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Bizim İşimizde Uzmanlık Alanı
Esastır ve Biz de Tamamen Bu
Bilinçle Hizmet Veriyoruz
Kobi Türkiye, Türkiye’de faaliyet gösteren Türk firmalarının genel ihracat artışını sağlamak ve hedef
ihracat yapısına ulaşmak amacı ile ihracata yönelik devlet hibe desteklerinin kullandırılmasında
kendi alanında titizlikle danışmanlık hizmeti veren bir firma. İhracat yapan ya da ihracat yapmak
için Yola çıkan firmalara, alanında tam destek vererek katma değer sağlamayı amaç edinmiş olan
firmanın Genel Müdürü Sayın Koray Aksu ile hoş sohbetimizi gerçekleştirdik.

Kobi Türkiye Genel Müdürü Koray AKSU

Kobi Türkiye’nin kısaca özgeçmişinden bahseder misiniz?
Kobi Türkiye, 20 yıllık deneyime sahip bir firmadır. İlk çalışmaya başladığımız yıllarda küçük bir ekiple başladığımız yola,
şimdi konusunda uzman 20 kişilik bir ekiple devam ediyoruz.
Kobi Türkiye’nin faaliyet konusu nedir?
Ekonomi Bakanlığı’nın vermiş olduğu İhracata Yönelik Hibe
Destekler ile ilgili danışmanlık hizmeti veren özel bir şirkettir
Kobi Türkiye.
İhracata Yönelik Hibe Destekler nedir, kimler faydalanabilir? Devletin bu destekleri vermesinin amacı nedir?
Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı sanayicilere ya da
Türkiye’de dış ticaret sektörü olarak hizmet veren firmalara,
devletin sağlamış olduğu bir takım geri ödemesiz “Hibe” desteklerdir.
Amaç ise ihracatın arttırılması ve buna bağlı olarak firmalara
katma değer sağlaması, Türk ürünlerinin ve Türk markaları46

nın tüm dünyada bilinirliliğinin sağlaması, rekabet edilebilir
konuma gelmesi ve dünya pazarında ortak pastadan Türkiye
olarak pay alması olarak sayabiliriz.
Devlet bu hibe destekleri, sanayicilere ne zamandan beri
ödemektedir? Son yıllarda nasıl şekillenmiştir?
Bahse konu teşviklerinin 90’lı yılların başından beri verildiğini
söyleyebiliriz. Son yıllarda ise ihracatın arttırılmasının hedeflendiği göz önünde bulundurulursa ciddi artışlar göstererek
devam ettiği görülmektedir.
İhracatı geliştirmeye yönelik bu desteklerden faydalanmak
için firmalardan istenen belli başlı şartlar var mıdır? Açıklar
mısınız?
Firmalardan talep edilen tek şart tüzel bir kişiliğe sahip olmaları ve ihracatı hedeflemeleridir. Bu şekilde yola çıkan her firma bu teşviklerden fayda sağlayabilmektedir. Genel yanılgı
bu teşviklerin sadece Kobi tanımlı firmaların faydalanabilece-
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Kobi Türkiye olarak firmalara sağladığınız faydalar nedir?
Tüm bahsetmiş olduğumuz bu harcamalar firmalara geri
ödemesiz “Hibe” olarak verilmektedir. Bu nedenle de suistimalin önlenmesi amacıyla uygulama prosesleri oldukça yoğun ve uzun bir süreci gerektirmektedir. Kobi Türkiye olarak
bizim buradaki görev tanımımız 20 yılı aşkın bir süredir deneyimlediğimiz bilgilerle, birikimlerimizi ve tecrübemizi paylaşarak harcamaları doğru ve usule uygun yapılmasını sağlamak, harcamalar yapıldıktan sonra ise başvuruları firmalar
adına gerçekleştirip süreçleri takip etmek, sonuçlandırmaktır. Yapılan bu çalışma ile firmaların teşvik kullanım risklerini
ortadan kaldırmak, zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.
ği yönündedir. Ancak referanslarımızdan da görüleceği üzere
Kobi üstü birçok firma hâlihazırda ilgili teşviklerden faydalanmaktadır.
Bu teşviklerden faydalanacak firmaların öncesinde devlete
herhangi bir ödeme yapması gerekiyor mu? Ya da teşviklerden faydalanmak için bir ön uygulama var mıdır?
Adı üstünde hibe desteklerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla
desteklerden faydalanmak üzere yapılan harcamaların öncesinde devlete yapılacak bir ön ödeme bulunmadığı gibi geri
ödemesi de yoktur.

İlgili teşviklerden yıllık olarak sanayiciye mali olarak ne kadar fayda sağlanır?
Bir sanayicinin tüm teşviklerden faydalanması durumunda
yılda yaklaşık 2,5 milyon dolara kadar fayda sağlaması mümkündür.
Peki, firmaların bu teşviklerden faydalanma süresi var mıdır?
Her bir başlıkla ilgili süreçler değişkenlik gösterir. Sınırsız kullanım imkânı bulunan teşvik başlıkları olduğu gibi, kendi içinde kullanım süresinin değiştiği teşvik başlıkları da bulunmaktadır. Bunlar danışmanlığını yaptığımız firmalara detaylı

İhracata Yönelik Devlet Desteklerinden bir bölgesel ayrıma
girilmiş midir?
Bildiğiniz gibi Türkiye’nin çok çeşitli bölgelerinde sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Bunların çoğunluğu ise Marmara Bölgesi’ndedir. İkinci bölge ise Ege Bölgesidir. Sanayi bölgelerinin dağılımında yer şekilleri ve ulaşım olanakları etkili
olmuştur. Bu nedenle sizinde bildiğiniz gibi Doğu ve Güneydoğu sanayileşme bakımından en geri kalmış bölgelerimizdir.
Bu bölgelerdeki işletmeler bahsedilen teşviklerden daha yüksek oranda fayda sağlamaktadır.
Teşvik başlıklarından biraz bahsedecek olursak neler söylersiniz?
Amaç biraz öncede bahsetmiş olduğumuz gibi Türkiye için ihracatı arttırmak. Bu nedenle yapılan harcamalara örnek verecek olursak,
- Yurt dışında yapılan İhracat amacı içeren seyahatler %70 –
Yıllık 75.000,00 USD bütçe
- Markalaşma %50 – yıllık 50.000,00 USD
- Yurt dışında Markayı tanıtacak her türlü tanıtım harcamaları %60 - Yıllık 250.000,00 USD
- Yurt dışında açılacak teşhir-satış-depolama kiraları - %60 –
Yıllık yer başına 100.00,00 USD
- Eğitimler & 70 – Yıllık 20.000,00 USD
- Pazarı tanıtmaya ilişkin raporlar %60 – Yıllık 200.000,00 USD
olarak sıralayabiliriz.
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ilk ISO 9001 belgesine sahip danışmanlık şirketiz. Firmalarımıza hizmet verirken takip sürecimizi tamamen CRM Yazılım
programı ile gerçekleştiriyoruz. 20 Kişilik bir ekiple sadece
İhracata Yönelik Hibe Destekler ile ilgili danışmanlık veriyoruz. Bizim işimizde uzmanlık alanı esastır ve biz de tamamen
bu bilinçle ve titizlikle hareket ediyoruz.
Son olarak bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mıdır?
Her işin uzmanı tarafından yapılması gerçeği artık sanayicilerimiz tarafından kabul edilmeli. Karşılaştığımız birçok firma
kendi içerisinde teşviklerden faydalanmaya çalışıp, karşılaştıkları zorluklar sonrasında vazgeçiyorlar ve teşviklerden faydalanamıyorlar. Kendileri adına bu süreci takip eden, sonuçlandıran firmalar ile çalışıp maksimum oranda fayda
sağlayabileceklerini önemle belirtmek istiyorum.

olarak aktarılarak kullanım süreleri tarafımızdan takip edilmektedir.
Diğer danışmanlık firmalarından farkınız nedir? Neden
Türkiye’nin önde gelen kuruluşları Kobi Türkiye ile çalışmayı
tercih ediyor?
Her şeyden önce hizmet sektöründe memnuniyetin sürdürülebilirliği oldukça zor. Üstelik her geçen gün standartları yükseltmek gibi bir hedef varken. Bunu sağlamak için Türkiye’de
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