağlık 

İşaretleri
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SOLDAN SAĞA

2.  KOSGEB’in 20 Nisan 1990 tarihinde açılışını yapan devlet
 adamı kimdir?
8. Felsefede bilinemezcilik.
9. Bir kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin 
 tümü, töre bilimi.
10. Toplumsal bir olgu olarak suçu ve suçluluğu inceleyen 
 bilim.
12. Metal paranın resimli yanı.
13. 2. Dünya Savaşı sırasında atom bombası atılan bir Japonya
 kenti.
17. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği
 demiryolu arabası.
18. Acele.
20. Bahardan az önce, ilkin havada, sonra suda ve en sonra 
 toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık yükselişi.
21. Kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek
 hücreli canlı.
25. Kasların iradesiz kasılması.
28. Marmara Denizi’nde turistik bir ada.
29. Acılar karşısında dayanma gücünü yitirmeyen, sağlam,
 dayanıklı.
30. Ruble’nin yüzde bir değerinde Rus para birimi.

YUKARDAN AŞAĞI

1. Orhun Abideleri’nin yazıldığı alfabe.
2. Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
 olarak ilan edilen 23 Nisan 1920 tarihinde açılışı yapılan 
 kurumun kısa adı.
3. Hekimliğin ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen
 önemli uyumsuzlukların tanılanmasıyla ve bunların
 sağaltımıyla uğraşan uzmanlık dalı.
4. Neron’un buyruğuna uyarak kendini öldüren, M.S. 1’nci
 yüzyılın ortalarında Roma’nın en önde gelen düşünce
 adamı, ünlü filozof ve hatip. 
5. Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle ya
 da ırmağa akan bölge.
6. Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir 
 duruma getirilmiş bilgi ortamı.
7. Türkiye’nin en büyük ovasının adı.
11. Şiddetli omuz, sırt ağrısı.
14. Ahenk, ölçü, düzenlilik.
15. Açık arttırım ile satış.
16. Hz Muhammed (SAV) ’in Allah’tan ilk buyruğu aldığı 
 mağara.
19. Demirin simgesi.
20. Çekişme.
21. Bir işletmenin belli bir dönem sonunda alacak verecek
 durumunu gösteren çizelge, mali rapor.
22. Küçük nesneleri büyük gösteren yaklaştırıcı mercek.
23. Akvaryumlarda kullanılan ciklet balıklarının yaşadığı 
 Afrika’daki dünyaca ünlü büyük göl.
24. Sağanak sırasında atmosfer elektriğinin boşalmasındaki 
 parlak ışık.
26. Farsça’da tat, çeşni, tadılacak şey.
27. Sabah ve öğle arası.

Hazırlayan: Muhammed Karataş

Bulmaca
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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




