
Başkent’te

Seramik Ondan Soruluyor

KOSGEB ile Birlikte Dünya Markası 

Olma Yolunda İlerliyor

KOBİ’lerde Teknoloji 

Yatırımlarının Önemi

sayfa 30 sayfa08sayfa 44

Haziran 2018 - www.kosgeb.gov.tr 

2018 Yılı 
Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği’ni 
Basına Açıkladı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü;



www.kosgeb.gov.tr2

 KOSGEB Destekleri

 Eğitimleri

 verilmektedir .

 ve

 Ücretsiz ve Aracısız Ücretsiz ve Aracısız

KOSGEB destekleri ve eğitimleri 

için sizinle irtibata geçerek ücret 

talep eden kişi ve kuruluşlara 

itibar etmeyiniz.



ri 
resi 

 

 

YIL:

 

2018    |  

 

SAYI :Haziran 34

  
 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı

Yayın Sahibi 
Cevahir UZKURT
 KOSGEB Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Ahmet AKDAĞ

                           
Genel Yayın Yönetmeni

Ahmet BAYDAR
                           

Yayına Hazırlayanlar
Elanur HINISLIOĞLU

Şenol DEMİR
Ömer YAVUKLU
Şule ÇOMÇALI

                           

0312 595 26 16
basin@kosgeb.gov.tr

 
                           

Yayın Kurulu
Ahmet AKDAĞ

Ertuğrul ÇETİNKAYA
Erdal ÇINAR

Mehmet Haşim KARAMAN
Ahmet BAYDAR

                           

Yayının Türü
Yaygın Süreli Yayın

                          
Yayın Şekli
Aylık-Türkçe

                          

ADRES

KOSGEB Başkanlık
Anafartalar Mah. İstanbul Cad.

No:32 Ulus-ANKARA
T: 0312 595 28 00(pbx)

F: 0312 368 07 15
www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB dergide yayınlanan 
yazılar ve fotoğraflar kaynak gösterilerek 

kullanılabilir. 
KOSGEB Dergisi ücretsiz yayındır. 

İLETİŞİM

kosgeb kosgebim

İçindekiler

04

06

12

08

21

24

28

30

32

33

33

34

37

38

39

40

41

42

43

44

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği’ni 

Basına Açıkladı

Ödüllü Türk Bilim İnsanı: 

Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan

KOBİ’lerde Teknoloji Yatırımlarının Önemi

Türk Konseyi Tecrübe Paylaşım Programı’nda 

Türk KOBİ’leri ve KOSGEB Destek Modelleri Görüşüldü

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği 

Programı

Anadolu’da Esnaf Kültürü

Ahi Teşkilatı

Midyat’ın Kültürel Mirasını 

Osmaniye’ye Taşıdı

Başkent’te

Seramik Ondan Soruluyor

KOSGEB 

Şehit ve Gazi Çocuklarını Ağırladı

Kenya 2030’a Hazırlanırken 

KOSGEB’i Model Alıyor

Sudan ile  

KOBİ İş Birliği Başlıyor

Kadın Girişimci KOSGEB Desteğiyle 

İhracatçı Oldu

KOSGEB Modelinin Afganistan’a Aktarılması için 

İlk Adım Atıldı

KEİ Üyesi Ülkeler, 

KOSGEB’in Çalışmalarını Örnek Alıyor

KOSGEB Başkanı Uzkurt, 

Düzce Üniversitesi Öğrencileri ile Buluştu

Müdürlüklerimizden

Sivas KOSGEB Müdürlüğü

45 Yılda

Havacılık Sektörüne Kadar Ulaşan Başarı

KOSGEB Desteği ile Hem Ar-Ge Yaptı, 

Hem de Ürününü Ticarileştirdi

Ar-Ge Desteği ile Yazılım Sektöründe 

Yeni Uygulamalar Geliştiren İşletme

KOSGEB’le Birlikte 

Dünya Markası Olma Yolunda İlerleyen İşletme
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz 
Desteği’ni Basına Açıkladı

KOSGEB tarafından düzenlenen 

“2018 Yılı Makine Teçhizat Faiz 

Desteği Programı”na katılan 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, açıklanan 

destek programının ve diğer 

desteklerin ortak hedefinin 

Türkiye’nin teknoloji üretmesi 

ve ürettiği teknolojiyi ihraç 

etmesi olduğunu belirterek, 

“KOBİ’lerimizi yüksek teknoloji ile 

buluşturuyoruz. KOSGEB’in yeni 

vizyonu kapsamında özellikle 

imalat sanayimizi teknoloji odaklı 

bir biçimde destekliyoruz. Bundan 

sonra KOSGEB’in destek ve teşvik 

mekanizmasındaki temel önceliği 

imalat sanayi ve yüksek teknolojidir. 

Bu çerçevede KOSGEB’in sunduğu 

destek ve teşvik mekanizmalarını 

teknoloji üreten KOBİ’lerimiz 

üzerinde yoğunlaştırıyoruz. 

KOBİ’lerimizi “yerli üretime” teşvik 

ediyoruz. KOBİ’lerin Ar-Ge ve 

yenilik faaliyetlerini destekliyoruz. 

İhracatımız içindeki yüksek 

teknolojili ürünlerin payını yüzde 

20 seviyesine çıkarmak için bütün 

kaynaklarımızı seferber ediyoruz” 

ifadelerini kullandı.

Makine Teçhizat Kredi Faiz 

Desteği Programı’nın üretim 

tabanlı ekonomik büyüme 

için atılmış önemli bir adım 

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, “Bugün 
açıklayacağımız yeni 
destek programımızla 
işletmelerimize 450 
milyon lira kredi 
hacmi oluşturacağız. 
100 milyon lira 
tutarında faiz desteği 
sağlayacağız” dedi.
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olduğunu kaydeden Özlü, 

konuşmasına şöyle devam etti:

‘2016 yılında da aynı destek 

programını işletmelerimizin 

hizmetine sunmuştuk. 2016 

yılındaki Makine Teçhizat Kredi 

Faiz Destek Programı’ndan bin 

88 işletmemiz faydalanmıştı. 

Program kapsamında 472 milyon 

lira kredi kullandırılmış ve 95 

milyon lira faiz desteği KOSGEB 

tarafından karşılanmıştı. Bugün 

açıklayacağımız yeni destek 

programımızla işletmelerimize 

450 milyon lira kredi hacmi 

oluşturacağız. 100 milyon lira 

tutarında faiz desteği sağlayacağız. 

İşletme başına sağlanacak kredi faiz 

desteğinin üst limitini 300 bin lira 

olarak belirledik. Kredi vadesinin 

ilk 6 ayı ödemesiz, kalanı üçer 

aylık eşit taksitler halinde ödemeli 

olmak üzere toplam 36 ay olarak 

belirlenmiştir.’

Makine Teçhizat Kredi Faiz 

Destek Programı için Haziran 

ayı içinde başvuru alacaklarını 

söyleyen Özlü, KOSGEB 

veri tabanına kayıtlı, imalat 

sanayinde faaliyet gösteren 

ve KOSGEB desteklerinden 

yasaklı olmayan işletmelerin 

başvuru yapabileceğinin altını 

çizerek, “İşletmelerimize alım 

yaparken “yerli ve yeni” makine 

ve teçhizatları tercih etmeleri 

şartını getiriyoruz. Yani biz bu 

destek programımızla yerli ve 

yeni makine ve teçhizat alımına 

destek vereceğiz. Sanayinin ve 

KOBİ’lerimizin çarklarını yerli 

makinelerimizle döndüreceğiz. 

Ekonomimizin bağışıklık 

sistemini yerli ürünlerimizi 

destekleyerek güçlendireceğiz” 

şeklinde konuştu.

‘Bir ülkenin gücü, KOBİ’lerinin 

gücüne bağlıdır” diyen Özlü, “Güçlü 

KOBİ, güçlü sanayi, güçlü üretim 

ve güçlü Türkiye için yerli ve milli 

teknolojileri desteklemeye devam 

edeceğiz. Destek programımızın 

şartlarından biri olan “yerli ve 

yeni” makine alımı işte bu yüzden 

çok önemlidir. Biz bu programla 

bir yandan KOBİ’lerimize destek 

olurken, diğer yandan yerli makine 

imalatına da destek oluyoruz. 

Çünkü makine sektörü olmadan 

sanayileşmeden bahsedemeyiz. 

Ülkemiz son yıllarda makine 

imalatı ve ihracatında çok önemli 

mesafe almıştır. 2017 yılında 

bir önceki yıla göre yüzde 15 

artışla 6,1 milyar dolarlık makine 

ihracatı gerçekleştirdik. Makine 

sektörümüzün daha da büyümesi 

için elimizdeki tüm enstrümanları 

harekete geçirmeye devam 

edeceğiz” dedi.

Özlü, konuşmasının ardından 

basın mensuplarının sorularını 

yanıtladı. “Kredi kullandırırken 

şirketlerin kapasite kullanımı 

gibi kriterler de var mı?” sorusu 

üzerine Özlü, “Bu makineye 

bu şirketin ihtiyacı var mı yok 

mu bunu inceleyeceğiz. Çünkü 

bazen ihtiyacı olmadığı halde yeni 

makine almak isteyen şirketler 

oluyor. Bu başvurularda bunu 

değerlendireceğiz. Bunun dışında 

ölçek, sektör ve karlılık durumlarını 

da inceleyeceğiz” açıklamasında 

bulundu.

      Güçlü KOBİ, güçlü sanayi, güçlü 
üretim ve güçlü Türkiye için yerli 
ve milli teknolojileri desteklemeye 
devam edeceğiz. 

“

”
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2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz 
Desteği Programı
KOSGEB İcra Komitesi’nin 

23.05.2018 tarih ve 2018-13 no.lu 

kararı ile KOSGEB veri tabanına 

kayıtlı, imalat sanayinde 

faaliyet gösteren ve KOSGEB 

Destekleri’nden yasaklı olmayan 

işletmelerin kullanacakları yerli 

ve yeni makine teçhizat alımları 

için uygun koşullarda finansal 

destek sağlanması amacıyla 

“2018 Yılı Makine Teçhizat 

Kredi Faiz Desteği Programı” 

hazırlanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

•	 İşletmelerin kullanacakları 

kredilerde işletme başına en 

fazla 300.000.- (üçyüzbin) 

TL’ye kadar olan faiz/kâr payı 

bedelinin tamamı, KOSGEB 

tarafından karşılanacak,

•	 Sıfır (0) faizli, 

•	 İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, 

kalanı üçer aylık eşit taksitler 

halinde ödemeli toplam 36 

(otuzaltı) ay vadeli,

olarak uygulanacaktır.

Programdan yararlanmak 

isteyen işletmeler KOSGEB 

resmi web sayfasında (kosgeb.

gov.tr) bulunan KOBİ/Girişimci 

Giriş menüsünden girerek 

e-hizmetler sayfasında “2018 

Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz 

Desteği Başvurusu” şeklinde 

arama yaparak girecekleri, 

kredi faiz desteği kapsamında 

satın alacakları makine-

teçhizat alımına ilişkin başvuru 

formunu, belirlenen tarihler 

arasında doldurarak KOSGEB 

Müdürlüğü’ne başvurabilecektir.

Sistem belirlenen sürenin 

sonunda; her bir işletme için 

değerlendirme tablosunda yer 

alan sektör, ölçek ve kârlılık 

kriterlerinden oluşan puan 

üzerinden (yüksekten en düşüğe 

doğru) 100.000.000. TL’lik bütçe 

çerçevesinde başvuru sıralaması 

oluşturacaktır. İşletme başına 

300 bin TL olan faiz/kâr payı 

bedelinin tamamı, KOSGEB 

tarafından karşılanacaktır.

KOSGEB Müdürlüğü tarafından 

verilen onaydan sonra her bir 

işletme için yazılım sistemi bir 

başvuru kodu üretecektir.

İşletme başına 
300 Bin TL’ye 
kadar olan faiz/
kâr payı bedelinin 
tamamı, KOSGEB 
tarafından 
karşılanacaktır.
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İşletme, KOSGEB 

Müdürlüğü’nden aldığı 

başvuru formu ve başvuru 

kodu ile protokole taraf banka 

şubelerinden birine kredi 

başvurusunda bulunacaktır.

Kredi kullandırımı banka 

Tarafından yapılacak olup, 

kredi tutarı tedarikçi hesabına 

aktarılacaktır. Makine teçhizatın 

işletmeye teslim edildiğinin 

tespiti ve periyodik kontrolü 

banka tarafından yapılacaktır.  

Teminat sıkıntısı yaşayan 

işletmeler, Kredi Garanti 

Fonu A.Ş.’nin sunduğu 

kefalet hizmetlerinden 

yararlanabileceklerdir.

Program kapsamında, aşağıda 

belirtilen makine teçhizat 

tanımı kapsamında yer alan 

ekipmanlar desteklenecek, 

bu tanımın dışında kalanlar 

desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun 

çalıştırıcı, kumanda ve güç 

devreleri vasıtasıyla hareket eden 

muhtelif parça ve gruplardan 

oluşan, malzemeyi işlemeye, 

taşımaya veya ambalajlamaya 

yarayan gereçler, tek başına 

kullanıldığında ulaşılan amacı 

sağlamak için tek bir bütünmüş 

gibi çalışmak üzere düzenlenen 

ve kontrol edilen makineler 

grubu. Teçhizat: Bir makineye 

veya muhtelif makineler 

grubuna monte edilmek 

üzere piyasaya arz edilen ve 

bir makinenin fonksiyonunu 

değiştiren değiştirilebilir parçalar 

ve makine ile birlikte yeni satın 

alınacak makinenin işletimi için 

gerekli olan yazılım ve gereçler. 

Kullanılmış makine-teçhizat bu 

tanımın dışındadır.

Bahse konu programda; 

imalat sanayinde faaliyette 

bulunan işletmelerin yerli 

ve yeni makine teçhizat 

alımları desteklenmekte olup; 

işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 

29118 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 

sayılı Yerli Mali Tebliğine 

uygun olarak aldıkları yerli malı 

belgesi ile belirlenen makine ve 

teçhizatlar yerli malı olarak kabul 

edilecektir.

2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi 

Faiz Desteği Programı’ndan 

yararlanan işletmeler, 2018 

Yılı Makine Teçhizat Kredi 

Faiz Desteği Programı’ndan 

yararlanamayacaktır.

2018 YILI 

MAKİNE TEÇHİZAT 
KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Başvuru Tarihi 
4  Haziran - 1 Ağustos 

Programa ait başvuru, onay ve revizyon tarihleri aşağıda yer 
almaktadır:

04.06.2018 - 01.08.2018 İşletme başvuruları

02.08.2018 - 13.08.2018
KOSGEB Müdürlüğü inceleme, onay ve 

revizyon talebi

14.08.2018 - 24.08.2018 İşletme düzeltme ve revizyonu

25.08.2018 - 03.09.2018 KOSGEB Müdürlüğü nihai onayı
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KOBİ’lerde Teknoloji 
Yatırımlarının Önemi

Bir ülkenin teknolojik gelişmişliği, o ülkenin 
büyümesinde en önemli unsurlardan biridir. 
KOSGEB, son dönemde geliştirdiği destek modelleri 
ile teknoloji yatırımlarına önem veriyor.

Celaleddin-i Rumi değişimin 

önemini bin yıl önce; “Dün dünde 

kaldı, bugün yeni şeyler söylemek 

lazım” sözleriyle ifade etmişti. 

Rekabetin son derece arttığı 

dünyada farklılaşma, yenilikle 

gelecektir. Bu rekabet ortamında 

Türkiye kendini nasıl ayrıştıracak 

diye sorduğumuzda tek bir husus 

ortaya çıkmaktadır. Başarının 

yolu, Ar-Ge ve inovasyon 

faaliyetlerinin artırılmasından,  

genç nüfus avantajına sahip olan 

ülkemizin girişimci potansiyelini 

arttırmaktan geçmektedir. 

Günümüzde teknoloji üretme 

ve kullanma yeteneği, ülkelerin 

birbirleriyle olan rekabetlerinde 

üstünlüğü belirleyen en önemli 

öğe haline gelmiştir. Teknoloji 

üretebilmek için de insan kaynağı 

(araştırıcı), finans kaynağı ve 

talep (pazar) unsurlarının bir 

arada bulunması gerekmektedir. 

Teknolojik inovasyon ve ulusal 

ekonomik refah arasında önemli 

bir bağ vardır. Bilindiği üzere 

küresel dünyada ülkeler, teknoloji 

üreten ve teknoloji kullanan olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Teknoloji üreten ülkeler hızla 

teknoloji yoğun sektörlere 

kayarken, emek yoğun sektörlerin 
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katma değeri hızla düşmektedir. 

Geleceğin sektörlerine ağırlık 

veren ülkeler en fazla katma 

değer yaratarak ekonomik 

olarak kalkınacaktır. Teknoloji 

dünyası, her geçen gün değişen, 

gelişen çehresi ve insanlığın 

hizmetine sunduğu buluşlarıyla 

sürekli bir hareket halindedir. 

Adeta bir yarışa dönüşen böyle 

bir ortamda, ülkemizin de 

ön sıralarda yer alabilmesi ve 

bilimsel potansiyelden etkili bir 

biçimde yararlanarak katma değer 

yaratabilmesi için teknolojik 

yatırımların önemi büyüktür.

Teknolojik yatırımlar ülkelerin 

verimlilikleri açısından da son 

derece önemlidir ve yarattığı 

etkiler bakımından gelişmişlik 

düzeylerinde belirleyici rol 

oynamaktadır. 

Bir ülkenin ihracatının teknolojik 

gelişmişliğinin, o ülkenin 

büyümesi için önemli bir 

belirleyicidir. Yüksek teknoloji 

imalatı sadece kârlılık ve ciro 

olarak değil aynı zamanda yüksek 

ücretli ve yüksek sayıda işgücü 

istihdam etmektedir. Bu nedenle 

yüksek teknolojik ürünlerin 

yatırımını desteklemek ülke 

ekonomimiz için stratejik bir 

noktada yer almaktadır.

Günümüzde teknolojinin 

gelişim hızı göz önünde 

bulundurulduğunda, işletmelerin 

rekabet edebilmek için teknolojik 

yatırımı önceliklendirmesi ve 

sürdürmesi kritik önemdedir. 

Kısa veya uzun vadede büyümeyi 

sağlayabilmek için KOBİ’ler 

teknolojiyi öncelikleri haline 

getirmeli, teknoloji kullanımlarını 

gözden geçirmelidir. 

Teknolojik yatırımlar araştırmaya 

dayalı olarak işletmenin 

ihtiyaçlarına uygun olarak 

doğru teknolojilere yapılmalıdır. 

Teknolojiye yatırım yapılırken 

yatırımın geri dönüşünü 

maksimize etmek için söz konusu 

yatırımın sağladığı tüm olanaklar 

işgücü tarafından etkin bir 

biçimde kullanılabilmelidir.

Teknolojik yatırım ile işletmede 

yeni teknoloji makine ve 

teçhizatın veya inovatif süreçlerin 

kullanımı gerçekleştirilecek bu 

da işletmeye daha yüksek kar, 

üretkenlik, faaliyet çıktısı ve düşük 

maliyet, artan kalite, rekabet 

avantajı, pazar payı ile performans 

artışı sağlayacaktır.

Özetle KOBİ’lerin küreselleşme, 

artan dijitalleşme, yükselen 

enerji ve emtia fiyatları ve işgücü 

piyasasındaki sorunlar karşısında 

rekabet güçlerini koruyabilmeleri 

için gerekli teknolojik yatırımları 

gerçekleştirmesi önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda, 

ekonomimizin bel kemiği olan 

KOBİ’ler için yürürlüğe alınan 

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım 

Destek Programı ile inovasyon 

ve Ar-Ge’nin önemini kavramış, 

rekabet gücü ve refah seviyesi 

yüksek bir ülke haline gelmesi, 

ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe 

yönelik, katma değer ve ihracat 

şansı yüksek olan ürünlerin 

üretilmesi hedeflenmektedir.

Günümüzde 
teknolojinin gelişim 

hızı göz önünde 
bulundurulduğunda, 
işletmelerin rekabet 

edebilmek için 
teknolojik yatırımı 
önceliklendirmesi 

ve sürdürmesi kritik 
önemdedir. 
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KOBİ Teknoyatırım Destek 

Programı ile işletmelere 5 milyon 

TL’ye kadar geri ödemesiz ve geri 

ödemeli destek sağlanmaktadır.

Mikro işletmelere %70, küçük 

ve orta büyüklükte işletmelere 

%60 geri ödemesiz destek 

verilmektedir. 

Makine-teçhizat ve yazılım 

giderleri desteği kapsamında 

destek oranlarını yüzde yüze 

tamamlamak için mikro 

işletmelere yüzde 30’a kadar, 

küçük ve orta büyüklükte 

işletmelere ise yüzde 40’a kadar 

geri ödemeli destek verilmektedir. 

Yatırım projesine konu ürün 

yüksek teknolojik alanda ise geri 

ödemesiz destek %5 oranında 

artırılmaktadır. 

Buna ek olarak yerlileşmenin 

önemine binaen yatırım projesi 

kapsamında satın alınan makine 

ve teçhizatın yerli malı olması 

durumunda geri ödemesiz 

destek oranı %15 arttırımlı 

uygulanmaktadır.   

Ayrıca KOBİ’lerin finansman 

sorununu çözmek amacıyla 

uygulamaya alınan erken ödeme 

seçeneği bu program ile hayata 

geçirilmiş olup işletmeler 

desteklemeye esası tutarın 

%25’ine kadar erken ödeme 

alabilecektir.

Yatırım projesinin 

sürdürülebilirliğini sağlamak 

amacıyla yatırım sonrası ilk 

1 yılda da KOBİ’ler KOSGEB 

tarafından desteklenmeye 

devam edilecektir. Ayrıca İdare 

Başkanlığımız gerekli görülmesi 

halinde üst limitleri iki katına 

çıkarma yetkisine de sahiptir. 

Yüksek teknoloji 
imalatı sadece 
kârlılık ve ciro 

olarak değil aynı 
zamanda yüksek 
ücretli ve yüksek 

sayıda işgücü 
istihdam etmektedir.



444 1 567

Kobilerde dönüşümün zirvesi

11

2018 YILI
MAKİNE TEÇHİZAT

KREDİ FAİZ DESTEĞİ
 

4 Haziran - 1 Ağustos 2018 
Başvuru Tarihi

DEV KATKI !  
KOSGEB’DEN 

 

ÜRETEN TÜRKİYE İÇİN 



www.kosgeb.gov.tr12

Kobilerde dönüşümün zirvesi

Ödüllü 
Türk Bilim İnsanı: 
Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan

SAMPLE TEXT HERE

Röportaj

1972 yılında Ankara’da doğan Orhan, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. Bu 
fakültede birinci yüksek lisansını tamamladıktan sonra Japon Eğitim Bakanlığı’ndan bir burs kazanarak ikinci 
yüksek lisansını yapmak üzere Japonya’ya gitti. Doktorasını 2002 yılında Türkiye’de tamamlayan İlkay Erdoğan 
Orhan, daha sonra TÜBİTAK NATO bursu kazanarak 3 ay Kanada’da misafir bilim adamı olarak kaldı. 2004 
yılında Doçent, 2009 yılında  Profesör oldu. 2011- 2014 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nin görevlendirmesiyle 
KKTC’de Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kurucu dekanlığını üstlendi. 2016 yılından itibaren 
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapıyor.

Tıbbi bitkiler üzerinde biyolojik aktivite çalışmaları, fitokimya ve analitik 
farmakognozi - deniz canlılarından elde edilen doğal maddeler ve biyolojik 

aktiviteleri bulunan, çok sayıda ulusal ve uluslararası alanda bilimsel 
ödüllere sahip eczacı, akademisyen olan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Dekanı, başarılı bilim insanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ile akademik 
başarıları ve çalışmaları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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Öğrencilik yıllarınızda burs 

kazanarak Japonya’ya gittiniz. 

Burada ki deneyimlerinizden 

bahseder misiniz?

1996-1998 yılları arasında 

Japonya’daydım, o zamanlar 

sosyal medyanın ve internetin 

doğru dürüst aktif olmadığı 

yıllardı. Ben de 23-24 yaşlarında 

hayatında hiç yurt dışına 

çıkmamış birisi olarak böyle bir 

burs kazanınca ilk önce ürktüm. 

Gittiğim yer Okinawa adası 

dünyanın bir ucunda ve dünya 

haritasında toplu iğne başı kadar 

görünen bir yer. Kazandığım 

bursun çok prestijli bir burs 

olduğunu kazandıktan sonra 

fark ettim. Bu Uzakdoğu Asya 

ülkelerindeki öğrencilerin çok 

rağbet ettikleri çok kompetitif bir 

burs yani çok öğrenci başvuruyor 

çok azı kazanabiliyor. 

Burada yüksek lisansımı bitirip 

doğrudan hemen doktoraya 

başlayacaktım. Kariyerde 

biliyorsunuz hız ve zaman önemli 

ama ben ikinci Yüksek Lisans 

yapmak için oraya gidecektim 

arada en az 2-2,5 yıllık akranlarıma 

göre belki bir kaybım olacaktı 

ama düşündüm ki bu fırsat belki 

bir daha elime geçmeyebilir. 

Japonya gibi bir ülkede eğitim 

görmek herkese nasip olmayabilir 

diyerek her şeyi göze alıp 

gittim şimdi diyorum ki iyi ki 

gitmişim üzerinden 20 yıl geçti. 

98’de döndüm tekrar böyle bir 

deneyimi bütün araştırmacıların 

yaşamasını isterim gerçekten. 

Oradaki üniversitenin tarihinde 

ilk Türk öğrenci oldum o 

yüzden çok ilgi gördüm orada 

röportajlar, radyo – televizyon 

röportajları, üniversitenin içindeki 

çeşitli etkinliklerde Türkleri 

çok sevdiklerini ama çok da 

tanımadıklarını fark etmiştim. 

Ben İngilizce bir yüksek lisans 

programına gitmiştim fakat ilk 

dönemimde Japonca derslerine 

de devam ettim. Uluslararası bir 

sınıftaydım 30 ya da 35 ülkeden 

öğrencinin olduğu bir karma 

sınıftaydım. Ben diğer milletlerden 

gelenlere göre çok daha hızlı 

öğrendim hatta Japonca konuşma 

yarışmasında ikincilik ödülü 

aldım. 

Kariyerinizde farmakognozi 

(doğal kaynaklı ilaçları inceleyen 

bir bilim dalı) alanında 

yoğunlaştınız bu çalışmalarınıza 

ne zaman başladınız? 

Akademik kariyere başlangıcım 

doğrudan bu alanda oldu. Mezun 

olduktan sonra eczane açmak gibi 

bir niyetim vardı. Biraz ailenin 

yönlendirmesi de o şekildeydi. Bir 

hocamın, TÜBİTAK Bilim Adamı 

Yetiştirme Grubu’ndan tarafıma 

bir burs vermek istemesi üzerine 

akademik kariyer düşünmezken 

birden kafamda bir akademik 

kariyer fikri canlanmaya başladı. 

Bazen kader ağlarını örüyor derler 

öyle bir şey geçerli oldu benim 

için. Yüksek lisansımı TÜBİTAK 

Bilim Adamı Yetiştirme Bursu ile 

yaptım. Farmakognozi alanıyla 

tanışmış oldum. 

Bitkisel ilaçlar üzerine çalışılan 

bu alanda ben de ilk masterımı 

bir bitki üzerine yaptım ama 

Japonya’da ki master programında 

deniz süngerleri ile çalıştım. 

Türkiye’den götürdüğüm deniz 

süngerlerinde ilaç hammaddesi 

olabilecek moleküllerin 

aydınlatılması üzerine araştırmalar 

yaptım. Bildiğim kadarıyla 

Türkiye’de bu alanda hiç çalışan 

yoktu halen de çok az. Bu alanda 

doktorası olan var. İddia edemem 

ama bu alanda yüksek lisansı olan 

      Biz aslında doğal kaynaklarımızı 
verimli kullanma alanında biraz ihmalkar 
bir ülkeyiz. Yerli ve milli  hedefler için 
farkındalığımız yeni yeni başlıyor.

“  

”
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ilk Türküm diye düşünüyorum, 

mesela dalgıçlık lisansı aldım 

mecburdum program bu olduğu 

için bitirmeden mutlaka almam 

gerekiyordu. Çok değişik 

deneyimlerdi benim için.

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke 

olarak deniz canlıları üzerinde 

çalışmakta çok geri kalmışız. 

Japonya’da bir takım maddeler 

elde ettikçe, literatüre açıp 

bakıyorum İtalyanlar çoktan 

bulmuş, İspanyollar çoktan bulmuş 

yani bu deniz süngerleri, deniz 

yosunları veya diğer deniz canlıları 

üzerinde ilaç hammaddesi elde 

edebilmek için Akdeniz civarında 

ki ülkeler zaten çalışıyorlar.  O an 

insan üzülüyor çok geri kalmışız 

ya da ihmal etmişiz yani kimse o 

alana el atmamış. Biz aslında doğal 

kaynaklarımızı verimli kullanma 

alanında biraz ihmalkar bir 

ülkeyiz. Yerli ve milli  hedefler için 

farkındalığımız yeni yeni başlıyor.

Bitki çeşitliliği olarak zengin 

bir ülkeyiz. Sizin de bu alanda 

Alzheimer ile ilgili çalışmalarınız 

olduğunu biliyoruz. Bize bundan 

bahseder misiniz?

Türkiye bitki çeşitliliği açısından 

çok zengin bir ülke on binin 

üzerinde bitki türüne sahibiz. 

Avrupa kıtasında bütün Avrupa 

ülkelerinde toplam sekiz bin bitki 

var iken bizim tek başımıza on 

bin hatta on iki bine çıkan bitki 

çeşitliliğimiz var. Tabi şu önemli 

bunların hepsi tıbbi bitki değil, 

dünyada zaten ticareti yapılan dört 

yüz – beş yüz bitki türü var ama 

biz sahip olduğumuz tıbbi bitki 

türlerini çok iyi değerlendirebilen 

bir ülke değiliz. 

Şöyle söyleyebilirim, hekimler 

bitkisel ilaçlara inanmıyor, bunu 

da şuna bağlayabiliriz eğitimleri 

boyunca bu alanda pek bilgi 

almıyorlar ve maalesef özellikle 

yazılı, sosyal ve görsel medyadan 

yansıtılan bitkilerle ilgili olumsuz 

bir imaj var. Biliyorsunuz her 

derde devadır, mucizedir gibi 

belki o konuda uzman olmayan 

insanların yaptığı bir takım 

açıklamalarla hekimler bu alandan 

iyice soğuyor ya da geri duruyor. 

Amiyane  tabirle kocakarı ilacı 

gözüyle bakıyor ve kullanmak 

istemiyorlar. Ama şunu da kabul 

etmek lazım dünyada doğal şeyleri 

kullanmaya büyük bir rağbet 

var. Yeşil akım diyorlar doğaya 

dönüş diyorlar herkes doğal şeyler 

kullanmak istiyor. Giydiğimiz 

kıyafetten yediğimiz yiyeceğe, 

aldığımız ilaca kadar dolayısıyla 

biz potansiyel olarak buna cevap 

verebilecek bir ülkeyiz ama doğru 

ellerde bu işin yapılması lazım. 

Bu işi Sağlık Bakanlığı’nın son 

zamanlarda sahiplenmesi çok 

iyi oldu. Akademik çalışmalara,  

teşvik edici unsurlar eklenmesi 

lazım. Bu KOSGEB eliyle mi olur 

devletin başka kurumları eliyle 

mi olur bilmiyorum ama işte bu 

Ar-Ge sistemi denilen şeyi biraz 

daha yaymak lazım şu anda bence  

hala üniversitelerde Ar-Ge’ye karşı 

bir geri duruş var. “Ben yapamam, 

yılda iki tane yayın yapayım bana 

yeter” gibi bir anlayışla Ar-Ge 

ekosistemi yaratmak mümkün 

değil. 

Hemen hemen her üniversitenin 

teknokent’i var. Orada çok 

güzel işler yapılıyor açıkçası o 

anlamda teşvikler fena değil 

ama dediğim gibi biz şu anda 

Avrupa’yla ne yayın ne de bu 

Ar-Ge çalışmaları seviyesindeyiz. 

Onlarla yarışmamız bana zor gibi 

geliyor. Ama burada devletin çok 

      Bizim 
toplumumuzda 
hep söylenir ya, 
başıma bir şey 
icat etme deriz 
icat çıkarma deriz 
çocuklara. 

İcat kelimesi bile 
bizi korkutuyor 
çocukların da 
belki 
motivasyonlarını 
o şekilde 
bozuyoruz.

“  

”
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eksik bıraktığını zannetmiyorum. 

Çünkü baktığınız zaman Ar-Ge 

yapmak istediğinizde çok kaynak 

var biraz sizin girişimci ruhunuz 

olması gerekiyor. Bir de çalışma 

disiplininizin yüksek olması 

gerekiyor. Biz de özellikle devlet 

üniversitelerinde akademisyenleri 

şu anda çalıştıracak bir 

mekanizma yok. 

Ben çok fazla yurt dışına seyahat 

eden birisiyim kongreler 

anlamında mesela yılda en az 

dört – beş defa davetli olarak 

gidiyorum, onların da yaptıkları 

çalışmaları dinleme fırsatı 

buluyorum.

Japonya’da deneyimlediğim 

gibi çalışma disiplinini hayat 

tarzı haline getirmemiz lazım. 

Özellikle akademisyenlerde olmalı, 

biz klasik devlet memurluğu 

yapamayız. Japonya’da gece 

yarılarına kadar fakültenin açık 

olduğunu hatta azımsanmayacak 

sayıda kişinin çalıştığını 

görebilirsiniz. 

Hatta oradaki hocam mekanı 

cennet olsun, “Neden pazar 

günleri gelmiyorsun?” derdi. 

Kendisi her sabah 7’de gelir benim 

görmediğim saatlerde çıkardı. 

Öğrenciyi orada kontrol eden hiç 

bir mekanizma yoktu ben buna 

çok şaşırdım. Biz araştırmacıları 

çok bağımlı yetiştiriyoruz. 

Bağımsız araştırma anlamında 

kendinizi denemeniz için fırsat 

verilmiyor. Ama sistem öyle bir 

güzel oto kontrol mekanizması 

düzenlemiş ki insanlar çok 

çalışmayı ben ekstra bir şeyler 

yapıyorum zannetmiyor.  O 

hayatınızın bir parçası. Benim 

dikkatimi çeken başka bir şey 

de şu, yurt dışında kongrelere 

gidiyorsunuz değerli insanlar 

geliyor dünyanın bir çok yerinden 

çalışmalarının sonuçlarını sizinle 

paylaşıyor bakıyorum ki salon tam 

dolu oluyor. Türkiye’de kongre 

yapıyorsunuz saat dokuz –dokuz 

buçuk salonda insan yok. Ya da 

herkes ben kendi sunumumu 

yapayım ondan sonra üç günlük 

kongrede otelde tatile başlayayım 

diye düşünüyor. 

Geçenlerde Nisan ayında bir 

kongre düzenledik tıbbi aromatik 

bitkilerle ilgili Avusturya İlaç 

Araştırma Merkezi  Başkanı 

geldi. İtalya’dan kıymetli bir 

hocamız geldi. Polonya’dan, 

Bulgaristan’dan bizim alanımızda 

en azından çok iyi bilinen hocalar 

bunlar sağ olsunlar geldiler ve 

inanın 150 kişilik toplantıda on 

kişi dinledi bu hocaları ve ben 

çok utandım kendi adıma ülkem 

adına ülkemde düzenlenen bir 

toplantı olması adına da çok 

üzüldüm. Bunları değiştirmeden 

ilerleme kaydetmemiz çok zor 

gibi geliyor. Artık çok yarışmacı 

bir dünyadayız, sadece Türkiye 

içinde iyi olmamız hiçbir şey ifade 

etmiyor. Dünya küreselleşti eğer 

yurt dışında sizi kimse tanımıyorsa 

çok lokal kalıyorsunuz. 

Ben Pakistan’a da çok sık 

gidiyorum sosyo-ekonomik 

anlamda, bilimsel anlamda bizden 

daha geride olan ülkeleri ziyaret 

etmeliyiz diye düşünüyorum. 

Bilimsel anlamda iş birliğimiz 

var onların bize bizim onlara 

kattığımız iyi şeyler var . Oradaki 
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deneyim de çok eşsiz benim için. 

Ama bir yandan daha gelişmiş 

ülkelere gidiyorsunuz nerede 

olmanız gerektiğini görüyorsunuz 

neden gerideyiz biraz onları tahlil 

ediyorsunuz. Yani iki tarafı da 

ihmal etmemeliyiz. 

Alzheimer ile ilgili çalışmalarıma 

gelince, Japonya’dan döndükten 

sonra bir takım enzimler 

üzerinde çalışmaya başladım. 

Bunlar Alzheimer ile bağlantılı 

enzimlerdi. Fare deneyleri de 

yaptık. Herhalde Türkiye’de 300-

400 ten fazla bitki türü çalıştım.  

Bazı güzel sonuçlarımız da var. 

Bitkilerin iyi bir kaynak olduğu 

görünüyor. Eski bilgileri çok 

önemsiyorum, İbn-i Sina’nın 

kitabında gül yağı  hafızaya iyi 

gelir diye okudum. Gül yağını 

buldum deneylerimizi yaptık 

gerçekten etkin. Mekanizmasını da 

açıkladık, bu benim en içime sinen 

çalışmalarımdan biri oldu. Yurt 

dışında da pek çok konuşmamda 

anlattım. Bu tarz kadim bilgiler 

bizim için  çok önemli. Alzheimer 

ile ilgili, çalışmalarımız devam 

ediyor.

Genç beyinlerle sürekli iç içesiniz, 

Ar-Ge konusunda gençleri nasıl 

buluyorsunuz? Şu anda z kuşağı 

bir gençlik var onları meslek 

konusunda idealist görüyor 

musunuz? Yoksa bize ne verilirse 

yapalım bitsin zihniyetindeler mi?

Bizim toplumsal olarak az 

önce konuştuğumuz mentalite 

çocuklarda küçük yaştan itibaren 

başlıyor. Hep söylenir ya başıma 

bir şey icat etme deriz icat çıkarma 

deriz çocuklara. İcat kelimesi bile 

bizi korkutuyor çocukların da 

belki motivasyonlarını o şekilde 

bozuyoruz. Şimdi biraz daha 

bence bilinçli, ana okulundan 

itibaren verilen performans 

ödevleri de bana göre rasyonel 

değil ama çocuğu bir şeyler 

yapmaya itiyor. Eskiden sadece 

deftere ödev yapardık bizler. 

Şimdi okul dışında gidip bir şeyler 

yapmaya çalışıyorlar. Araştırmaya 

geliştirmeye yönelik bir gençlik 

görmüyorum kendi kızımda ki 

gözlemlerimi de dahil ederek 

söylüyorum. 

Çocuğun içinden gelmesi çok 

önemli ben şimdi size şöyle bir 

örnek vermek istiyorum, 7-8 ay 

önce ben hiç tanımadığım bir 

çocuktan e-mail aldım adını da 

burada söyleyeyim nasıl olsa 

resmileşen bir süreci var.  Adı 

Tarık, Elazığ Fen Lisesi’nde okuyor. 

Bana uzunca bir e-mail yazmış 

internetten bazı çalışmalarımı 

görmüş gönderdiğini üç kere 

filan okudum, çünkü o kadar 

yaşının üzerinde yazılmış ki bu 

çocuk bunları nasıl düşündü 

inanamadım. 

TÜBİTAK’ın düzenlediği 

liselerarası yarışmalar ve bilim 

olimpiyatlarına katılmak istediğini 

yardım edip edemeyeceğimi 

sormuş. Laboratuvarımızda gelip 

çalışmak istediğini söyledi. Böyle 

bir çocuk bu yaşta bir yandan 

alzheimerden bahsediyor bir 

yandan insansız hava araçlarında 

kullanılan materyallerden 

bahsediyor. 16 - 17 yaşında bir 

çocuk  bu. Ben de dedim ki tamam 

Tarık sana yardımcı olacağım 

sonra buraya babasıyla geldi.  Bize 

bir takım bitkiler getirdi. Alzheimer 

ile ilgili bir takım deneyler yaptık 

ve baktım ki çocuk çok dolu 

okuyor, okuyor pek o z kuşağında 

görülebilecek bir tip değil aradan 

böyle istisnalar da çıkıyor bunların 

da elinden tutmak gerekiyor. 

Lafı uzatmayayım çocuk kendi 

bölgesinde birinci oldu. Sonra 

Ankara’da hatta bizim üniversitede 

yapılan TÜBİTAK’ın  Liselerarası 

Proje Yarışması’nda Biyoloji’de 

      Hangi sektörde olursa olsun ülkesini seven 
herkesin mili ve manevi değerlerine sahip 
çıkarak ve çok çalışarak ülkeye borcunu 
ödemesi gerektiğini düşünüyorum.

“  

”
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bizim proje ile birinci oldu. 26 bin 

projeden birinci oldu bu çocuk az 

değil, 26 bin çocuk ilgilenmiş, iyi 

veya kötü projeleri var. Ümitsiz  

olmamak ve heveslerini kırmamak 

gerekiyor.

Hala buralarda , bende resmi 

danışmanı olacağım gibi 

görünüyor. Bu çok güzel bir örnek  

şimdi sürekli temas halindeyiz. 

Geçen gün aradı, bana dedi ki; 

“Hocam İsveç’ten gelecek olan 

İsveç’i temsil edecek çocuğu 

destekleyecek 2 dev global ilaç 

firması var, ben sizin desteğinizle 

gidiyorum. “

Ben de “korkma senin projende 

çok iyi bir proje sende iyi anlatırsan 

güzel bir derece kazanabilirsin” 

dedim.

Şimdi ona hazırlanıyor, böyle 

çocuklar da var. Bunların da 

elinden tutup çok iyi yerlere 

getirmemiz lazım. Sonra bu 

çocuk yarın bir gün iyi bir burs 

bulacak Amerika’ya gidecek, 

geri gelir gelmez işte bunları 

geri kazanmanın yollarına 

mutlaka bakmalıyız. Bizden 

gelişmiş ülkelerin gelişme 

nedenlerini çalışma 

disiplinlerine bağlıyorum. 

Genç arkadaşlarıma da 

söylüyorum burada iyi olmanız 

hiç bir şey ifade etmiyor, Amerika 

neden dünyanın süper gücü, 

çünkü en iyiler orda. 

En iyiler arasından seçiyorlar 

onları. Artık bir şeyin iyisi 

olmanız yetmiyor, en iyinin 

de iyisi olmanız gerekiyor. 

Onun için de çok çalışmanız 

gerekiyor, gocunmayacaksınız 

çalışacaksınız.  

Örneğin bu tür yarışmaları 

KOSGEB’ in de yapması başka 

devlet kurumlarının da yapması 

lazım  ki lisede seçilebilsin bu 

çocuklar. Ar - Ge yapabilecek, 

ülkenin önünü açabilecek 

çocukları aradan seçmek 

gerekiyor. Bu çocuk kendini 

gösterdi örneğin iyi bir bilim 

adamı olacak. 

Tıp mı 

okur 

eczacılık mı okur, başka bir şey mi 

okur 

onu bilmiyorum. Bunların elinden 

tutup bunları kazanmak lazım.  

Ben şunu söyleyebilirim her nesil 

daha asosyal geliyor. 

Farmakognozinin yerli ve 

milli olarak endüstrileşmesi 

konusunda KOSGEB ile iş birliği 

öneriniz olabilir mi? KOSGEB Ar-

Ge çalışmalarını önemsiyor, bu 

tarz çalışmaları iyileştirmek adına 

önerileriniz olabilir mi?

Ben yine kendimden örnek 

vereyim, son zamanlarda 

kozmetik üzerine de eğildim. 

Türkiye olarak global bir kozmetik 

markamız yok. Yeri gelmişken 

altını çizeyim kozmetik üretimi 

ve kozmetikleri hakkında eğitim 

alan tek meslek grubu eczacılardır. 

Yerli kozmetik firmalarımız var 

Türkiye’de ama dünyadaki trendi 

yakalayan firmalarımız 

yok .  Dünyadaki trend 

ne? Dermokozmetik 

diye bir kavram çıktı, 

ilaç gibi kozmetik onlar 

aynı zamanda, ilaç 

etken maddesi taşıyan 

kozmetikler. 

Cildinizi iyileştirmek 

için kullanıyorsunuz. 

ama bizim kozmetik 

markalarına bakıyorsunuz 

hep renkli kozmetik 

üretmeye yönelmiş. Fakat 

kırışıklık karşıtı krem üreten 
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firma çok az ya da kalitesi çok 

düşük. Öyle olunca kendimce 

bu alanda  bir boşluk yakaladım 

ve bu alana eğilmeye başladım. 

Bir doktora teziyle başladığımız 

bu çalışmalarda  cilt rengini, cilt 

lekelerini  açıcı 4 tane formülasyon 

ürettik.

 2015 yılında TÜBİTAK Marmara 

TEKNOKENT ve KADEM 

“İnovasyonda Kadın” adlı bir 

proje yarışması açtı. Ben de bu 

çalışmalarımla 350 proje arasından 

ilk 10 a kaldım. Aslında farkında 

olmadan bir Ar- Ge projesi olmuş. 

Yarışma ve sonucu biraz bunu 

algılamama neden oldu. 

Diyelim ki ben bu tür bir şeyler 

üretiyorum işte KOSGEB tam bu 

süreçte elimden tutacak, çünkü 

bana finans lazım. Ar-Ge’de 

akademisyenleri korkutan bölüm 

burası. Parayı kaybetme riskimizin 

olduğunu bilmek, aman ben bu 

işle uğraşmayayım boş ver demeye 

itiyor. Bu anlamda araştırmacıyı 

teşvik edecek belki hibe 

niteliğinde küçük küçük miktarlar 

faydalı olabilir. 

Yanılmıyorsam KOSGEB’in 

kadınlara yönelik pozitif 

ayrımcılığı var ama kadın 

girişimciliği denince bunu 

KOSGEB’e özel söylemiyorum 

genel anlamda, Türkiye’de kadın 

girişimciler ya elişi üretmiş ya 

halı dokumuş tamam onlarda çok 

kıymetli girişimler ama teknik 

anlamda Ar-Ge anlamında üreten 

kadın girişimci çok az. Belki 

bunlara da pozitifin pozitifi bir 

ayrımcılık yapmak gerekiyor. 

Mesela bir doktora tezinin 

sonrasında  jüri üyelerine 

ürettiğimiz kremin prototipini 

gösterdik. Yaptığımız çalışmayla 

çok fazla ödül aldık. İstanbul 

İhracatçılar Birliğinden kozmetik 

alanında 3.lük ödülü, Ege 

İhracatçılar Birliği Ar- Ge Proje 

Pazarında ise 2 tane ödül aldık. 

Bunlar bizi çok teşvik etti. Bu 

anlamda Hacettepe Eczacılık 

Fakülte’sinden bir arkadaşımla 

beraber cilt rengini açıcı 

beyazlaştırıcı ürün üretmek adına 

bir proje yaptık ve patentimizi 

beraber aldık. Hem Avrupa hem 

Amerika patentine başvurduk 

bu süreç devam ediyor. Geçen 

yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın düzenlediği bilimsel 

etkinlikte gümüş madalya aldık. 

Ekibimiz 5 kadından oluşuyor. 

Dediğim gibi KOSGEB’in kadınlara 

uyguladığı pozitif ayrımcılık var 

ama biraz da bilimsel, Ar-Ge ya 

da girişimcilik yapmak isteyen, 

elinde bir olgusu olan bir çıktısı 

olan kadınlara bunu daha da 

geliştirmek adına bir finans 

desteği sağlayan programlarda 

olabilir diye düşünüyorum.

Özelliklede ülkesini seven mili 

ve manevi değerlerine sahip 

çıkarak ve çok çalışarak herkesin 

ülkeye borcunu hangi sektörde 

olursa olsun ödemesi gerektiğini 

düşünüyorum.

Bilimsel hayatınızda, yöneticilik 

hayatınızda kadın olmanın 

avantaj ve dezavantajlarını 

hissettiniz mi? 

Teknik yönden bir dezavantaj 

yaşamadım ama toplumsal görev 

anlamında erkek akademisyene 

göre 1-0 başlıyorsunuz. 

Türkiye’de profesör olun dekan 

olun bakan olun ne olursanız 

olun evin kapısından girince 

herkes sizden iş ve aş bekliyor. 

O sofrayı kuracaksınız evin 

gidişatına bir el atacaksınız, 

çocuğunuzla ilgileneceksiniz, 

eşinizle ilgileneceksiniz misafir 

ağırlayacaksınız bunlar bizim 

toplumumuzun kadınlara 

yüklediği görevler. Bunları 

yapmakla mükellefiz. Oysa bir 

erkek akademisyen tüm hafta 

sonunu fakültede geçirse bile  

    Artık bir 
şeyin iyisi 
olmanız 
yetmiyor, 
en iyinin de 
iyisi olmanız 
gerekiyor.

“  

”
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herhangi bir sıkıntı yaşamaz. 

Bazı konularda kadın gözüyle 

bakmanın, özenli davranmanın 

avantajlarını yaşadım. Ben iyi bir 

şeyler yaptığımı düşünüyorum. 

The World Academy Of Sciences 

(TWAS) dan sadece kadınlara 

verilen 2009 ve 2010’da 2 tane 

ödül aldım. Ben de o yıl Asya 

Pasifik bölgesinden katılarak 

Türkiye’den bilim ödülü alan ilk 

kişi oldum. Çin devlet başkanının 

da katıldığı törende  Türkiye 

adına o ödülü gururla aldım. 

Törende, Endonezya’dan bir hoca, 

“ben sizin jürinizdeydim ve sizin 

ödül almanız için çok uğraştım. 

Müslüman bir ülkenin bilim 

kadını olarak sizi çok destekledim, 

çalışmalarınızın çoğunu ülkenizde 

yapmış olmanızdan çok etkilendim” 

dedi. Ben de bunun altını 

çizdiği için çok mutlu oldum. 

2010 yılında da İslam İş birliği 

Teşkilatı’nın bilimsel kanadı 

olan COMSTECH’ten biyoloji 

alanında ödül aldım. Pakistan’da 

düzenlenen törende ödül alan 

tek kadın araştırmacı olmanın 

mutluluğunu yaşadım.

İnsanlarda çok güzel fikirler 

var, Ar-Ge çalışmalarını 

yaygınlaştırmamız insanları 

motive etmemiz gerekiyor. Bu 

anlamda KOSGEB’in çok önemli 

olduğunu düşünüyorum. 

En son şunu ekleyebilirim, aslında 

çok zeki fakat çalışma disiplini 

çok eksik bir toplumuz. Bu 

çalışma disiplinin yerleştirecek 

eğitimi vermemiz gerekiyor. 

Fakat biz bunu üniversitede 

veremeyiz. Belki anaokulundan 

itibaren vermemiz gerekiyor. 

O disiplini nasıl sağlayabiliriz 

bilmiyorum ama halimizden çok 

şikâyet etmeden, imkânlarımızın 

elverdiği ölçüde çok çalışmak 

ve üretmek zorundayız. Bizim 

ülkemizin buna çok ihtiyacı var. 

Özelliklede ülkesini seven mili 

ve manevi değerlerine sahip 

çıkarak ve çok çalışarak herkesin 

ülkeye borcunu hangi sektörde 

olursa olsun ödemesi gerektiğini 

düşünüyorum.
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BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR
Destek Olalım

Ar - Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı

Detaylı bilgi için; www.kosgeb.gov.tr
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Türk Konseyi Tecrübe Paylaşım 

Programı’nda Türk KOBİ’leri 

ve KOSGEB Destek Modelleri 

görüşüldü. “KOBİ’ler Alanında 

Teknik İş Birliği Programı” adı 

altında düzenlenen programda, 

Türkiye ekonomisinde ki 

gelişmeler, KOBİ’lerin bu 

gelişmelerde ki yeri ve önemi 

hakkında bilgiler aktarıldı.

 KOBİ’lerin gelişmesinde 

KOSGEB’in rolü vurgulanarak, 

Türk KOBİ’lerinin ülkemiz 

ekonomisinde üstlendikleri 

milli sorumluluğa ne tür 

destek modelleriyle katkı da 

bulunulduğu, hem kendilerini 

hem de ekonomimizi daha 

ileriye götürebilmeleri için en 

küçüğünden en büyüğüne kadar 

tüm KOBİ’lerimize ne tür fırsatlar 

sunulduğu anlatıldı.

2018 yılının ikinci çeyreğinde, 

KOSGEB tarafından, küçük ve 

orta ölçekli işletmeleri destekleme 

mekanizmaları alanında ortak 

bir tecrübe paylaşım programı 

düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Programda, iş dünyasına 

yeni atılmış KOBİ’lere verilen 

Girişimcilik Desteğinin yanında 

teknoloji alanında umut vadeden 

KOBİ’lere sunulan TEKNOYATIRIM 

ve TEKNOPAZAR destekleri de 

anlatılmış olup,  sunumların 

ardından gerçekleştirilen 

değerlendirme toplantısında 

Konsey üyeleri Türkiye’nin 

KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lerin 

hizmetine sunduğu desteklerin 

çok kıymetli ve stratejik olduğunu 

dile getirdiler. 

Ülke temsilcileri ayrıca KOSGEB’in 

konsey üyesi devletlerde bulunan 

muadilleri ile ilişkilerinin daha da 

ileriye taşınmasında büyük fayda 

gördüklerini ifade ettiler.

Türk Konseyi 
Ekonomik İş Birliği 
Çalışma Grubu’nun 
9. Toplantısı, Türk 
Konseyi üye ülkeleri 
olan Azerbaycan, 
Kırgızistan ve 
Kazakistan’dan 
gelen temsilcilerin 
katılımları ile 
gerçekleştirildi.

Türk Konseyi Tecrübe Paylaşım Programı’nda 

Türk KOBİ’leri ve 
KOSGEB Destek Modelleri Görüşüldü

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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İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi 
KOBİ’leri ve Tüm İllerdeki Yazılım Sektörü KOBİ’lerine

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 
2018 Proje Teklif Çağrısı 

1 Milyon TL Destek

Proje Başvuru Tarihleri
24 Nisan - 22 Haziran 2018

İşletme başına; 300 Bin TL geri ödemesiz
700 Bin TL geri ödemeli 1 Milyon TL’ye  kadar destek!

“İllerde Rekabet Avantajına  Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım 
Sektörünün Rekabet  Gücünün  Geliştirilmesi”
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“2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve 
Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” 

Proje Teklif Çağrısı

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

•	 İllerde	rekabet	avantajına	sahip	imalat	sanayi	sektörleri	ve	yazılım	sektörlerindeki	
KOBİ’lerin	rekabet	gücü	arttırılacak		

•	 Kendi	İlinin	rekabetçi	imalat	sektörlerinde	faaliyet	gösteren	KOBİ’ler	ve	yazılımcı	

KOBİ’lere	700	milyon	TL	kaynak	kullandırılacak

“İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörleri ve Yazılım Sektörlerindeki 
KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” konulu	Proje	Teklif	Çağrısı	24	Nisan	2018	
tarihinde	KOSGEB	internet	sayfasında	yayınlandı.	Son	başvuru	tarihi	22	Haziran	2018’dir.	

Proje	başvuruları	online	olarak	yapılabilecek,	KOSGEB’e	evrak	getirilmeyecektir.	

Proje Teklif Çağrısı,  www.kosgeb.gov.tr 
adresinde “Destekler” menüsünden “KOBİGEL 
– KOBİ Gelişim Destek Programı” alt menüsü 

seçilerek incelenebilecektir

Proje Teklif Çağrısına; 
•	 “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi 

Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi 
sektörü KOBİ’leri,

•	 Tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi 
sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3), 

•	 Tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri,
başvurabilecektir. 

Başvuru şartlarını karşılayan KOBİ’ler, “rekabet 
gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen 
faaliyetlerden oluşan proje sunabilecektir. 

Destek oranı %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 
300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye 
kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere 
toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. 
Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan 
yeni personel, yeni makine – teçhizat – kalıp, hizmet ve 
yazılım alımı giderleri için ödenecektir. 

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve 2017 KOBİ 
Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme yetkilisinin 

e-devlet şifresiyle sisteme girerek KOBİGEL proje 
başvurularını oluşturabilecektir. Proje çağrısı için 

başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23.59’da 
kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce 

başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Proje Teklif Çağrısına Erişim 

Başvuru Şartları

Desteklenecek Proje Konusu ve 
Destek Kapsamı 

Başvuru yeri ve tarihi

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları, 2017 yılında bilanço usulünde 

defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş 

yapamayacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekmektedir.

Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış 

hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. 
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Anadolu’da Esnaf Kültürü
Ahi Teşkilatı

Geçmişten Günümüze,

Orta Asya’da hüküm süren 

Oğuz Yabguluğu yıkılınca 1040 

Oğuz Türkleri yavaş yavaş 

Selçuklu egemenliği altına 

girerek Anadolu’ya göç etmeye 

başladı. Ekseriyeti göçebe olan 

Oğuzlar, kopup geldikleri Orta 

Asya steplerine benzediği için 

daha çok Orta Anadolu kırsalını 

mesken olarak tercih ediyorlardı. 

Dolayısıyla Orta Anadolu’nun 

Türkleşip İslamlaşması hızlı 

olurken, şehirlerde bu dönüşüm 

yavaştı. İslam dini de, yerleşik 

hayatı gerekli kılıyordu. İşte bu 

sebeple, göçebe Türkmenlerin 

İslâmlaşma sürecini 

hızlandırmak, Anadolu’yu Türk 

yurdu haline getirmek, şehirlerde 

yaşayan Rum ve Ermeni 

tacirleriyle rekabet edebilmek 

amacıyla ve Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin tavsiyesiyle Ahi teşkilâtı 

Anadolu’da kuruldu. Kısacası 

Anadolu’da Ahiliğin şekillenmesi 

ve köylere kadar teşkilatlanması 

politik ve sosyo ekonomik bir 

mecburiyetin ürünüdür .

Göçebe Türkmenlerin İslâmlaşma sürecini 
hızlandırmak, Anadolu’yu Türk yurdu haline 
getirmek, şehirlerde yaşayan Rum ve Ermeni 
tacirleriyle rekabet edebilmek amacıyla ve 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin tavsiyesiyle Ahi Teşkilâtı 
Anadolu’da kuruldu.
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Ahiliğin kuruluşu ve 
Anadolu’da yayılışı

Bazı araştırmalar Ahiliğin 

Kırşehir’de ortaya çıktığını ileri 

sürer. Diğer bir görüşe göre, 

Bağdat’ta büyük üstadlardan 

ders alan Ahi Evran, Arapların 

kurduğu Fütüvvet Teşkilatı’ndan 

etkilenerek, 1205’te Anadolu’ya 

gelmesinden kısa bir süre sonra 

ilk olarak Kayseri’de Ahilik 

Teşkilatı’nı kurmuştur.

Tarihi kaynaklardan, Ahi Evran 

zamanında Anadolu’nun şehir ve 

kasabalarında ortaya çıkan Ahi 

kurumlarının, Ahi Evran’a bağlı 

merkezi bir teşkilat olabileceği 

imajı çıkıyor. En azından bu 

kurumlar, onun koyduğu ilkelere 

bağlı kalmış olmakla, manen 

Ahi Evran’ın liderliğindeki geniş 

bir teşkilatın şubeleri gibidir. 

Fakat onun ölümünden sonra, 

bağlı olunan ilkelerde büyük 

benzerlikler mevcut olmakla 

beraber, İbn-i Batuta’nın belirtiği 

gibi, Anadolu’nun en ücra 

köşelerine kadar yayılan bu 

kurumlar arasında organik bir 

bağ bulunmamaktadır.

Ahilik Teşkilâtı’nın 
sonuçları
1. Ahilik, Anadolu’da köylere 

kadar yayılarak Anadolu’nun 

daha kısa sürede Türkleşip 

İslamlaşmasını sağlamıştır.

2. Göçebe Türkmenler yerleşik 

hayata geçirilerek hem 

İslami uyum kolaylaşmış, 

hem de Türk şehirciliği hız 

kazanmıştır.

3. 13. yy’ın ikinci yarısına kadar 

çoğunlukla gayrimüslimlerin 

Türk olmayan yerli halkın 

elindeki sanat ve ticaret 

işlerine Müslüman Türkler 

de katılmış ve hızlanma 

kazandırmıştır.

4. Türk esnaf ve sanatkarları 

arasında sağlanan dayanışma 

ve yardımlaşma sayesinde 

Ahilik önemli bir güç haline 

gelmiş,hız kazanmış, asayişin 

bozulduğu zamanlarda 

(örneğin Moğol İstilası) kendi 

otoritesini yürütmüştür.

5. Dini ve ahlaki yapı 

korunmuştur.

Ahilik Teşkilâtı’nın 
özellikleri

Ahilik Teşkilatı Selçuklular 

döneminde ekonomik ve 

ticârî faaliyetlerinin yanı sıra, 

askerî ve siyasî faaliyetlerde de 

bulunmuş, aynen Bektaşi ve 

Yeniçeri Ocaklarının olduğu gibi 

Osmanlı Beyliği’nin kuruluşunda 

ve güçlenmesinde etkin rol 

oynamışlardır. Aşıkpaşazade 

Derviş Ahmet, Osmanlı’nın 

kurulmasında etkin olan 

Dört unsur arasında Ahiliği 

de belirtmiştir. İlk Osmanlı 

padişahlarının ve vezirlerinin 

çoğu Ahi Teşkilâtı’na mensup 

şeyhlerdir.

Ahi Teşkilâtı’nın müslümanlara 

has bir kurum olarak iş görmesi 

17. yüzyıla kadardır. Osmanlı 
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Devleti’nin hakimiyet alanı 

genişleyip, gayrimüslim oranının 

artmasıyla farklı dinden kişilerin 

ortak çalışması zorunlu olmuştur. 

Din ayrımı gözetilmeden ortaya 

çıkan bu kuruluşa da gedik 

denmiştir. 1727 yılından itibâren 

rastladığımız bu kavram Türkçe 

bir kelime olup tekel veya imtiyaz 

anlamına gelmektedir. Kavram 

olarak “Osmanlı bünyesindeki 

esnaflığa ve sanatkarlığa girişi 

tetkik etmek” demektir. Yapı 

olarak ahilikten farklı olmamakla 

birlikte ömrü onun kadar uzun 

olmamıştır. Zira 1838 Balta 

Limanı Antlaşması’yla tekel 

idaresi ortadan kalkmış ve 

gedikler çözülmüştür.

Ahilik teşkilâtı 3 dereceli bir 

düzene dayanır. Her kapı üç 

dereceyi içerir. 

Bu dereceler şöyle sıralanır:

•	 Yiğit

•	 Yamak

•	 Çırak

•	 Kalfa

•	 Usta

•	 Ahi

•	 Halife

•	 Şeyh

•	 Şeyh-ül Meşayıh

Ahilik, Galip Demir’e göre, 

“Türkler’in Rönesansı”dır. 

Veysi Erken’e göre, Ahilik ve 

kurum düzeni bugünlerin 

şartlarında bile, 5 çekirdek ilke ile, 

“Toplumsal sorumluluk, hizmette 

mükemmellik, dürüstlük ve 

doğruluk, ortak yaşama” ile örnek 

bir ‘yatay örgütlenme’ toplum 

hareketi şekilendiriyor. Erken, 

Ahiliğin bu yönüyle, 2000’li yıllar 

için bile ileri bir örgütlenme 

modeli sunduğunu kaydediyor.

18.  yüzyılın önemli minyatür 
sanatçılarından Levni’ye ait, esnaf 
loncalarının resmigeçidini gösteren bir 
minyatür

Ahilik töreleri yaygın 
Türkçe deyimlere 

dönüşmüşlerdir. Örnek 
olarak “pabucunu dama 

atmak” sözü ahiliğin 
peştamal kuşanma töreni 

ile ilgilidir. Çıraklıktan 
kalfalığa geçiş töreni 

öncesinde eğitimi 
tamamlanan çırağın pabucu 

dama atılır. Bir yandan 
da artık ustalarından, 

kalfalarından eskisi gibi 
ilgi görmeyeceğini ortaya 

koyar bu deyim.
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Harama bakma, 
Haram yeme,
Haram içme.

Doğru, sabırlı, dayanıklı ol.
Yalan söyleme.

Büyüklerinden önce söze başlama.
Kimseyi kandırma.

Kanaatkar ol.
Dünya malına tamah etme.
Yanlış ölçme, eksik tartma.

Kuvvetli ve üstün durumda iken
affetmesini, 

Hiddetli iken yumuşak
davranmasını bil. 

Kendin muhtaç iken bile,
 Başkalarına verecek kadar cömert ol.

"Bu nasihat; Türk tarihinde Ahilik sistemi ile yetişen ve 
kalfalıktan ustalığa yükselecek olanlara, Ahi baba vekili tarafından yapılırdı."

AHİLİK NASİHATI
(Ustanın Çırağına Nasihati)

Ahilik töreleri yaygın Türkçe 

deyimlere dönüşmüşlerdir. Örnek 

olarak “pabucunu dama atmak” 

sözü ahiliğin peştamal kuşanma 

töreni ile ilgilidir. Çıraklıktan 

kalfalığa geçiş töreni öncesinde 

eğitimi tamamlanan çırağın 

pabucu dama atılır. Bir yandan da 

artık ustalarından, kalfalarından 

eskisi gibi ilgi görmeyeceğini 

ortaya koyar bu deyim.

Ahilikte sanatkarlar gündüzleri 

işyerlerinde 4 aşamadan oluşan 

hiyerarşi içinde mesleğin 

inceliklerini öğrenirler, akşamları 

toplandıkları ahi konuk ve 

toplantı salonlarında aynı 

hiyerarşi içinde ahlakî ve felsefî 

eğitim görürlermiş.

Kırşehir’de kabri bulunan Ahi 

Evran’ın kurduğu bu teşkilatla 

ilgili Ahilik geleneğinin 

unutulmaması için Türkiye 

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

tarafından bazı şehirlerde her 

yıl Ahilik haftası ve kutlamaları 

yapılmaktadır. Ahilik Teşkilatı, 

gençlerin iyi yetişmesini ve 

meslek kazanmasını sağlardı. 

Savaş, afet vs. kötü durumlarda 

da kuruma üyeler ve halk 

arasında dayanışma olurdu. 

Padişahlar ve diğer yöneticiler 

de ahilik teşkilâtını destekleyerek 

gelişmesini istemişlerdir.
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Mehmet Şükrü 
Demir, günümüzde 
çok az ustası 
kalan, gençlerin 
zor bir iş olduğu 
için öğrenmekten 
kaçındığı, geçmişi 
M.Ö. 3 binli yıllara 
dayanan Telkâri 
sanatını ayakta 
tutarak gelecek 
nesillere taşıyor.

İncecik gümüş ve altın tellerin 
maharetli ellerde hayat bulduğu 
sanatın adıdır Telkâri. Sabır ve 
ustalıkla dantel gibi işlenen teller, 
tamamen el emeği göz nuru kıymetli 
ürünlere dönüşür. Tarihi ve kültürel 
miras açısından ayrıcalıklı bir konuma 
sahip olan Mardin ile özdeşleşmiş 
bu sanatta uygulanan motifler Türk-
İslam felsefesi ile yorumlanarak 
ortaya çıkar.

Midyat’ın Kültürel 

Mirasını 

Osmaniye’ye 
Taşıdı

Geçmişten Günümüze,
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Mehmet Şükrü Demir, günümüzde 

çok az ustası kalan, gençlerin zor 

bir iş olduğu için öğrenmekten 

kaçındığı, geçmişi M.Ö. 3 binli 

yıllara dayanan Telkâri sanatını 

ayakta tutarak gelecek nesillere 

taşıyor.

Mardin Midyatlı olan Mehmet 

Şükrü Demir, çocukken babasının 

Süryanilerden eğitim almasıyla 

bu sanatla tanıştı. İçinde Telkâri 

hevesi büyüyen Demir, Mardin’de 

kendi memleketinde takı tasarım 

eğitimine başladı. Mardin Artuklu 

Üniversitesi’ne bağlı Midyat 

Meslek Yüksek Okulu Takı Tasarım 

Bölümü’nü başarıyla bitiren Şükrü 

Demir, ailesinin Osmaniye’ye 

tayini ile buradan ayrıldı. 

Mardin’in kültürel mirasını aldığı 

eğitimle birleştirip Osmaniye’ye 

taşımak isteyen girişimci Demir, 

KOSGEB’den destek aldı. KOSGEB 

desteğiyle Elif Gümüş ve takı 

tasarım mağazasını Osmaniye’de 

faaliyete geçiren 23 yaşındaki 

Demir, 3000 yıllık Mardin’e özgü 

Telkâri sanatını ayakta tutarak 

gelecek nesillere taşıyor.

Mehmet Şükrü Demir, Süryani 

ustalar tarafından yüzyıllardır 

devam eden gümüş işleme 

sanatının, özellikle bayanlar için 

önemli bir yere sahip olduğunu 

söylüyor. Aldığı eğitimden sonra 

Midyat’ın kültürel zenginliğini 

Osmaniye’ye taşımanın 

mutluluğunu yaşayan genç 

girişimci, KOSGEB desteğiyle 

Telkâri sanatını yaşatıyor. 

Girişimci Demir, çırak bulmakta 

zorlanılan bu zor ve kıymetli 

sanatı gelecek nesillere aktarmak 

istiyor. Makineleşmenin çok 

fazla olduğu günümüzde el 

işçiliğinin ölmemesi, kültürel 

zenginliğimizin sürdürülebilmesi 

için Telkâri sanatını aslına uygun 

olarak yaşatmayı hedefleyen 

Demir, Telkâri’nin unutulan 

mesleklerden olmaması,  nesiller 

boyu aktarılması için bu sanata 

sahip çıkılması gerektiğini 

vurguluyor. 
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Hammaddesi kil olan, elde, kalıpta 

veya tornada biçimlendirilmiş, 

fırınlanmış her tür eşyanın genel 

adı olan seramik, Türklerin 

Orta Asya’dan bu yana ulusal 

sanatları arasında yer alır. 

Yüzyıllar boyunca farklı 

medeniyetlerin şekillendirdiği bu 

sanat, Selçuklular ve Osmanlılar 

döneminde Anadolu’ya özgü 

malzeme ve tekniklerin 

kullanımıyla gelişerek dünyaya 

yayılır.

Hatice Dilek Ördek, her aşaması 

ayrı bir emek ayrı bir sabır olan 

Seramik sanatına gönül vererek, 

bu geleneksel kültürü başkentte 

devam ettiriyor. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Seramik Mühendislik bölümünden 

mezun olan Dilek Ördek,  kendi 

mesleğini yapmak için Ankara’da 

2017’de ‘Topraktan Gelen Sanat 

Atölyesi’’ni kurdu. KOSGEB 

Girişimcilik Desteği ile Ankara’da 

bu sanatla uğraşan tek atölyeyi 

açan kadın girişimci,  seramik ve 

çini üretiyor. Üretimi yapılan ham 

mamüllere süsleme, daha sonrada 

sırlamaları yapılıyor.

Ankara’daki kursların ürünleri 

Kütahya’dan temin etmesini fırsata 

dönüştüren girişimci, başkentin 

bu ihtiyacını sanatıyla karşılıyor.  

Kursların ihtiyaç duyduğu her 

türlü seramik ve çini malzemeyi 

üretip daha sonrada sırlama işini 

Başkent’te
Seramik Ondan Soruluyor 

KOSGEB destekleri ile toprak 
sanatını mesleği haline 
dönüştüren kadın girişimci, 
Ankara’da sipariş üzerine çalışan 
tek seramik atölyesinin sahibi 
olmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Geçmişten Günümüze,

Toprakla ateşin aşkıdır Seramik… 
Seramik, Anadolu toprağından doğmuş 

8000 yıllık bir gelenek…
Tarihi insanoğlunun tarihi kadar eski…
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yapan Ördek,  belediye kursları 

ve özel kurslar bunun yanında 

hediyelik eşya satan dükkanlar 

sayesinde çini ve seramiğin 

popülerleştiğini vurguluyor. 

Kadın girişimci, günümüzde 

üniversitelerin bu bölümlere yer 

vermesiyle eğitim seviyesinin 

yükseldiğini, bu sayede araştırma, 

yeni malzemeler bulma, ürünlerin 

kalitesini arttırma konusunda 

Avrupa ülkeleriyle yarışır hale 

geldiğimizi dile getiriyor.

Ankara’daki tek seramik 

atölyesinin sahibi olan 

girişimci, KOSGEB’in makine 

ve teçhizat desteğiyle başarısını 

taçlandırdı. Kendi mesleğini 

icra etmede KOSGEB’in büyük 

katkıları olduğunun altını çizen 

Hatice Dilek Ördek, KOSGEB’e 

teşekkürlerini sunuyor.
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KOSGEB 

Şehit ve Gazi Çocuklarını Ağırladı

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, Uluslararası 

Kalkınma Derneği’nin (UKAD), 

Vatan Evlatlarına Vefa Projesi 

kapsamında şehit ve gazi 

çocuklarını KOSGEB’de ağırladı.

Uluslararası Kalkınma Derneği 

(UKAD), Türkiye Kalkınma 

Zirvesi’nden sonra ülkemizin 

geçtiği bu sıkıntılı süreçte İçişleri 

Bakanlığı Dernekler Dairesi 

Başkanlığı’nın destekleriyle 

şehitlerimizle ilgili yeni bir sosyal 

sorumluluk projesine imza atıyor. 

Vatan Evlatlarına Vefa Projesini; 

milli şuurun inşası bağlamında 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden 

şehit ve gazi çocuklarını 

Ankara’da misafir ediyor. 

Projeyle birlikte şehit ve gazi 

çocuklarına devletin ve milletin 

yanlarında olduğunu, sahipsiz 

olmadıklarını hissettirmeyi, 

liderlik, girişimcilik, madde 

bağımlılığından korunma gibi 

çeşitli alanlarda eğitimler verilerek 

toplumun entegrasyonuna katkı 

sağlamalarına yardımcı olmayı 

hedefliyor. 

Proje dahilinde katılımcılara 

Ankara’daki devlet kurumları yanı 

sıra Ankara’nın tarihi ve kültürel 

olarak görülmeye değer yerleri 

gezdirilerek, sürpriz gösteriler ve 

etkinlikler yapılıyor.

UKAD’ın Vatan Evlatlarına Vefa 

Projesi kapsamında şehit ve gazi 

çocuklarına KOSGEB tarafından da 

Girişimcilik eğitimleri verildi.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, girişimcilik eğitimi 

alan şehit ve gazi çocuklarını 

KOSGEB’de kabul etti.

Ziyaret kabulünde konuşan Başkan 

Uzkurt, şehit ve gazi çocuklarının 

bugüne kadar KOSGEB bünyesinde 

misafir edilen en değerli misafirler 

olduğunu belirterek; “Sizler 

geleceğimizin en müstesna 

kimseleri olacaksınız. KOSGEB 

daima sizin yanınızda olacak.” dedi. 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 
Uluslararası Kalkınma Derneği’nin (UKAD), Vatan 
Evlatlarına Vefa Projesi kapsamında şehit ve gazi 
çocuklarını KOSGEB’de ağırladı.
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Kenya’nın önemli kurumlardan 

biri olan 2030 Vizyonu Uygulama 

Sekretaryası, ülkemiz tecrübesini 

paydaş kurumlarla yerinde görmek 

ve iş birliği potansiyellerini 

genişletmek üzere Planlama 

Bakanlığı Müsteşarı Dr. Julius 

M. Muia ve ilgili Bakanlıkların 

Müsteşar ve hükümet yetkililerinin 

de olduğu 15 kişilik bir heyet ile 

KOSGEB’i ziyaret etti. Ülkemizin 

önemli kalkınma ortaklarından 

biri olan ve Sahraaltı Afrika 

ülkeleri arasında  gelecek 15 

yılda en hızlı büyüyen ekonomi 

olması öngörülen Kenya’ya 

yönelik KOSGEB tecrübe ve 

bilgi birikiminin paylaşılması 

kapsamında, Sekretarya 

yetkililerine “Proje ve Genel Destek 

Programlarımız”, “Girişimcilik”, 

“Kredi Faiz Desteği” konularında 

bilgilendirme yapıldı.

2030 Vizyonu Uygulama 

Sekretaryası adına konuşan 

Planlama Bakanlığı Müsteşarı 

Dr. Julius M. Muia, uzun vadeli 

ulusal kalkınma politikası 

kapsamında Kenya’yı 2030 

yılında tüm vatandaşlarına 

yüksek yaşam kalitesini sağlayan, 

sanayileşmesini sürdüren, orta 

gelirli bir ülkeye dönüştürmeyi 

amaçladıklarını ve bu hedeflere 

ulaşmak için KOSGEB’in 

tecrübelerinin kendileri için 

oldukça önemli olduğuna dikkat 

çekti.

Kenya 2030’a Hazırlanırken 
KOSGEB’i Model Alıyor

Kenya 2030 Vizyonu Uygulama Sekretaryası, ülkemiz 
tecrübesini paydaş kurumlarla yerinde görmek ve 
işbirliği potansiyellerini genişletmek üzere 15 kişilik bir 
heyet ile 08 Mayıs 2018 tarihinde KOSGEB Başkanlığını 
ziyaret etti.

Sudan Ankara Büyükelçisi Dr. Yousif  Elkodafani, KOBİ’ler alanında iş 
birliğini görüşmek üzere KOSGEB’e ziyaret gerçekleştirdi.

Sudan Ankara Büyükelçisi Dr. 

Yousif  Elkodafani, KOBİ’ler 

alanında iş birliğini görüşmek 

üzere KOSGEB’e ziyaret 

gerçekleştirdi.

Büyükelçi, 24 Aralık 2017’de 

iki ülke arasında imzalanan 

Mutabakat Zaptının iş birliğinin 

başlangıç noktası olduğunu 

belirterek, tarımsal üretim 

ve hayvancılık konusunda iş  

birliği talebinde bulundu. Bu 

konularda Türk KOBİ’lerinin 

Sudan’da yatırım yapmalarından 

memnuniyet duyulacağını ifade 

etti. 

KOSGEB Başkanı Uzkurt, Sudan’da 

öne çıkan sektörlere bağlı olarak 

faaliyetlere başlanabileceğini ve 

Sudan’da KOBİ’ler için stratejik 

yol haritası hazırlanmasının 

önemli olduğunu vurgulayarak, 

KOSGEB’in bu konudaki 

deneyimlerini aktarmaya hazır 

olduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın Sudan’a 

gerçekleştirdiği resmi ziyaret 

sırasında Sudan Sanayi Bakanlığı 

ile KOSGEB arasında, 24 

Aralık 2017 tarihinde iki ülke 

KOBİ’leri arasında ticari ilişkileri 

desteklemek amacıyla mutabakat 

zaptı imzalanmış ve bu kapsamda 

yol haritası niteliğinde olan 

eylem planı taslağı KOSGEB 

tarafından hazırlanarak Sudan 

tarafına iletildi. Büyükelçi, iki 

ülke Cumhurbaşkanlarının Aralık 

2018 görüşmesi öncesi KOSGEB 

heyetini Sudan’a davet ederek, 

yerinde inceleme yapmanın 

önemine vurgu yaptı. 

Sudan ile  
KOBİ İş Birliği Başlıyor
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Amasya’da çeşitli firmalarda 

muhasebeci olarak çalıştıktan 

sonra kendi işini kurmaya 

karar veren evli ve iki çocuk 

annesi Mahide İnce, 1,5 yıl önce 

girişimcilik kursunu katılarak 

belge aldı.

KOSGEB’e başvurarak misket 

elmasından sirke ve pekmez 

üretmek amacıyla kurmayı 

planladığı iş için destek isteyen 

İnce, 50 bin lirası hibe olmak 

üzere 150 bin lira kredi almaya hak 

kazandı.

Kurduğu firmada 5 kişiye de 

istihdam sağlayan İnce, ayda 

ortalama 20 ton elma kullanarak 

13,5 ton sirke ve pekmez üretmeye 

başladı.

Üretiminin büyük bölümünü 

Irak’a ihraç eden İnce, ayrıca bazı 

Ortadoğu ülkeleri ile Fransa’ya da 

ürün göndermek çalışma yapıyor.

İhracatını artırmak için 

çalışma yapıyor

Mahide İnce, yaptığı açıklamada, 

elmadan sirke ve pekmez yapımını 

evinde deneyerek öğrendiğini 

söyledi.

KOSGEB Desteğiyle 
İhracatçı Oldu

Kadın girişimci 

Amasya’da, KOSGEB desteğiyle misket elmasından sirke ve 
pekmez üreten Mahide İnce, ürünlerini hem yurt içi hem de 
yurt dışına pazarlıyor.

KOSGEB ile Başaranlar
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Amasya misket elmasının hem 

yurt içi hem de yurt dışında ünlü 

olduğunu anlatan İnce, şöyle 

konuştu:

Sağ olsun, bu konuda KOSGEB’in 

büyük desteği oldu. Ürünlerim 

tamamen doğal. Hiçbir katkı 

maddesi içermiyor. Üretime 

başladıktan sonra ürünlerimi Irak’a 

satmaya başladım. Bir süredir 

marketler aracılığıyla Türkiye 

genelinde de satış yapıyoruz. 

İnşallah yakında Amasya’nın 

giriş ve çıkışına satış mağazaları 

açacağız.”

Ortadoğu ülkeleri ve Fransa’ya da 

ürün göndermek için görüşmeler 

yaptığını ifade eden İnce, 

“Özellikle Iraklılar çok beğeniyor, 

sürekli istiyorlar. Arap ülkeleri de 

ilgilenmeye başladı” diye konuştu.

İş yapmak isteyen gençlere 

tavsiyelerde bulunan İnce, 

“Öncelikle o şehrin ihtiyacına, 

eksiğine baksınlar. Mesela Amasya 

bir tarım şehri ve elmasıyla meşhur. 

Ben de elmadan sirke ve pekmez 

yapmayı düşündüm.” dedi.

Mahide İnce’nin eşi Mehmet İnce 

de eşine iş yerini açma sürecinde 

destek verdiğini belirterek, 

bugün talebe cevap vermekte 

zorlandıklarını dile getirdi.

     Bu konuda KOSGEB’in büyük desteği 
oldu. Ürünlerim tamamen doğal. Hiçbir katkı 
maddesi içermiyor. Üretime başladıktan 
sonra ürünlerimi Irak’a satmaya başladım. 
Bir süredir marketler aracılığıyla Türkiye 
genelinde de satış yapıyoruz. İnşallah yakında 
Amasya’nın giriş ve çıkışına satış mağazaları 
açacağız.

“

”
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GİRİŞİMCİLİK 
DESTEK PROGRAMI

Y E N İ  G İ R İ Ş İ M C İ  D E S T E Ğ İ

KOSGEB destekleri ücretsiz ve aracısız 
verilmektedir.

50 Bin TL Geri Ödemesiz

100 Bin TL Geri Ödemeli

 150 Bin TL’ye kadar destek!

Kendi İşinin Patronu O
labilirsin!
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10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde 

gerçekleştirilen ve eş başkanlıkları 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

ve Afganistan Ticaret ve Sanayi 

Bakanı Humayoon Rasaw 

tarafından yürütülmekte olan 

II. Dönem Karma Ekonomik 

Komisyonu (KEK) toplantısı 

KOSGEB ile Afganistan Ticaret 

ve Sanayi Bakanlığı arasında 

imzalanan Mutabakat Zaptı ile 

tamamlandı. İki gün süren ve 

çeşitli kamu kurumlarının yer 

aldığı müzakereler neticesinde, 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

ve Afganistan Ticaret ve Sanayi 

Bakanı Humayoon Rasaw eş 

başkanlıkları himayelerinde 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt tarafından imzalanan tek 

anlaşma ile, iki ülke KOBİ’lerine 

yönelik iş birliğinin çatısı 

kurulmuş oldu.

Bakan Soylu konuşmasında, 

KOBİ’lere yönelik bir Mutabakat 

Zaptının imzalanmasından 

duyduğu memnuniyeti dile 

getirirken, aynı gün KOSGEB’i 

ziyaretleri ile onurlandıran 

Bakan Rasaw ise konuşmasında; 

Afganistan KOBİ’lerinin 

kalkınmadaki ve ekonomideki 

yerinden bahis ile konuya 

özel önem atfettiklerini ve bu 

kapsamda KOSGEB ile iş birliği 

yapmanın kendilerine büyük katkı 

sağlayacağını belirtti.

KOSGEB Modelinin Afganistan’a Aktarılması için 

İlk Adım Atıldı

KOSGEB ile 
Afganistan 
Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığı arasında 
imzalanan 
mutabakat 
zaptı ile iki ülke 
KOBİ’lerine 
yönelik iş birliği 
çalışmalarına 
başlandı.
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KOBİ Çalışma Grubu bünyesinde, 

Karadeniz Ekonomik İş Birliği 

Örgütü (KEİ)  üyesi ülkelerin 

katılımları ile “KOBİ’lerde Enerji 

Verimliliği” ve “KEİ Bölgesinde 

KOBİ Ödül Sisteminin Kurulması” 

konularında çalıştaylar düzenlendi.

KEİ üye ülke temsilcilerinin 

katılımıyla gerçekleştirilen 

çalıştaylarda, KOSGEB tarafından 

yürütülmüş olan enerji verimliliği 

projelerine ilişkin bilgiler ile her yıl 

düzenlenen KOBİ ve Girişimcilik 

Ödüllerine ilişkin tecrübeler üye 

ülkelerle paylaşıldı.

Çalıştaylar sonrasında 

gerçekleştirilen toplantısında ise 

Çalıştaylar kapsamında ortaya 

çıkan politika önerileri üye ülke 

delegasyonlarınca tartışıldı. 

Çalışma Grubu’nun gelecek 

dönemde gerçekleştireceği 

faaliyetlere ilişkin görüş 

alışverişinde bulunuldu. 

Toplantıda ayrıca ülke 

temsilcilerince “KOBİ’lerde 

E-Ticaret” konulu sunumlar 

gerçekleştirildi.

KEİ çalışmalarının yürütülmesi 

konusunda ülke koordinatörlüğü 

görevi 1 Temmuz 2016 - 30 

Haziran 2018 tarihleri arasında 

Türkiye Cumhuriyeti adına 

KOSGEB tarafından yürütülüyor.

KEİ Üyesi Ülkeler, 
KOSGEB’in Çalışmalarını Örnek Alıyor

KOBİ Çalışma Grubu bünyesinde, Karadeniz Ekonomik İş Birliği 
Örgütü (KEİ)  üyesi ülkelerin katılımları ile “KOBİ’lerde Enerji 
Verimliliği” ve “KEİ Bölgesinde KOBİ Ödül Sisteminin Kurulması” 
konularında çalıştaylar düzenlendi.
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, KOSGEB’i ziyaret eden 

Düzce Üniversitesi, İşletme 

Fakültesi, Sigorta ve Sosyal 

Güvenlik Bölümü öğrencileri ile 

bir araya geldi.

Üniversite öğrencileri ile görüşen 

Başkan Uzkurt, gençliğe yapılan 

her türlü yatırımın geleceği 

garanti etmek anlamına geldiğine 

vurgu yaparak; “Ülkenin kalkınması 

yolunda gençlerimize her türlü 

desteği sağlayacağız. Gençlerimizin 

özellikle Ar-Ge, İnovasyon 

ve Yenilikçilik konularında 

uzmanlaşmalarını ve Girişimci 

olmalarını çok önemsiyoruz. 

Bu konularda KOSGEB’in 

kapısını çalan öğrencilerimize 

ve okullarından mezun olmuş 

gençlerimize illerimizde bulunan 

KOSGEB Müdürlükleri aracılığı 

ile gerekli desteği sağlıyoruz. 

Gençlerimizin devlet kapısında 

iş bekleyen değil, kendi işini 

kurup etrafına fayda sağlayan, 

ülkesine katma değer üreten ve iş 

imkanı sağlayan bireyler olmasını 

istiyoruz.” dedi.

KOSGEB Başkanı Uzkurt, 

Düzce Üniversitesi Öğrencileri ile 
Buluştu
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2011 yılında faaliyetine başlayan 

KOSGEB Sivas Müdürlüğü, 

Sivas ilindeki KOBİ’lerin 

ve girişimcilerin KOSGEB 

desteklerinden en etkin bir şekilde 

yararlanması adına faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

TÜİK 2016 yılı verilerine göre 

Sivas ilinde toplam 21 bin 885 

işletme bulunmakla birlikte, bu 

işletmeler arasında KOBİ ölçeğinde 

olan işletmelerin oranı %99,9’dur. 

Mayıs 2018 dönemi itibariyle 

bu KOBİ’lerin 10 bine yakını ise 

KOSGEB veri tabanına kayıtlı 

durumda.

Kurulduğu günden itibaren 

Sivas ilinde 21 milyon TL 

destek ödemesi gerçekleştiren 

KOSGEB Sivas Müdürlüğü, 2017 

yılında ise Girişimcilik Destek 

Programı kapsamında 3 milyon 

300 bin TL, KOBİGEL – KOBİ 

Gelişim Destek Programı’nda 1 

milyon 265 bin TL, Genel Destek 

Programı’nda 1 milyon 38 bin TL, 

Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 

kapsamında da 617 bin TL olmak 

üzere toplamda 347 işletmeye 6 

milyon 237 bin TL destek ödemesi 

gerçekleştirdi. Ayrıca 2017 yılında 

uygulanan Sıfır Faizli Kredi 

Faiz Desteği kapsamında, Sivas 

ilindeki 2.352 KOBİ sıfır faizli kredi 

imkanından yararlandırılmış ve 

Sivas’ta 55 milyon 454 bin TL’lik bir 

kredi hacmi oluşturuldu.

Paydaş kurum ve kuruluşlarla 

koordinasyon içerisinde çalışan 

KOSGEB Sivas Müdürlüğü, Sivas 

ilindeki KOBİ’lere ve girişimcilere 

en iyi ve kusursuz hizmeti, en hızlı 

şekilde vermeyi gelecek yıllarda da 

sürdürmeyi amaçlıyor.

SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

Sivas KOSGEB Müdürlüğü



Sivas’ta KOSGEB ile Başaranlar

45 Yılda
Havacılık Sektörüne Kadar Ulaşan Başarı
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Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde 

bulunan Gökçeler Makina;, Ömer 

Gökçeler tarafından 1973 yılında 

kurulmuş olup, 2002 ila 2012 

yılları arasında vagon ve lokomotif 

parçaları, demir çelik işletmelerine 

hassas yedek parçalar, plastik 

enjeksiyon kalıpları, medikal 

plastik parçalar, inşaat asansörleri, 

ahşap kesim makineleri gibi 

konularda faaliyet gösterdi.

2012 yılından itibaren ise Alp 

Havacılık ve TUSAŞ (TAİ) ile bir 

protokol imzalanarak, bu protokol 

çerçevesinde Alp Havacılık için 

BOEING 787 sivil yolcu uçağına 

4 farklı parça ve TUSAŞ için ise 

helikopter ve uçak gövdeleri 

şekillendirme kalıpları üretmeye 

başlayarak Savunma Sanayine 

girmeyi başardı.

2012 yılında NUROL Makina’nın alt 

yüklenicisi olan Gökçeler Makina, 

Axor Toma ve Ejder Toma’lar 

için Buldozer ve Alüminyum 

Çamurluklar üretimi yaparak kara 

araçlarında kalitesini ispatlamış, 

Ejder Yalçın 4x4 araç projesinde 

en kritik parçaların üretimini 

üstlenmiştir. Nurol Makina’nın 

ürün grubunda bulunan Axor 

Toma, Ejder Toma, Ejder Yalçın 

4x4, Ilgaz, Yörük NMS 4x4, STA 

projelerinde ise işletme, aktif 

olarak çalışıyor.

2013 yılında alt yüklenicisi olduğu 

FNSS firması için tank revizyon 

parçaları ve AV-8 araçları için 

parçalar üretimine de hala devam 

ediyor.

KOSGEB’le Hassas Üretim 
Kabiliyetine Erişti!

2016 yılında KOSGEB’in “Orta-

Yüksek ve İleri Teknoloji 

KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” 

çağrısı kapsamında “Nitelikli ve 

Hassas Üretim Kabiliyetlerinin 

Geliştirilmesi” projesi kabul edilen 

işletmenin, bu proje desteği ile 

bünyesine bilgisayarlı koordinat 

ölçme cihazları ve bilgisayar 

destekli tasarım-bilgisayar 

destekli imalat yazılımları 

eklenerek işletmenin hassas 

üretim yapma kabiliyeti artırıldı.  

Projenin sonucunda ise Gökçeler 

Makine; mevcut müşterileriyle 

olan iş kapasitesi artırılarak yeni 

müşteriler kazandı

Üretiminin %98’İ 
Savunma Sanayisi!

2017 yılında ASELSAN AHO 

alt yüklenicisi olan işletme 

bünyesinde dürbün gövde hassas 

talaşlı imalatları ve dürbün 

taşıma çantaları üretiliyor. 2018 

yılında İKA (insansız kara aracı) 

Ar-Ge faaliyetlerine başlayan 

Gökçeler Makina başarının her 

zaman kaliteli üretim, zamanında 

teslimat, uygun fiyat ve müşteri 

odaklı çözümler ile olacağına 

inanıyor. Mevcut durumda ise 

işletme, üretiminin %98’ini 

savunma sanayine yapmayı 

başardı. 
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KOSGEB Desteği ile 
Hem Ar-Ge Yaptı, 
Hem de Ürününü Ticarileştirdi

Aktes Isı San. Tic. Ltd. Şti. kalorifer 

kazan imalatı yapmak üzere 

makine mühendisi Saffet AKKUŞ 

tarafından kurulmuş 28 yıllık 

bir firmadır. Aktes Isı, Sivas 1. 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 7.000 

m²’si kapalı toplam 12.000 m²’lik 

bir alan üzerinde, yaklaşık 100 

kişilik personeli ile sektörün öncü 

firmaları arasında bulunuyor.

Aktes, kurulduğu günden bu 

güne ürün geliştirme adına 

önemli çalışmalar gerçekleştirmiş, 

sonucunda da 8 (sekiz) adet faydalı 

model sahibi bir işletme haline 

gelmiştir. 

“Avrupa’da yapılanın daha iyisini 

biz neden yapmayalım” sloganı 

ile Ar-Ge çalışmalarını aktif bir 

şekilde yürüten firma, yenilikçi 

duruşu ile sektörde tanınan bir 

kuruluş haline geldi.

Alanında Türkiye’nin ilk 
ve tek firması

Aktes Isı 2004 yılında Avrupa’da 

yoğuşmalı kazan kullanımının 

ilk yıllarında Avrupa’dan kombi 

ve kazanları Türkiye’ye getirmiş 

ve yoğuşmalı kazanı ülkemizde 

tanıtmaya başlamıştır. Daha sonra 

işletme, 2009 yılında yoğuşmalı 

kazanın kendi bünyesinde 

imalatını yapmaya karar verdikten 

sonra 4 yıllık bir Ar-Ge çalışması 

sonucunda AKTEMİX model 

duvar tipi yoğuşmalı kazanların 

TSE - CE belgelerini alarak ürünü 

piyasaya sunmuştur. Bunun 

sonucunda işletme, paslanmaz 

çelik eşanjörlü yoğuşmalı kazan 

üretiminde Türkiye’nin ilk 

ve tek firması olma başarısını 

göstermiştir. Günümüzde ise bu 

ürünler, 32kw’dan 1288 kw’ya 

kadar 16 farklı duvar ve yer tipi 

yoğuşmalı kazan modelleri ile 

yurt içi ve yurt dışı piyasalarında 

satışlarına devam edilmektedir. 

KOSGEB’in Ar-ge ve İnovasyon 

Destek Programı ile söz konusu 

yeni ürününü piyasaya sunma 

imkanı yakalayan AKTES Isı, 

yine KOSGEB’in Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 

ile bu imkanı fırsata çevirerek 

teknolojik yöntemlerle seri 

üretime geçmiştir. Sonucunda ise 

ülkemizde cari açığa neden olan 

bir ürünün ithal ikamesi başarıyla 

oluşturulmuş ve müşteriler 

tarafından talep görür duruma 

gelmiştir. 

Yoğuşmalı kazanlar üreten Aktes Isı Sivas 1. Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer alıyor ve kurulduğu günden bugüne sekiz 
adet faydalı model sahibi oldu.

Aktes Isı  İşletme Sahibi 
Saffet Akkuş
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Ar-Ge Desteği ile 
Yazılım Sektöründe Yeni Uygulamalar 
Geliştiren İşletme

2015 yılı itibari ile Sivas 

Cumhuriyet TEKNOKENT 

bünyesinde faaliyete başlayan 

Detay Teknoloji, yazılım ve 

danışmanlık alanlarında faaliyet 

gösteriyor.

Detay Teknoloji, % 100 Türk 

sermayeli en büyük SAP 

çözüm ortağı olan Detaysoft 

ile iş birliği içerisinde Türkiye 

pazarının ihtiyaçlarını göz 

önünde bulundurarak geliştirdiği 

çözümleri pazara sunuyor.

ERP entegre mobile ve web yazılım 

ürünleri ve analitik çözümler 

geliştiren işletme, sosyal iletişim 

ve iş yönetim platformu olan 

B-Net, e-dönüşüm kapsamında 

e-fatura, e-defter ve e-arşiv, 

analitik uygulamalar alanında 

ise B-Pack, QuIK Pack, ve Market 

Intelligence çözümlerini Türkiye 

pazarına sundu.

Detay Teknoloji 2017 sonu itibari 

ile KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı kapsamında “Kurumsal 

Anında Mesajlaşma Sistemleri ve 

Doküman Yönetim Sistemlerinin 

Gerçek Zamanlı Yönetimi ve 

Paylaşım Sistemi” projesini ve 

Kobi Gelişim (KOBİGEL) Destek 

Programı kapsamında “Melez 

Yazılım Geliştirme Tekniklerinin 

Öğretilmesi ve Kurumsal Kaynak 

Planlama Platformlarına Entegre 

İş Yönetim Uygulamasının 

Geliştirilmesi” projesini başarıyla 

tamamladı. Detay Teknoloji Ar-

Ge çalışmalarına ve yatırımlarına 

Anadolu’nun en büyük yazılım 

ekibini kurma yolunda hızla 

devam ediyor.

Detay Teknoloji, 
yazılım ve danışmanlık 
alanlarında faaliyet 
gösteriyor.  KOSGEB’in 
Ar-Ge Desteği ile 
yazılım sektöründe 
yeni uygulamalar 
geliştirmeye devam 
ediyor.
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KOSGEB’le Birlikte 

Dünya Markası Olma Yolunda 
İlerleyen İşletme

Nitrocare, Gökler Group 

tarafından hastane mefruşatı 

ve medikal ekipmanlar üretmek 

amacıyla 2009 yılında kuruldu. 

İlk kurulduğunda 10.000 m2 

kapalı alanda üretim yapan 

Nitrocare, 2013 yılında kapalı 

alanını %100’den fazla büyüterek 

25.000 m2’ye çıkardı ve ileri 

teknoloji makine parkuru ile 

üretim kapasitesini her geçen 

gün arttırarak sektöründe lider 

üreticiler arasına girmeyi başardı.

Dünya Markası Olma 
Yolunda İlerliyor!

Nitrocare, kaliteli ve esnek üretim 

kabiliyetini uzman tasarım 

ekibi ile geliştirerek kendine 

özgü tasarımlarını Dünya’ya 

kanıtlamış, 2 yılda Red Dot Design 

Award, Good Industrial Design, 

Good Design Award, German 

Design Award, If Design Award, 

International Design Award 

ve Product Design Award gibi 

uluslararası tasarım ödüllerini 

kazanmayı başardı.

Nitrocare, Medeniyetler beşiği Sivas’tan Türkiye’ye, 
Türkiye’den adım adım Dünya’ya yayılan ve 
sektörde 20 yılı aşkın süredir hizmet veren Gökler 
Group tarafından hastane mefruşatı ve medikal 
ekipmanlar üretiyor. Gökler Group Genel Müdürü 

Göksel Aras
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Nitrocare, yapılan yüksek 

teknolojili Ar-Ge yatırımlarının 

bazılarını KOSGEB’le birlikte 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı ile ticarileştirilmesini 

sağlamış, ticarileşen söz konusu 

ürün gruplarının gerek yurt 

içinde gerekse yurt dışındaki 

müşterilerine yine KOSGEB 

destekleri ile tanıtma imkanına 

ulaştı. Üretimde başarı ve 

sürekliliğin teminatı hizmette 

dürüstlük ve kalitedir prensibiyle 

çalışan Nitrocare, Anadolu’nun 

yükselen değeri olarak Turquality® 

programına da dahil olmayı 

başardı ve bir dünya markası 

olma yolunda emin adımlarla 

ilerlemesini her geçen gün 

sürdürüyor.

2 Yıl Üst Üste Türkiye’nin 
En Hızlı Büyüyen 100 
Şirketi Arasında!

Firmanın değişmez prensipleri 

kaliteli ürün, sistemli çalışma, 

nitelikli hizmet, zamanında 

teslim ve uygun fiyat olmuştur. 

Kaliteli ürüne verdiği değeri aldığı 

ürün belgeleri ile müşterilerinin 

gözünde kanıtlamış, 70’den fazla 

ülkeye yaptığı ihracatlarla, aldığı 

uluslar arası tasarım ödülleriyle ve 

iki yıl üst üste Türkiye’nin en hızlı 

büyüyen 100 şirketi arasında yer 

almıştır.

Nitrocare dinamik çalışma 

ekibiyle, her geçen gün artan 

ürün portföyü ve gelişen makine 

parkuru ile geleceğe sağlam 

adımlarla ilerlemektedir.

Nitrocare, yapılan 

yüksek teknolojili 

Ar-Ge yatırımlarının 

bazılarını KOSGEB’le 

birlikte Endüstriyel 

Uygulama Destek 

Programı ile 

ticarileştirilmesini 

sağlayarak 70’den 

fazla ülkeye yaptığı 

ihracatlarla, aldığı 

uluslar arası tasarım 

ödülleriyle, iki yıl üst 

üste Türkiye’nin en 

hızlı büyüyen 100 

şirketi arasında yer 

aldı.
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2

3

4

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 basabilir 

veya istenilen başvuru hizmetinin adını filtreleme  yapabilirisiniz.

İletişim bilgileri olmayan kullanıcılar sisteme giriş yapamayacaklardır. 

Başvuru yapılacak e-hizmet seçildikten sonra e-devlet sayfasından giriş yapılması 

gerekmektedir. Bu sayfada T.C. Kimlik No ve e-devlet şifreniz ile ‘Sisteme Giriş Yap’ 

butonuna basarak 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. 

e-devlet giriş sayfada gelen bilgilerin bir kereye mahsus onaylanması gerekmektedir. 

E-devlet sayfasından giriş işleminiz onaylandıktan sonra gelen sayfada ;  "Vergi / T.C. 

Kimlik No’ bilgisini ve ilgili 5 maddelik vekaletnameyi okuduktan sonra ‘Kabul ediyorum’ 

kutusunu işaretleyip ‘Giriş’ butonuna bastıktan sonra ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz.

Giriş yapıldıktan sonra işletme veya meslek kuruluşları için münferiden temsile yetkili 

değilseniz vekaletname sayfasına yönlendirileceksiniz. Noterden aldığınız vekalet 

belgesini tarayarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Bu vekalet içerisinde vekalet veren 

ve alan kişi/kuruluşların kimlik bilgileri yanında cep telefonu ve elektronik posta adresleri 

de yer almalıdır. KOSGEB tarafından elektronik ortamda bu vekalet kontrol edildikten 

sonra tüm KOSGEB  e-hizmetlerine vekalet aldığınız işletme adına başvuru yapabilirsiniz.

Uzman onayınız tamamlandıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz.
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Örnek Başlık 

Örnek Başlık

20 Nisan 2017 tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen 

Türkiye-Orta Amerika 

Entegrasyon Sistemi (SICA) II. 

Dışişleri Bakanları Forumu’na, 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 

başkanlığında KOSGEB heyeti 

katılım sağladı. 

Kobilerde dönüşümün zirvesi


