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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Giresun’da temaslarda bulunurken Dereli ilçesinde 

vatandaşlara seslendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı 

konuşmada, “Ekonomik ve sosyal hayatın süratle 

normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ’ler 

için 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği 

devreye sokulmuştur.” dedi.

İlk 12 Ay Ödeme Yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

açıklanan ve selden etkilenen esnafa ve KOBİ’lere 

verilecek faizsiz kredinin detaylarını Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Bakan 

Varank, KOSGEB tarafından sel bölgesine yönelik 

olarak başlatılan “Acil Destek Kredisi Programı” 

kapsamında işletmelerin 100 bin TL’ye kadar 

kredi kullanabileceğini belirtti. Kredinin ilk bir yıl 

Selden Etkilenen Esnaf ve KOBİ’lere 
Acil Destek Kredisi
Afetten Zarar Gören KOBİ’ler İçin 100 Bin TL’ye Kadar Faizsiz 

Kredi Desteği Devreye Sokulmuştur
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ödemesiz olacağını belirten Bakan Varank, krediye 

ait faizin tamamını KOSGEB’in karşılayacağını 

söyledi.

Acil Destek Kredisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla harekete 

geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili 

kuruluşu KOSGEB, sel felaketinin yaşandığı 

bölgeye dönük olarak “Acil Destek Kredisi 

Programı” başlattı.

Durumlarını Belgelendirecekler

Programın ayrıntılarını Bakan Varank duyurdu. 13-

14 Temmuz’da Rize Çayeli’nde, 22-23 Ağustos’ta 

Giresun ilinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 

sel felaketi yaşandığını ifade eden Varank, 

“Selden etkilenen işletmelerimiz durumlarını 

valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan 

belgelendirerek bu programdan yararlanabilecek.” 

diye konuştu. 

3’er Aylık Eşit Taksitler

Varank, işletme başına 100 bin TL üst limitli 

kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından 

karşılanacağını kaydederek, “Yani işletmelerimiz 

krediyi sıfır faizli olarak kullanacak. Kredi 

vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Daha sonra 

ödemeler, 3’er aylık eşit taksitler halinde toplam 

36 ay olarak yapılacak. Biz bu mekanizmayı daha 

önce; Elazığ ve Malatya depremlerinden zarar 

gören firmalarımız için kullanmıştık. Düzce ve 

İstanbul-Eminönü’nde yaşanan sel hadiselerinde 

de KOSGEB hemen devreye girmiş ve yaraları 

hızlıca sarmıştı” dedi.

KGF Devreye Girecek

Varank, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler 

için Kredi Garanti Fonu’nun devreye gireceğini 

bildirdi.

DOKAP’tan 20 Milyon TL

Bakan Varank ayrıca, Doğu Karadeniz Projesi 

Bölge Kalınma İdaresi (DOKAP) üzerinden AFAD’a 

20 milyon TL aktardıklarını ifade etti. Bakan 

Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 

aktarılan bu kaynak, zarar gören köy yollarının acil 

ihtiyaçları için kullanılacak.” dedi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-

19’a karşı çok kısa bir sürede yerli imkanlarla sıfırdan 

sentezlenen ve tedavide kullanılmaya başlanan ilacın 

üretildiği fabrikayı ziyaret etti. 

Daha önce Japonya ve Çin’den ithal edilen Favipiravir 

ilacının yerli sentezi olan Favicovir’in tüm Türkiye’de 

hastalara verildiğini açıklayan Bakan Varank, “İlaç 

endüstrisinin savunma sanayisi kadar önemli 

olduğuna inanıyoruz. Bu endüstriyi stratejik olarak 

destekliyoruz.” dedi.

Sıfırdan Yerli Sentez

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay 

İlaç iş birliğiyle Covid-19 tedavisinde kullanılan ve 

etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın sıfırdan 

yerli sentezi Favicovir haziran ayında üretime hazır 

hale geldi.

Cumhurbaşkanı Açıkladı

Medipol Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Güzel 

ve Atabay İlaç’tan Zeynep Atabay Taşkent’in 

Bakan Varank : İlaç Endüstrisinin 
Savunma Sanayisi Kadar Önemli 
Olduğuna İnanıyoruz
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koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 

sentezlenen ilaç, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın “Hekimlerimizin Covid-19 hastalığı 

tedavisinde etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli 

ilacı TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı 

altında çalışan bilim insanlarımız kendi sentezimizle 

üretmeyi başardı.” açıklaması ile duyuruldu. 

Atabay İlaç’a Ziyaret

İlacın ilk numunesi haziran ayında kendisine sunulan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yürütülen 

faaliyetleri yerinde görmek amacıyla Favicovir’in 

üretildiği Atabay Kimya’nın Gebze’deki fabrikasını 

ziyaret etti. Varank’a ziyaretinde Kocaeli Valisi 

Seddar Yavuz, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı 

ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Atabay 

Kimya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep 

Atabay Taşkent ile Fabrika Direktörü Şahin Gürsel 

eşlik etti. 

Yılda 4 Bin Ton Parasetamol

Burada yapılan sunumda, Favicovir’den 250 bin kutu 

üretilerek Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiği ifade 

edilirken; fabrikada, ateş düşürücü olarak bilinen 

parasetamolün de üretildiği kaydedildi. Fabrikada 

yıllık 4 bin ton parasetamol üretildiği bunun yüzde 

80’lik bölümünün ihraç edildiği bilgisini alan Bakan 

Varank, duyduğu memnuniyeti yetkililere iletti. 

“STAR” Öğrencileriyle Buluşma

Varank, Covid-19’a karşı mücadele eden 

akademisyenlerin talebi üzerine kendi talimatıyla 

TÜBİTAK tarafından başlatılan Stajyer Araştırmacı 

Burs Programı’ndan (STAR) kabul alan 10 öğrenciyle 

Atabay İlaç’ta karşılaştı. Covid-19’un teşhis ve 

tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev 

alan gençlerle sohbet eden Varank, fabrikanın 

Ar-Ge Laboratuvarı, Antiviral İlaç Ham Maddesi, 

Parasetamol Ham Maddesi ve Biyoteknoloji Pilot 
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tesislerinde de incelemelerde bulundu.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Varank, 

şunları söyledi: 

Japonya ve Çin’den İthal Ediyorduk

Atabay İlaç, Covid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir 

etken maddeli ilacın üretilmesiyle kamuoyunun 

gündemine gelmişti. Tesislerini ziyaret ettik. Atabay 

İlaç, Favicovir ismiyle bunu ruhsatlandırdı. Covid-19 

tedavisiyle ilgili hâlihazırda dünyada uygulanan birkaç 

metot var. Favipiravir etken maddesi de bu hastalığın 

tedavisinde çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. 

Biz bu ilacı Japonya ve Çin’den ithal ediyorduk. 

Covid-19 Türkiye Platformu’nda aşı geliştirme 

çalışmaları yapılırken bu ilacın Türkiye’de sıfırdan 

sentezlenmesi yani etken maddesinin ithalatına 

ihtiyaç duymadan sentezlenmesi gündeme gelmişti. 

Mustafa Güzel Hocamız, Zeynep Hanım ile bu ilacı 

sıfırdan sentezleyerek üretebileceklerini söylediler. 

Bilim insanlarımızın büyük gayretiyle bu ilaç sıfırdan 

sentezlendi. İlaç haline getirildi, Sağlık Bakanlığımız 

ruhsatlandırdı. Şu anda bu ilaç tüm Türkiye’de 

hastalarımıza veriliyor. 

Yeni Projeler Yolda

Burada şahit olduklarımız gurur verici. Biraz 

önce genç bilim insanlarıyla, lisans seviyesinde 

olan öğrencilerle birlikteydik. Bu gençler STAR 

burslarından faydalanıyor ve bunun gibi projelerde 

yer alıyorlar. Atabay İlaç’ın Mustafa Hoca ile çalıştığı 

farklı projeler var. Sıfırdan sentezlemek istedikleri 

başka projeler var. Hepsinin takibini Covid-19 Türkiye 

Platformu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 

yapıyoruz. 
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Beraber Çalışmaya Devam Edeceğiz

İlaç sektörü tüm dünyada önemli. Bu tesiste 

biyoteknolojik ilaçlar da üretiliyor. Atabay İlaç, ilaç 

ham maddesi konusunda uzun yıllardır faaliyette 

olan bir firmamız. İlaç endüstrisinin savunma 

sanayisi kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu 

endüstriyi stratejik olarak destekliyoruz. Önümüzdeki 

dönemde neler yapabileceğimize ilişkin görüşmeler 

gerçekleştirdik. Özellikle TÜBİTAK MAM, Atabay 

İlaç ile beraber birkaç projeyi aynı anda yürütüyor. 

Biyoteknolojik ve bitkisel temelli ilaç projeleri 

bunlardan birkaçı. Akademiyle beraber çalıştıkları, bu 

işe önayak oldukları için Zeynep Hanım’a teşekkür 

ediyorum. Hatta bizim bursla destekleyemediğimiz 

öğrencilerimizi de onlar bizzat desteklediler. Ortaya 

da böyle vatandaşlarımıza şifa olacak ilaçlar çıktı. 

Beraber çalışmaya devam edeceğiz.

Dünyadaki En Kaliteli Parasetamol 

Atabay İlaç, 82 yıllık bir firma. 50 yıllık ekipleri var. 

Uzun süredir çalışan hocalarımız var. Atabay İlaç’ın 

en önemli özelliklerinden biri de dünyada en kaliteli 

parasetamol üreticilerinden bir tanesi olması. 

Ürettikleri kapasitenin yüzde 70-80’ini ihraç ediyorlar. 

Ham madde ile ilaç endüstrisinde söz sahibi olmak, 

yurt dışına bağımlı olmamak da önemli. Atabay İlaç 

bu konularda oldukça kabiliyetli. Birçok ilacın ham 

maddesini kendisi üretebiliyor, parasetamolde de 

dünyada söz sahibi firmalardan bir tanesi. 

250 Bin Kutu Teslim Edildi

Atabay İlaç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Zeynep Atabay Taşkent, desteği nedeniyle 

Bakan Varank’a teşekkür ederek “Favipiravir ham 

maddesinin çalışmasına aslınds 2014 yılında 

başladık. TÜBİTAK desteği, Mustafa Hocamız ile 

iş birliği içinde ilacı en hızlı ve en kaliteli şekilde 

sentezledik ve piyasaya sunduk. Ruhsatlandırma 

aşamasını başarıyla tamamladık. Şimdiye kadar 250 

bini aşkın kutuyu Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne 

teslim ettik. Devletimiz; Halk Sağlığı, hastaneler 

üzerinden ilacı halkımıza sunuyor.” dedi.

Dünyaya İhraç Ediyoruz

Firmanın 50 yıllık çalışanı aynı zamanda Atabay 

Kimya Fabrika Direktörü Şahin Gürsel, 1970 yılından 

bu yana ilaç ham maddesi sentezlediklerini belirterek 

“Parasetamol, lider bir ham maddemiz. Senede 

4 bin ton ham madde üreterek bütün dünyaya 

ihraç ediyoruz. Şu anda da antiviral oseltamivir ve 

Favipiravir üretiyoruz. Bakanımızın bizi ziyaretinden 

çok memnun olduk. Bu bizim motivasyonumuzu 

arttıracak.” diye konuştu.
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB 

programıyla desteklenecek Başkent Üniversitesi 

BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) gibi 

yapıların fikir aşamasındaki projelerin şirketleşme, 

yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmasıyla büyümesine 

kadar birçok süreçte yol gösterici olacağını belirterek, 

“Bu yapılar, buralarda kurulan şirketleri ekonomik birer 

aktör haline dönüştürecek.” dedi.

Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme 

Merkezine “TEKMER” adının kullanım hakkı 

tanınmasına ilişkin KOSGEB’de sözleşme imzalandı. 

Sözleşmeye imzalar, Prof. Uzkurt ile Başkent 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal tarafından 

atıldı.

İmza töreninde konuşan Uzkurt, Başkent 

Üniversitesi’nin KOSGEB’in ilgili programı için 

müracaatta bulunduğunu ve gerekli değerlendirmeler 

sonucunda, Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji 

Geliştirme Merkezinin kuruluş kararının verildiğini 

söyledi.

Uzkurt, merkezden Türkiye’ye ciddi katma değerler 

üretecek, biyoteknoloji, ilaç aşı alanında önemli 

Başkent Üniversitesi’ne 
“BiyoTek TEKMER”
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt:

Bu yapılar özellikle daha fikir aşamasındaki projelerin 

şirketleşme, yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılmasıyla 

büyümesine kadar birçok süreçte yol gösterici olacak



11

KOSGEB’le Daha Güçlü

projeleri kazandıracak firmaların çıkması temennisinde 

bulundu.

Program hakkında bilgi veren Uzkurt, son 

dönemde teknoloji geliştirme merkezlerini yeniden 

modellediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu modelde, teknoloji geliştirme merkezlerini 

özellikle kısa sürede şirket değeri yüksek start-up’ların 

ortaya çıkmasına zemin hazırlayan mekanlar olarak 

kurguladık. Bu yapılar özellikle daha fikir aşamasındaki 

projelerin şirketleşme, yurt içi ve yurt dışı pazarlara 

açılmasıyla büyümesine kadar birçok süreçte yol 

gösterici olacak. Bu yapılar, buralarda kurulan şirketleri 

ekonomik birer aktör haline dönüştürecek.”

Yeni Modele Göre İlk TEKMER

Uzkurt, programla 3 milyon 800 bin TL’ye 

kadar finansal desteğin yanı sıra TEKMER’lerin 

sürdürülebilirliği için mentorluk hizmeti de verileceğine 

dikkati çekerek, “Bu yapılar içinde bulunacak 

temsilcilerimiz, buralarda yer alan şirketleri KOSGEB 

desteklerinden yararlanmaları konusunda da 

yönlendirecek. Ülkemize bu tür yapıları kazandırmak, 

nitelikli istihdama katkı sağlamak ve teknoloji tabanlı 

start-up’ların ülkemizden çıkmasını temin etmek üzere 

yola çıkmış bulunmaktayız.” diye konuştu.

KOSGEB’in yeni modeline göre desteklenecek ilk 

TEKMER’in, Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji 

Geliştirme Merkezi olduğunu belirten Uzkurt, şimdiye 

kadar farklı tema ve illerde yaklaşık 30 müracaat 

aldıklarını, yakında bunları da sonuçlandıracaklarını 

sözlerine ekledi.

Ankara Biyoteknoloji Alanında da Yol 

Gösterecek

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Haberal da son 

dönemde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

sürecinde aşı ve biyoteknoloji yönünde şirketlerin 

hizmete alınmasının daha da önem kazandığına dikkati 

çekerek, “Biz de biyoteknoloji ağırlıklı bir tematik 

TEKMER konusunu gündeme aldık. Bugün imzasını 

attığımız KOSGEB’in önderliğindeki TEKMER’imizin 

hem ülkemize hem de Ankara’ya önemli projeleri 

sağlayacağını umuyoruz.” dedi.

Bu konuda yeterli altyapı, donanım ve insan kaynağının 

olduğunu dile getiren Haberal, merkezde şirketlerin 

faaliyete geçmesiyle projelerin oluşması ve ürüne 

dönüşmesi yaklaşımlarının bulunduğunu kaydetti.

Haberal, üniversite-kamu ve sanayi iş birliğiyle 

birçok projenin kısa sürede faaliyete geçeceğini ve 

olgunlaşacağını ifade ederek, “Bu konuda ülkemiz 

zaten önemli atılımları gerçekleştiriyor. Ankara 

savunma sanayisinin de başkenti oldu. Biyoteknoloji 

konusunda Ankara’nın diğer illere ve üniversitelere de 

yol göstereceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde 

bulundu.

Merkez Hakkında

Başkent Üniversitesi BiyoTek Teknoloji Geliştirme 

Merkezi’nin temaları tıbbi cihaz, medikal, biyoteknoloji, 

nanoteknoloji, genetik, gıda, tarım, yenilenebilir enerji 

ve benzeri alanlar olarak belirlendi.

Merkez, girişimci adaylarını inovatif ve Ar-Ge içeren iş 

fikirlerini hayata geçirmeye teşvik etmek, kuracakları 

start-up firmalarda projelerinin hızlı ve sürdürülebilir bir 

gelişme kaydetmesini sağlamayı amaçlıyor.
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Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan ve 

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini 

hedefleyen TEKNOFEST, 24-27 Eylül’de Gaziantep 

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) 

önderliğinde gerçekleşiyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda 

farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020 

kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına bu yıl 

toplam 20 bin 197 takım başvuru yaptı.

 

En Fazla Başvuru Gaziantep’ten

Türkiye’de 81 ilden teknoloji meraklısı gençlerin 

başvuruda bulunduğu TEKNOFEST teknoloji 

Bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı 

hedefleyen Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 

TEKNOFEST’e teknoloji tutkunu 100 bin genç, 21 farklı kategoride 

düzenlenen yarışmalar için geliştirdikleri projelerle festivale hazırlandı

TEKNOFEST 2020’ye 
Gençler Damgasını Vuruyor

Hazırlayan: Melisa TEKİN
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yarışmalarına 3 bin 891 takım ile en fazla başvuruyu 

Gaziantep yaptı. Gaziantep’i takip eden ve ilk 10’a giren 

iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Kayseri, 

Bursa, Kocaeli, Hatay ve Adana oldu.

 

21 Farklı Kategori

İlkokul, ortaokul, lise, lisans, lisansüstü ve mezun 

seviyesinde katılımın yapıldığı 21 farklı kategoride 

düzenlenen teknoloji yarışmalarına 2019’dan farklı 

olarak Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Tarım 

Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri 

Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri 

Yarışması, Helikopter Tasarım Yarışması, Jet Motor 

Tasarım Yarışması kategorileri eklendi.

 

Havada, karada, denizde geleceğin teknolojisine imza 

atacak gençlerin yüksek motivasyon ve kararlılıkla 

hazırlandığı TEKNOFEST teknoloji yarışmaları arasında:

 • En yükseği hedefleyen gençler için Roket Yarışması,

• Sürdürülebilir enerji ile toplumu çevre dostu bir 

dünyaya götürecek araçlar için Efficiency Challenge 

Elektrikli Araç Yarışması,

• Geleceğin su altı teknolojileri için İnsansız Su Altı 

Sistemleri Yarışması,

• Geleceği değiştirecek otonom araçlar için Robotaksi 

Binek Otonom Araç Yarışması,

• Uçan arabalar çağı için Uçan Araba Tasarım 

Yarışması,

• İnsanlık yararına müthiş fikirler ve projeler için İnsanlık 

Yararına Teknoloji Yarışması,

• Yerli ve milli insansız hava araçları kapsamında İHA 

Yarışması,

• Sürü konseptinde görevlerin yapılabilmesi için Sürü 

İHA Simülasyon Yarışması,

• Yüksek irtifalara çıkabilecek model uydular için Model 

Uydu Yarışması ve

• Gelişmiş gerçek hayat siber saldırına karşı yarışmak 

için HACK ZEUGMA yer alıyor.
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

Teknoloji Geliştirme Merkezlerine (TEKMER) 

sadece üniversitelerin değil, üniversite iş 

birliğiyle özel sektör firmalarının da ilgi 

göstermesi gerektiğini belirterek, “Bugün özel 

sektör ağırlıklı olan ilk TEKMER’i kurduk. Bundan 

sonra da özellikle kendi start-up girişimcilik 

ekosistemini kurmak ve geliştirmek isteyen 

özel sektör firmalarımızın KOSGEB’in TEKMER 

yapısını incelemelerini ve bunlara müracaatta 

bulunmalarını arzu ediyoruz.” dedi.

Yıldırım Yapı Sanayi İnşaat Petrol Gıda Ticaret 

AŞ ile STYX Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret 

AŞ’nin, Atılım Üniversitesi iş birliğiyle kurduğu 

LEAP Teknoloji Geliştirme Merkezine “TEKMER” 

adını kullanma hakkının tanınmasına ilişkin 

sözleşme, KOSGEB’de düzenlenen törenle 

imzalandı.

Temsili sözleşmeye imzalar, Uzkurt ile şirketlerin 

yönetim kurulu başkanları Zafer Yıldırım ve Ali 

Yücelen tarafından atıldı.

Yeni Model 

Uzkurt, burada yaptığı konuşmada, KOSGEB 

olarak özellikle teknoloji tabanlı iş birliklerinin 

Başkan Uzkurt’tan 
Özel Sektöre TEKMER Çağrısı:
Özellikle kendi start-up girişimcilik ekosistemini kurmak ve geliştirmek 

isteyen özel sektör firmalarımızın KOSGEB’in TEKMER yapısını 

incelemelerini ve bunlara müracaatta bulunmalarını arzu ediyoruz
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kıymetli start-up’lara dönüşmesi ve kısa sürede 

TEKMER’lerden değeri yüksek şirketlerin 

yetişmesi için önemli bir program başlattıklarını 

ifade ederek, programı yeni bir modelle teknoloji 

merkezi kurmak isteyen üniversite ve özel 

şirketlerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Bu çerçevede daha önce Başkent Üniversitesi 

ile sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Uzkurt, 

bugün de Atılım Üniversitesi ile iki özel sektör 

firmasının bir araya gelerek “TEKMER” yapısına 

ilgi göstermelerini memnuniyetle karşıladıklarını 

dile getirdi.

Uzkurt, teknoloji merkezlerinin girişimci ve start-

up’ların daha kolay ulaşabileceği sosyal yaşamın 

merkezinde olan mekanlarda kurulmasını 

önemsediklerine işaret ederek, “Buraların klasik 

bir işletme olmanın ötesinde özellikle geleceğin 

yazılım, dijitalleşme, medikal, havacılık ve uzay 

gibi sektörlerinde katma değeri yüksek start-

up’ların kurulmasına zemin oluşturacak mekanlar 

olmasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Özel Sektör Ağırlıklı İlk TEKMER

TEKMER’lere sadece üniversitelerin değil, 

üniversite iş birliğiyle sektöründe öncü firmaların 

ilgi göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan 

Uzkurt, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün özel sektör ağırlıklı olan ilk TEKMER’i 

kurduk. Şu an KOSGEB’in gündeminde 

değerlendirme süreci bitmek üzere olan yaklaşık 

30 başvuru daha var. Bundan sonra da özellikle 

kendi start-up girişimcilik ekosistemini kurmak 

ve geliştirmek isteyen özel sektör firmalarımızın 

KOSGEB’in TEKMER yapısını incelemelerini ve 

bunlara müracaatta bulunmalarını arzu ediyoruz.”

Uzkurt, gelecek dönemde farklı şehir ve 

sektörlerde de TEKMER yapılarını görmek 

istediklerini belirterek, iş fikri olan girişimci 
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adaylarına teknoloji geliştirme merkezlerini 

sunarak, nitelikli istihdamı teşvik etmeyi ve 

buralardan teknoloji düzeyiyle katma değeri 

yüksek start-up’ların yetişmesini istediklerini 

anlattı.

LEAP TEKMER’in yazılım, elektrik-elektronik, 

dijitalleşme, bilişim teknolojileri, robotik, 

savunma sanayisi, havacılık ve medikal gibi 

sektörlerde faaliyet göstereceği bilgisini veren 

Uzkurt, “Kendi sektöründe önemli yere sahip iki 

şirketimizin ticari tecrübelerinin bu TEKMER’de 

yer alacak start-up’lara aktarılması, bu start-

up’ların büyüyerek dünya pazarlarına açılması, 

ülkemizin ekonomik performansına da katkı 

sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

3 Milyon TL’ye Kadar Destek

Uzkurt, TEKMER’deki girişimcileri, girişimcilik 

desteklerinin yanı sıra KOSGEB’in diğer destek 

programlarından yararlandıracaklarına işaret 

ederek, bu yapıların ortak kullanım alanlarına ve 

danışmanlık, yatırımcı-girişimci buluşması gibi 

faaliyetlerine 3 milyon TL’ye kadar KOSGEB desteği 

verileceğini bildirdi.

Zafer Yıldırım da girişimciliğin önünü açmak ve yeni 

fikirlere değer vermek adına kurulan TEKMER’den 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek, girişimcilerin 

kendileriyle iç içe nice başarılara imza atacağına 

inancının tam olduğunu söyledi.

Ali Yücelen ise özel sektör şirketlerinin TEKMER 

kurmasının önemine dikkati çekerek, bu merkezle 

Ankara’da Anadolu’dan gelen girişimcileri 

yatırımcılarla buluşturma imkânlarının olacağını 

belirtti.

Atılım Üniversitesi’nin de yenilikçi fikirleri olanları 

yatırımcılarla buluşturmak adına büyük bir 

girişime vesile olduğunu vurgulayan Yücelen, 

şunları kaydetti:

“Üretimde ve Türkiye ekonomisinde katma 

değerin tabana yayılması ve gelir dağılımındaki 

eşitliğin sağlanması adına KOBİ’ler bizim için 

vazgeçilmezimiz. Bu anlamda yeni oluşan 

KOBİ’lerin yenilikçi teknolojilerden olması adına 

da bu adımın ülkemizde diğer iş insanlarını teşvik 

edeceğini değerlendiriyorum.” 

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Serkan Eryılmaz da üniversitelerin topluma 

hizmet etme yönünün de olduğunu belirterek, 

“Üniversitemizin bilgi birikimini topluma hizmet 

olarak kullanmak istiyoruz. Bu anlamda aktif 

rol alabileceğiz yapılardan biri TEKMER diye 

düşünüyorum. Burasıyla birlikte özel sektör 

enerjisinin, akademinin bilgi birikimiyle birleşerek 

ülkemiz adına katma değeri yüksek teknolojiler, 

fikirler üreteceğini düşünüyoruz.” dedi.

LEAP TEKMER 

LEAP TEKMER, yazılım, elektrik-elektronik, 

dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri, robotik, 

savunma, havacılık, medikal temalarında faaliyet 

göstermeyi planlıyor.

Merkezle, teknoloji yönelimli yeni girişimleri 

desteklemek, mevcut girişimlerin yeni üretim 

yöntemleri geliştirerek piyasalara yeni ürünler 

kazandırmalarını sağlamak, işletmelerin Ar-Ge, 

yenilik ve endüstriyel uygulama faaliyetlerini 

desteklemek ve üniversite-sanayi iş birliğinin 

güçlendirilmesine katkı vermek amaçlanıyor.
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KOSGEB destek programlarına yönelik yürütülen 

değerlendirme çalışmalarının çerçevesini Destek 

Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi 

belirlemektedir. Buna göre değerlendirme 

çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulan veriler; 

literatür taraması, izleme verisi ve saha araştırmaları 

aracılığıyla toplanır. Literatürde bu yaklaşıma 

üçgenleme (triangulation) adı verilir. Bu makale 

kapsamında Şekil 1’de gösterilen üçgenleme 

yaklaşımı çerçevesinde yapılan işlemler genel 

hatlarıyla açıklanacaktır.

Şekil 1 - Üçgenleme Yaklaşımı Çerçevesinde 

Oluşturulan KOSGEB Değerlendirme Metodolojisi

Üçgenleme, mümkün olduğu kadar fazla kaynaktan 

mümkün olduğu kadar farklı yöntemlerle araştırma 

verisi toplamak, toplanan verileri karşılaştırarak 

verinin güvenilirliğini sağlamak ve böylece en 

gerçekçi sonuçlara ulaşmak gibi amaçlarla kullanılır. 

Aynı konu hakkında birbirinden farklı ancak birbirini 

tamamlayan yöntemler kullanılarak elde edilen 

veriler, bilgi çeşitliliği ve güvenirliliği sağlayarak, 

değerlendirme çalışmalarının kalitesini arttırır.

Değerlendirme çalışmaları kapsamında 

değerlendirme sorularının cevaplanması amacıyla 

kullanılacak verilerin toplanması gerekir. Bu 

çerçevede üçgenleme yaklaşımı gereğince 

literatür taraması, izleme verisi ve saha araştırması 

aracılığıyla elde edilen veriler değerlendirici 

tarafından bir bütün olarak analiz edilerek 

değerlendirme soruları cevaplanır ve değerlendirme 

raporları oluşturulur.

Çoğu değerlendirme çalışmasında olduğu 

gibi, KOSGEB destek programlarına yönelik 

olanlar da literatür taraması ile başlar. Bu 

sayede değerlendirilen program hakkında 

yürütülmüş önceki çalışmalardan en iyi şekilde 

yararlanılması  ve yapılmış benzer çalışmaların 

deneyimlerinden, bulgularından ve hatalarından 

dersler çıkarılması mümkün olur. Bu aşamada 

öncelikle değerlendirilecek programa ilişkin 

doküman incelemesi gerçekleştirilir ve sonrasında 

ise genel literatür taraması ile değerlendiricinin 

değerlendirilecek destek programına ilişkin bilgi 

seviyesinin artırılması sağlanır.Doküman incelemesi, 

değerlendirme çalışmalarının literatür taraması 

aşamasında gerçekleştirilen ve mevcut verilerden 

faydalanmayı amaçlayan bir veri toplama aracıdır. 

Hazırlayan: Abdullah Avcı/ KOBİ Uzmanı
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Doküman incelemesinin literatür taramasından 

ayrılan tarafı, daha dar bir çerçevede 

sürdürülmesidir. Şöyle ki; değerlendirilen 

program kapsamında, çoğu zaman 

değerlendirme dışı amaçlarla toplanmış veriler 

incelenerek değerlendiricilerin yeni verilere olan 

ihtiyacı azaltılır.

Doküman incelemesi kapsamında, öncelikle 

değerlendirilecek destek programına ilişkin 

mevzuat ve eki formlar incelenir. Programın 

tasarım ve uygulama dönemine ilişkin üst politika 

dokümanları (Kalkınma Planları, Stratejik Planlar, 

Eylem Planları, Performans Programları, Faaliyet 

Raporları vb.) ile varsa programına ilişkin ön 

değerlendirme ve ara değerlendirme raporları da 

bu aşamada gözden geçirilir.

Literatür taraması ile değerlendirilen destek 

hakkında bilgi edinilir, benzer desteklerin varlığı 

araştırılır ve benzer desteklere ilişkin gerek 

değerlendirme çalışmaları gerekse de akademik 

çalışmalar ulusal ve uluslararası ölçekte 

incelenir. Literatür taraması, değerlendirilmekte 

olan program için çok değerli ön bilgi 

sağlayabileceğinden, değerlendirme çalışmasının 

erken aşamalarında gerçekleştirilmektedir. Bu 

sayede değerlendirme çalışması kapsamında 

hangi meselelere odaklanılıp, hangi hipotezlerin 

test edileceği hakkında öneriler geliştirilmesine 

ve potansiyel metodolojik zorlukların neler 

olabileceğinin belirlenmesine yardımcı olur. 

Böylece zamandan ve gösterilecek çabadan 

tasarruf edilebilmektedir. Literatür taraması ile 

değerlendirme sorularına odaklanılmamakta 

ancak araştırılması gereken yeni hususların 

tespitini yapmak mümkün olabilmektedir.

Literatür taramasından sonra genellikle 

izleme verilerinin analizi aşamasına geçilir. 

Değerlendirme çalışmalarında (özellikle etki 

değerlendirmesinde) kullanılacak en kıymetli 

bilgi, izleme verisidir. KOSGEB bünyesinde 

program düzeyinde izleme, destek programlarına 

ilişkin mantıksal modeller kapsamında belirlenen 

göstergeler üzerinden Destek Programı İzleme 

Sistemi (DPİS) aracılığıyla yapılır. İzlemeler 

yapılırken ilgili destek programına ilişkin 

gösterge tablosunda yer alan bilgiler temel alınır. 

Değerlendirilecek programa ilişkin DPİS’te izleme 

verisi bulunmadığı durumlarda ise KOSGEB ve 

diğer kamu kuruluşlarından elde edilen idari 

kayıtlar kullanılır.

Özellikle işletmelerin destekten önceki ve sonraki 

durumlarının karşılaştırılmasında, programa 

özgü belirlenen göstergeler bakımından 

sağlanan ilerlemenin ölçülmesi esastır. Bu 

bakımdan desteklenecek her bir işletmenin 

destekleme öncesi başlangıç verisine ihtiyaç 

duyulur. İlgili destek programından yararlanacak 

işletmelerin belli olmasından sonra söz konusu 

işletmelere ve ileride performansı bu işletmelerle 

karşılaştırılacak kontrol grubunda yer alan 

işletmelere ilişkin başlangıç verisinin DPİS’e 

entegre edilmesi, değerlendirme çalışmalarının 

kalitesini ve güvenilirliğini artıracak bir husustur.

Değerlendirme çalışmaları kapsamında ihtiyaç 

duyulan verilerin bir kısmı ise saha araştırması ile 

elde edilir. Saha araştırması; 



20

KOSGEB’le Daha Güçlü

masa başı araştırmaların yapıldığı iş yeri, 

laboratuvar, kütüphane gibi çalışma ortamlarının 

dışında ham verilerin toplanması amacıyla 

yürütülen bir araştırma yöntemidir. Saha 

araştırmasında kullanılan yaklaşımlar ve 

yöntemler disiplinler arasında farklılık gösterir. 

Örneğin, saha araştırması yapan sağlık bilimciler 

bulaşıcı bir hastalığın insanlar arasında yayılım 

aşamalarını ortaya çıkarabilmek için gözlem 

yaparken, saha araştırması yapan sosyologlar ise 

savaşların çocuk davranışları üzerindeki etkilerini 

ve bu etkilerin toplum huzuruna yansımalarını 

öğrenmek için uzun bir süre gözlem yapabilirler. 

Değerlendirme çalışmalarında ise genellikle çok 

boyutlu saha araştırmaları gerçekleştirilir. Bu 

kapsamda ilk olarak, değerlendirilecek programa 

ilişkin destek gerçekleşmeleri ön analize tabi 

tutularak, kullanılacak veri toplama araçları ve bu 

araçlara yönelik örneklemler belirlenir.

KOSGEB destek programlarına yönelik 

değerlendirme çalışmalarına ilişkin saha 

araştırmalarında anket, görüşme, odak grubu 

toplantısı, çalıştay ve benzeri tekniklerden bir 

veya birkaçından yararlanarak desteğe ilişkin 

veri toplama faaliyetleri desteğe taraf tüm 

kesimlerin katılımıyla yürütülür. Bununla birlikte 

çalışmanın niteliğine göre; doğrudan gözlem, 

vaka analizi, uzman görüşü, karşılaştırma, 

betimleme gibi veri toplama araçlarından uygun 

olanlar da kullanılabilir. Bu aşamada işletmelerin 

yanı sıra, desteğin tasarım, revizyon, uygulama, 

değerlendirme vb. süreçlerinde görev alan 

KOSGEB personeli ve bağımsız değerlendiriciler 

ile desteğe paydaş diğer kurum ve kuruluşlar 

dahil olmak üzere tüm taraflardan bilgi alınır.

Değerlendirme çalışmaları kapsamında 

başvurulan veri toplama yöntemleri Şekil 2’de 

özetlenmiştir.

Özetle KOSGEB destek programlarının 

değerlendirmesine yönelik çalışmalarda kullanılan 

üçgenleme yaklaşımı kapsamında; kurum içi 

ve dışarısındaki çeşitli kaynaklardan beslenen 

DPİS’teki veriler, literatür tarama ve saha 

araştırması yoluyla elde edilen veriler ile birleştirilir. 

Toplanan verilerin analiz edilmesi mümkün 

koşullarda istatistiksel yöntemlerle desteklenir 

ve değerlendirme raporlarındaki bulgu, sonuç ve 

öneriler bu yaklaşımla oluşturulur.

Şekil 2 - Veri Toplama Yöntemleri

Literatür Taraması / 

Doküman İncelemesi

* Üst politika dokümanları

* İlgili mevzuat

* Tezler, makaleler

* Değerlendirme çalışmaları

İzleme Verisi / 

İdari Kayıtlar

* DPİS

* KOSGEB

* Diğer kamu kurum ve 

kuruluşları

Saha Araştırması

* Anket

* Görüşme

* Odak grubu

* Çalıştay vb.

    SİZİN 
İŞLETMENİZİN 
HANGİ DESTEĞE 
İHTİYACI VAR?

D e s t e k  P r o g r a m ı  İ L E

İşletme 
gelİŞTİRME

480 BİN TL’ye

varan destek!
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    SİZİN 
İŞLETMENİZİN 
HANGİ DESTEĞE 
İHTİYACI VAR?

D e s t e k  P r o g r a m ı  İ L E

İşletme 
gelİŞTİRME

480 BİN TL’ye
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Zonguldak’ta elektrik, otomasyon, makine, bilişim 

alanlarında mühendislik ve Ar-Ge hizmeti veren 

Teknoplan Mühendislik, bu alanlarda her türlü imalat, 

montaj, bakım, malzeme temini, program yazılım ve 

temini konularında faaliyet gösteriyor.

2006 yılında yurt dışından ithal edilen ekipman ve 

tesislerin yurt içinde üretilebilmesi amacıyla kurulan ve 46 

kişi istihdam eden şirket, KOSGEB’in birçok desteğinden 

faydalandı. İş Birliği Destek Programı kapsamında 

Bozankaya firmasıyla proje ortaklığı ile tramvay 

redüktörlerinin ilk kez yerli ve milli olarak seri üretilmesini 

sağlayacak.

Hedef İkinci Ar-Ge Merkezi

Teknoplan, sektöründe komple ürün veya tesis sunmaya 

yönelik bir yapılanmayla mekanik, otomasyon ve yazılım 

bölümlerinde faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan itibaren 

ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne odaklanan işletme, 

bu sektörde elektrik-otomasyon, makine ve bilişim 

alanlarında proje geliştirme, tasarım, imalat ve devreye 

alma gibi tüm süreçleri kapsayan çalışmaları yürütüyor. 

Mühendislik hizmetleri yanında Ar-Ge faaliyetlerine 

ağırlık veren işletme, iki yıl içerisinde bölgede ikinci Ar-

Ge Merkezi olmayı ve kalifiye çalışanlarla sektöre üstün 

nitelikli ve özgün hizmetler sunmayı hedefliyor.

İş Birliğinden Yerlilik Doğacak
İş Birliği Destek Programı’ndan faydalanan Teknoplan Mühendislik ‘Tramvay 

Redüktörünün Yerli Olarak Geliştirilmesi’ konulu projesi ile hafif raylı tramvay 

aracı tekerlek tahrik redüktörünü yerli imkânlarla üretecek
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Önemli Yerlerde Önemli Projeler

Mekanik sistemlerde bugüne kadar pek çok projeye 

imza atan işletme; Kardemir, Erdemir, Tosçelik gibi büyük 

firmalara sunduğu çözümlerle örnek gösterilebilir. Demir 

çelik sektörü yanında, proses kontrol ağırlıklı olarak CTP 

makineleri, boru üretim hatları ve su arıtma tesisi ve 

entegrasyon projelerinde yer alan Teknoplan, Erdemir 

ve İsdemir gibi Türkiye’nin en büyük demir-çelik üreticisi 

firmalarında yüksek tonajlı tavan vinci otomasyon 

sistemlerini gerçekleştirdi. 

Pek çok farklı makine imalatçısına dilme, boy-kesme, 

multi-cut ve paketleme hatlarında anahtar teslim 

çözümler gerçekleştirdi. Aynı zamanda Siemens çözüm 

ortağı olarak Siemens motor sürücüleri yanında firmaların 

özel talepleri olması durumunda ABB, Schineder gibi 

diğer kontrol sistemleri ile de proje geliştirme çalışmaları 

yapıyor. 

Almanya’ya İhracat

Mekanik ve otomasyon sistemlerinin tamamını kendi 

geliştirdiği boy-kesme hattını bir Alman firmasına 

satan Teknoplan,  Kanada merkezli Alcos firmasının 

Almanya’daki Meiser ve Schütz firmalarına yaptığı dilme, 

boy kesme ve paketleme hatlarında çözümleri sunup 

devreye alma çalışmalarında da yer aldı. Ayrıca Güney 

Afrika’da Tubecon firması ve Polonya’da MFQ firmasının 

hatlarının otomasyon sistemlerini gerçekleştirdi. 

Yine farklı zamanlarda İran otomotive sektöründe hizmet 

veren Saphia firmasında çalışmalar yapan işletmenin 

halen Meksika ve Bangladeş’te yürüyen iki adet 

otomasyon projesi bulunuyor.

KOSGEB Destekleri

Bugüne kadar KOSGEB’den birçok destek alan işletme, 

Genel Destek Programı ve İşletme Geliştirme Destek 

Programı ile Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Yurt Dışı İş 

Gezisi Desteği, Belgelendirme Desteği’nden faydalandı. 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 

Kapasite geliştirme ve katma değerli ürün üretme 

konu başlıklarında hazırladığı iki adet projeyi başarı ile 

tamamlayan işletmenin, nesnelerin interneti ve büyük 

verilerin işlenmesi konu başlıklarında üçüncü KOBİGEL 

Projesi devam ediyor. Teknoplan, şimdilerde İş Birliği 

Destek Programı kapsamında büyük işletme ile işbirliği 

modeli ile hazırladığı yerli imkânlarla tramvay redüktör 

imalatı konulu proje çalışmaları da devam ediyor.

İlk Yerli ve Millli Redüktör

Teknoplan, hafif raylı sistemler ve otomotiv sektörüne 

hitap eden büyük ölçekli bir kuruluş olan Bozankaya 

firması ile iş birliği yaparak, yurt dışından ithal edilen 

redüktörün ülkemizde ilk kez tasarımı ve imalatını 

gerçekleştirecek. KOSGEB İşbirliği Destek Programı 

kapsamındaki “Tramvay Redüktörünün Yerli Olarak 

Geliştirilmesi” konulu proje ile Hafif Raylı Tramvay aracı 

tekerlek tahrik redüktörünün yerli imkânlarla üretilmesi 

hedefleniyor. 

Proje tamamlandığında yurt dışından ithal edilmekte 

olan tramvay redüktörlerinin ilk kez yerli ve seri olarak 

üretilmesi sağlanacak. Stratejik ürün kapsamında 

olan redüktörlerin seri üretilmesi ile bu üründe ithalat 

azaltılarak dışa bağımlılık engellenecek. 

İş Birliği Destek Programı 

ile Türkiye’de İlk Kez Yerli 

Redüktör Üretilecek
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KOBİ’ydim
BÜYÜDÜM

Hazırlayan: Şenol DEMİR

Antakya OSB’de kurulan Kaltek Makina, 1998 

yılından itibaren makine ve boru endüstrisinde 

hizmet veriyor.

API Belgelerine Sahip

Kaltek Makina, kazı ve üretim borularına diş 

açma, manşon adaptör ve benzer bağlantı 

sistemlerinde ABD Petrol Enstitüsü tarafından 

verilen API 7-1 belgesine sahip bir işletme 

olarak hem ülkemizde hem de uluslararası 

düzeyde bilinirliğini arttırmış durumda. Firma, 

petrol kolon borusu ve yer üstü transfer boruları 

imalatı konusunda da iki ayrı API belgesine sahip 

olmanın gururunu yaşıyor.

Hatay’da petrol, jeotermal ve su sondajı ekipmanı alanında faaliyet 

gösteren Kaltek Makina, Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinde kullanılan 

sondaj kazı boru ve ekipmanlarını yerli ve milli imkânlarla üretiyor

Fatih ve Yavuz’a Yerli Ekipman
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Hedef: Bir Dünya Markası Olmak

Yaptığı standart ve özel tasarımlı her işte nihai 

müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartan; 

birikimleri ile fark yaratan, ürünlerinde ve 

hizmetlerinde ülkemiz ve müşterileri için kalıcı 

üstünlükler yaratan Kaltek Makina, uluslararası 

kalite standartlarında faaliyet alanlarını genişleterek 

güvenilir bir dünya markası olma hedefleri 

doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. 

Sondaj Makine ve Ekipman Üreticilerinin 

Tercihi

Edindiği üretim tecrübesini, kabiliyetini ve modern 

işletim sistemini sürdürülebilir büyüme hedefleri 

doğrultusunda güçlü yatırımlarıyla destekleyen 

Kaltek Makina, bugün Türkiye’de faaliyet gösteren 

dünyanın önde gelen sondaj makineleri ve 

ekipmanı üreticilerinin tercih listesinde ilk sıralarda 

yer alıyor. 

Yüz Çeşit Ürün

Dünyada stratejik öneme sahip olan petrol ve 

su sondajlarına yönelik yaptığı çalışmalarda 

pazardaki boşlukları dikkate alarak sürekli kendini 

güncelleyen ve ülkemizin sektördeki lokomotif 

firması haline gelen firmanın ürün yelpazelerinde 

yaklaşık olarak 100 çeşit ürün bulunuyor.

Fatih ve Yavuz’a Yerli İmalat 

Kaltek Makina Genel Müdürü Edip Kılıçlar, enerji 

ekipmanlarında yerli üretimin desteklenmesi 

gerektiği düşüncesini savunarak, bu teknolojiyi 

ucuz maliyetlerde üretebilen ve sattıkça kendi 

teknolojisini geliştiren ülkelerin pazarı haline 

gelebilmesi adına, etkin bir stratejiyi daha fazla 

geç kalınmadan uygulamaya konulmasının önemini 

vurguladı.

Yerli sanayimizin güçlenmesi yönünde yaptıkları 

tasarım ve imalat çalışmaları ile ülkemizin göğsünü 

kabartarak Türkiye’nin petrol ve doğalgaz arayan 

ilk sondaj gemisi Fatih ve Yavuz’a sondaj kazı 

boruları hususunda imalat ve servis hizmeti veren 

lisanslı firma olduğunu belirten Edip Kılıçlar, firma 

hakkında açıklamalarda bulundu: 
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KOSGEB ile Altyapımızı Sağlamlaştırdık

“Enerji sektöründe bugüne kadar yapılmış 

yatırımların pek çoğu yabancı şirketler tarafından 

projelendirilmektedir ve onların teknolojileri ile 

işletmeye alınmaktadır. Enerji yatırımlarında 

ayrılan bütçede en büyük pay makine ve 

ekipmanlarına aittir. Bu ihtiyaçların büyük 

bölümünü ülkemiz ithal olarak karşılamaktadır. 

Bu nedenle milyarlarca dolar dövizimiz dışarıya 

gitmektedir. Bunun önünü kesmek için KOSGEB, 

KOBİ’lere desteklerin artırılarak yerli üretimin 

nitelikli ve nicelikli hale getirilmesini sağlamaya 

çalışmaktadır. İşletme olarak biz de KOSGEB’in 

destek programlarından yararlanıyoruz. Genel 

Destek Programı kapsamındaki birçok destekten 

faydalandık. Ayrıca 2019 yılında KOBİGEL – KOBİ 

Gelişim Destek Programı adı altında kabul gören 

proje ile personel istihdamı, yazılım, donanım, 

makine-teçhizat alımı gibi adımlar ile altyapımızı 

sağlamlaştırdık.

Faaliyet alanımız başta jeotermal ve petrol 

sondaj boruların bağlantı ürünleri, sondaj dizisi 

ekipmanları, metal ve plastik iş kalıpları, makine 

ve otomotiv yedek parça imalatı gibi geniş 

bir çerçevede şekillenmekte olup sektördeki 

olumsuzluklara rağmen başarıyla mücadele 

etmeyi sürdürüyoruz. 

KOBİGEL, Üretim Tesisimizdeki İyileşmeyi Sağladı

Sektördeki uygunsuzluklara ve ithalata karşı 

uygun çözüm olarak firmamız ‘rekabet gücünü 

geliştirme’ proje konusu olarak belirlemişti. 

Faaliyet alanlarındaki imalat stratejimiz, edinilen 

makine ve teçhizat ile ilk başta maliyet düşürmeyi 

ve yeni ürün elde etmeyi amaçlamıştık. Proje 

kapsamında alınan ileri teknoloji makine ve 

ekipmanlar, tüm üretim süreçlerinde esnek olarak 

kullanılmakta olup tesisimizin genelinde iyileşme 

sağladı. Sonraki adımlarımız ithal bağımlılığımız 

olan bu ürünleri seri şekilde üretip pazarlama 

etkinliğini geliştirme çalışmaları yaparak, ihracat 

kapasitesini artıran ve düzenli şekilde döviz girişi 

elde eden kuruluş olmak.

API Sertifikalı Tek İşletmeyiz

Doğduğumuz kent olan Hatay’da bölge ve ülke 

ekonomisine önemli katkılarda bulunmanın 

gururunu yaşıyoruz. Kaltek Makina’nın Hatay’da 
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Fatih ve Yavuz gemisine 

sondaj ekipmanları 

üretim ve bakım konusunda hizmet 

vermemizi kentimiz adına önemli 

buluyoruz

bulunmasının bizler için ayrı bir önemi var. 

Ülkemizin en uç noktasından Türkiye’nin tek API 

sertifikalı firması olarak TPAO, Fatih ve Yavuz 

gemisine sondaj ekipmanları üretim ve bakım 

konusunda sözleşmeli hizmet vermemiz kentimiz 

adına da önemli buluyoruz. 

Kaltek Makine’nın, sondaj borularına diş 

açma, manşon takma işinde TPAO, MTA, 

TPIC, TOSÇELİK gibi kurumların çözüm ortağı 

olmayı sürdürmekteyiz. Ülkemizdeki boru 

fabrikalarının ürettikleri düz uçlu borulara diş 

açarak ve manşon takarak ürünlere yüksek 

katma değer katma çalışmalarımız da devam 

ediyor. Bizi ileriye taşıyan güncel teknoloji 

üretim makine yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. 

Tüm bu çalışmaları yaparken ISO, Marka Tescil 

belgelerimizin yanı sıra ABD Petrol Enstitüsü 

tarafından verilen API belgesine ve diğer bağlantı 

sistemlerin patent kullanım lisanslarına da sahip 

olmamız firmamızı uluslararası arenada aranılan 

isim haline getirdi. Sondaj borusu imalat ve 

bakım onarım kapsamında bu belgelere sahip 

Türkiye’deki tek firma olduğumuz için yabancı 

firmaların da bize olan güvenlerini arttırdı. Bu 

doğrultuda sonraki hedefimiz aynı başarıyı yurt 

dışında inşa etmek olacaktır.” 
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Sanayi ve Teknolojiye 
Yön Veren 
Bilim İnsanları

Asıl ismi Muhammed Şemsettin bin Hamza 

olan Akşemsettin, 1390 yılında, bugün Suriye 

sınırları içinde yer alan Şam’da dünyaya geldi. 

Yedi yaşında, babası Şerafettin Hamza ile 

birlikte Anadolu’ya gelerek Samsun’a bağlı 

Kavak ilçesine yerleşti. Fatih Sultan Mehmet’in 

hocalarından olan ve İstanbul’un manevi fatihi 

olarak anılan Akşemsettin, saçı ve sakalının ak 

olmasından dolayı “Akşeyh” ve  “Akşemsettin” 

olarak meşhur oldu. Küçük yaşlardan itibaren 

bilime ve sanata büyük ilgi duyan Akşemsettin, 

Amasya ve Osmancık medreselerinde eğitimini 

tamamladıktan sonra Osmancık Medresesi’ne 

müderris oldu. Tıbba ve eczacılığa merak sararak 

tıp ilmini öğrenen Akşemsettin, başta tıp olmak 

üzere biyoloji, astronomi ve matematik alanlarında 

yaşadığı dönemin ünlü bilim insanları arasında 

yerini aldı. Uzun yıllar Osmanlı medreselerinde 

görev yapan bilim insanı, yüzlerce öğrenci 

yetiştirdi.

400 Yıl Önce Mikrobu Buldu

Tıp ve bulaşıcı hastalıklar üzerine önemli 

çalışmalar yapan Akşemsettin, hastalığın hangi 

yollarla bulaştığını tespit etti ve bu konuda derin 

araştırmalar yaptı. Hastalıkların ortaya çıkması 

Mikrobiyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Alman Robert 

Koch’tan 450 yıl, mikrobu ilk bulan kişi olarak anılan Fransız 

Louis Pasteur’dan 400 yıl önce “Maddetü’l-Hayat”ı yazdı

Mikrobun Mucidi: 

Hazırlayan: Ömer KIZILYER
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ile ilgili olarak 17 sayfadan oluşan “Maddetü’l-

Hayat” (Hayat Maddesi) adını verdiği kitapçıkta 

“Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya 

çıktığını zannetmek yanlıştır. Hastalık insandan 

insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma 

gözle görülemeyecek kadar küçük, canlı tohumlar 

aracılığıyla oluşur” görüşüne değinen tıp alimi, 

yaptığı bu çalışmalar neticesinde bilim tarihinde ilk 

kez mikrop ve bulaşma tezini ortaya çıkardı.

Mikroskobun icadından yıllar önce mikrop 

konusuna değinen Akşemsettin, mikrobiyolojinin 

kurucusu olarak kabul edilen Alman Doktor Robert 

Koch’tan 450 yıl, mikrobu ilk bulan kişi olarak 

anılan Fransız kimyacı ve biyoloji alimi Louis 

Pasteur’dan 400 yıl, İtalyan hekim Fracastor’dan 

100 yıl önce mikrobun tarifini yaparak vücuda 

girdikten sonra kuluçka ve gelişim dönemlerini ilk 

açıklayan bilim insanı oldu.

Ruhların Doktoru Unvanını Aldı

Aynı zamanda ilk kanser araştırmacılarından 

olan Akşemsettin, o devirde seratan denilen bu 

hastalıkla çok uğraştı. Sadrazam Çandarlı Halil 

Paşanın oğlu Kazasker Süleyman Çelebi’yi tedavi 

etti. Ayrıca hangi hastalıkların hangi bitkilerden 

hazırlanan ilaçlarla tedavi edileceğine dair 

bilgiler ve formüller ortaya koydu. Özellikle ruh 

hastalıklarında başarı gösteren Akşemsettin, 

Tabib’ul-ervah yani “Ruhların Doktoru” 

unvanını aldı.

İstanbul’un Manevi Fatihi

Alim, tabip ve şair olan Akşemsettin, ilmi konularda 

elde ettiği büyük başarıların ardından padişah 

ikinci Murat’ın emri ve isteği üzerine Fatih Sultan 

Mehmet’in hocalığına tayin edildi. İstanbul’un 

fethi sırasında, sıkıntılı zamanlarda zaferin yakın 

olduğunun müjdesini veren Akşemsettin, sabredip 

gayret gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak 

gerek padişahın gerekse ordunun manevi gücünü 

yükseltti ve zaferin kazanılmasında önemli katkılarda 

bulundu. Fetihten sonra Ayasofya’da kılınan ilk 

Cuma namazında hutbeyi o okudu. Fatih’in isteği 

üzerine İslam ordularının daha önceki kuşatma 

denemelerinden birinde şehit düşen sahabe Ebu 

Eyyub el Ensari’nin kabrini buldu. 

Yaşadığı dönemde “Ruhların Hekimi” ve “Bedenlerin 

Hekimi” olarak anılan ve hayatının son yıllarını 

Göynük’te geçiren İslam alimi, 15 Aralık 1459’da 

Göynük’te vefat etti.

Eserleri

Akşemsettin’in Risalet-ün Nuriyye, Risale-i 

Zikrullah, Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı 

Veli, Def’ü Metain, Makamat-ı Evliya (Velilerin 

Makamları), Maddetü’l Hayat (Hayat Maddesi), 

Nasihatname-i Akşemseddin (Akşemseddin 

Nasihatnamesi), Kitabu’t-Tıp (Tıp Kitabı) ve Hall-i 

Müşkilat (Güçlüklerin Halli) isimli eserleri bulunuyor.
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KOSGEB ile 
Başlayanlar

Düzce’de yaşayan ve ‘Kum Mucit’ olarak 

tanınan Hasan Kum, KOSGEB desteği ile açtığı 

fabrikasında tasarımı tamamen kendisine ait 

makineler üretiyor. Makineleri ihraç ederek ülke 

ekonomisine katkı sağlayan mucit girişimci, 50 

kişiyi istihdam ediyor. Bir ülkenin gelişimi için 

icadın çok önemli olduğunu düşünen Kum Mucit, 

KOSGEB Dergisi ekibinin sorularını yanıtladı:

18 Sene Avrupa

“1958 yılında Düzce’nin Gölyaka ilçesinde doğdum. 

6 yıl Gölyaka’da okuduktan sonra Sakarya’nın 

Hendek ilçesinde ortaokulu bitirdim ve tahsil hayatı 

benim için o noktada bitti. 

Vakit kaybetmeden iş hayatına atılmak 

durumundaydım ve şartlar beni İstanbul’da işçi 

olarak çalışmaya itti. İstanbul’a gidişimden yaklaşık 

iki yıl sonra 1976 yılında Avusturya’ya gittim ve 

tam 18 sene orada çalıştım. Şu an 4 çocuklu bir 

aile babası olarak bir yandan çiftçilik yapıyor bir 

yandan da icatlarımla uğraşıyorum. 

Yurda Dönüş

Ben ülkesini çok seven biriyim. Benim için kendi 

ülkemin kalkınması her şeyden daha önemli. 

Avrupa’ya aileme daha iyi bir yaşam sunmak 

için gittiysem de bu coğrafyada olmak bana 

bambaşka kapılar açtı. Çünkü Avrupa’nın kendine 

Birbirinden farklı icatlarını KOSGEB desteği ile buluşturan mucit Hasan 

Kum, yerli ve milli olarak ürettiği tarım makinelerini yurt dışına satıyor

Başımıza İcat Çıkar Destek Olalım

Hazırlayan: Şule ÇOMÇALI
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has araştırma kültürünü ve oradaki teknolojik 

gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buldum. 

Başlarda gördüklerimden çok etkilensem de 

kafamda zamanla, ‘Böyle şeylere özenmek yerine 

neden daha iyilerini ülkemizde yapmayalım?’

soruları oluşmaya başladı. Orada yaşadığım sürece 

birçok insanla fikir alışverişi yapıp icat dünyasının 

içine dahil olunca, benim onlardan hiçbir eksiğimin 

olmadığını fark ettim. İşte bu noktada ülkeme 

dönüp öğrendiklerimi icraata dökme hayali başladı 

ve 1994’te yurda kesin dönüş yaptım. Avrupa’da 

yaptığım birikimimi ev ya da araba almaya değil, 

atölyemi kurmak ve projelerimi ilerletmek için 

kullandım. 

Buluş Değil İcat Yapıyorum

Kendimi mucit olarak tanımlıyorum. Çünkü ben 

buluş değil icat yapıyorum. Buluş, tesadüfen 

keşfedilmiş bilimsel gerçekleri ifade ederken; 

icat kavramı, içinde ‘sıfırdan geliştirme’ özelliğini 

de barındırıyor. Ancak ne yazık ki Avusturya’dan 

Türkiye’ye döndüğüm yıllarda ülkemizde 

icat sözcüğünün tanımı bile doğru dürüst 

yapılamıyordu. Hatta ülkemizde icat değil ‘bir 

benzeri’ şeklinde anılan muadil ürünler yapılıyordu.

Tek Hedefim Ülkemin Kalkınması

Çocuk yaşlarda da aletlere, makinelere ve yeni 

şeylere kafa yormaya meraklıydım. Avusturya’da 

işçi olarak çalıştığım gençlik yıllarımda da aynı 

durum geçerli. Ancak Türkiye’ye dönüp kendi 

atölyemi kurmak, sonrasında da bu işleri bir şirket 

altında yürütmek pek tabi hızlanmamı sağladı. 

Bugün, son yaptığım icatla birlikte sayısı 37’yi 

bulan bir liste var elimizde. Gücüm el verdiğince de 

yeni ürünler geliştirmek, bunları patent altına almak 

ve uluslararası arenada tanıtmak için elimden 

geleni yapacağım. Çünkü tek hedefim ülkemin 

kalkınması ve bu kalkınmanın ancak ihracat ile 

mümkün olacağını biliyorum.

Makineler Yurt Dışına Gidiyor

Fındık toplama makinesi, ‘dalkes’ adını verdiği 

fındık dalı kesme makinesi, 4 çeker tarım 

aracı, ‘dök yat’ kanepe, gizli topuk ayakkabı, 

su damlatmayan bardak altlığı, nohut soyma 
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makinesi gibi aletler tasarladım. Fındık hasadını 

kolaylaştırmak için geliştirdiğim makine piyasada 

olanlardan çok farklı. Daha önce yapılan fındık 

toplama makineleri havayla çalışıyor. Bu da 

mahsule zarar verdiği için rağbet görmüyor. 

Havayla toplama fındığın altındaki toprağın birkaç 

yıl sonra verimsiz hale gelmesine neden oluyor. 

Bu yüzden benim icadım olan fındık toplama 

makinesi tercih ediliyor. Tarım alanında yaptığımız 

çalışmalarda çiftçilerimizin sorunlarını dinleyerek, 

ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyoruz. 

Makinelere yurt dışından da talepler olması bu 

anlamda çok sevindirici. Kenya’dan ot biçme 

makinesi istiyorlar. Şili’ye ceviz toplama makinesi 

gönderdik. Katar’a ot biçme makinesi gönderdik. 

Bosna Hersek’e ihracatımız oldu, diğer ülkelerden 

de talepler var. 

KOSGEB İle İlerlemek

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kuruluş 

desteği sayesinde makine, teçhizat ve yazılım 

desteğinden yararlanarak üretimi hızlandırıp 

kadroyu büyüttük. Yine İşletme Geliştirme Destek 

Programı ile iki kez Yurt İçi Fuar Desteği aldık. 

Samsun ve Bursa fuarlarına katılarak müşteri 

portföyümüzü genişlettik.  Bursa fuarında yabancı 

müşterilere ürünlerimizi sunma fırsatı bulduk ve bu 

sayede Katar’a ihracat yapıldı. 

Test ve Analiz Desteği ile tasarruflu soba 

borumuzun Düzce Üniversitesi’ne performans 

testlerini yaptırarak ürünümüzün verimliliğini 

kanıtlamış olduk. Ar-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı projesi kapsamında, arka iki tekerden 

sürekli çekişli bir arazi aracı, römorku ile birlikte 

tasarlayıp imal edeceğiz.

Bizi canlandıran 

KOSGEB’in yanımızda 

oluşu. Bizi cesaretlendirdiler ve 

büyümeye teşvik ettiler
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Bizi Cesaretlendirdiler

KOSGEB desteği önümüzü açtı. KOSGEB ile 

dayanışma içerisindeyiz. Üretimi geliştirmek için 

makineler alıyoruz. Bu sene birçok makine ihtiyacı 

olduğunu gördük. KOSGEB bu konuda dört dörtlük 

destek veriyor. KOSGEB sayesinde birçok insana iş 

istihdamı sağladık. 

Bizi cesaretlendirdiler ve büyümeye teşvik 

ettiler. Bu sayede makinelerimiz gelişti ve talep 

haliyle daha çok arttı. Gerçekten yerli ve milli bir 

makineler ortaya çıktı. Ülkemize marka olarak 

katkı sağlamaya başladı. Elimizde güzel icatlarımız 

var. Başka bir ülkenin icadıyla marka olunmaz. 

Markasız bir ülke kalkınamaz.

Hayallerin Peşinden Koşmak

Gençlere ve girişimcilere ellerinde yeni bir ürün var 

ise, cesaretlenmelerini ve hayallerinin peşinden 

koşmalarını öneririm. Başkalarının yaptıkları ile 

değil yenilik ile büyüyebilirsiniz. Farklı olmaktan, 

yeni bir şeyler denemekten korkmamalı. YouTube’a 

yüklediğimiz icat videoları gençler tarafından 

büyük ilgi görüyor, yorumlar ve mesajlar da çokça 

geliyor. Elimden geldiğince bu işlere merakı olanları 

ya da mucitlikle ilgili soruları olan gençleri geri 

çevirmemeye çalışıyorum. 

Çünkü bu tarz işlerde başarılı olmak için hevesin 

kırılmaması çok önemlidir. Ben bu işlere 30 

metrekarelik küçücük bir atölyede başladım ve 

bu yaşıma kadar neyin ucundan tuttuysam o işin 

hakkını vermeye gayret ettim. Emin adımlarla 

ilerleyerek yeniliklerde öncü olmayı ve her 

zaman ürünlerimizle en güvenilir marka olmayı 

hedefliyoruz.”
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Şahin Abi’nin 
Arşivinden

Hazırlayan: 

Ahmet Şahin UYLAR

DünDen Bugüne 

Fotoğraflarla KOSGEB

KÜSGET Pnömatik Uygulama Eğitimi (1987) 

KÜSGET Pnömatik Eğitim Semineri (1987)

KÜSGET Personeli İşletme Ziyareti (1986)
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KÜSGET Teknik Resim Eğitimi (1989)

KÜSGET Gebze Müdürlüğü 

 Danışmanlık ve Kalite Geliştirme Merkezi

(1988)

İZMİR Fuarı KÜSGET Standı (1989)

KÜSGET Dökümhane Ziyareti (1998)
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Akrep ve Yelkovan Aşkı: 

Sanayi ve Teknolojinin 
Yapı Taşları

Zamanın farkına varmak hepimiz için önemliydi. 

Yaşımız ilerledikçe zamanın farkına varmaya 

başladık. İlk saatimizi aldığımızda hepimizde aynı 

heyecan vardı. Ekonomiden siyasete, spordan 

sanata, sanayiden tarıma hayatımıza dair her anda 

zamanın farkında olmak kaçınılmazdı. Bir matbaa 

makinesinin kaç saniyede bir baskı yaptığına, bir 

tarım ürünün ne kadar sürede paketlendiğine, bir 

sporcunun koşuyu kaç dakikada tamamladığına 

bakmak için saatin icadının önemi arttı.

Güneş Saati

Güneş, insanlığın 

varoluşundan bu yana 

insana daima yol 

gösterici oldu. Başlarda 

sadece güneşe bakarak 

zamanı anlamaya çalışan insan, daha sonra bunu 

Tarih boyunca insanlar zamanı ölçmek için çeşitli yöntemler denedi. 

Zamana hükmetmek ve zamanı bilmek insan için önemli bir yere sahipti. 

Güneş saati, su saati, kum saati bu serüvenin ilk denemeleriydi

Sa a t
Hazırlayan: Mustafa Emin KARATOSUN
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gölge boyundan çözmeye çalıştı. Bir çubuğun taş 

ya da mermer zemin üzerine düşen izdüşümüyle de 

zamana hükmetmeye azmetti. 

Su Saati

Güneş saatinin yetersiz kalmaya 

başlamasıyla Mısırlılar gece de 

zamanı ölçme ihtiyacı duyarak 

su saatini buldu. Bir kabın içine 

konan suyun dışarı akmasıyla 

ölçülmeye çalışıldı. Güneş 

saatine göre daha işlevsel olduğu 

anlaşılan su saatinin ilk olarak Mısır ve Babil gibi 

medeniyetler tarafından kullanıldı.

Kum Saati

İki cam fanusun içine konan 

kum, mermer tozu, cıva gibi 

maddelerin diğerine aktarılmasıyla 

kum saati keşfedildi. Kum saati 

kısa sürelerin ölçülmesi amacıyla 

kiliselerde, gemilerde ve spor 

organizasyonlarında kullanıldı. 

Günümüzde insanlar masalarında sadece aksesuar 

olarak bulunduruyor.

Ateş Saati

Ateş saati, yandıkça boyu 

küçülen bir mumum arkasındaki 

işaretlere denk gelmesiyle 

hesaplanan bir ölçme biçimi 

olarak ya da mumdan eriyen 

yağın bir kap içerisinde 

biriktirilmesiyle hesaplandı. İlk 

olarak ne zaman kullanıldığı 

bilinmiyor ancak MS 500’lü 

yıllarda yaşamış Çinli bir şair, şiirlerinde mum 

saatinden bahseder. 10. yy ‘da Japonya’da bir 

tapınakta kullanıldığı bilinen ateş saatinin en 

meşhurunu, 1206 yılında bilim adamı El Cezeri 

tasarladı.

Mekanik Saatler

İnanç, insanlar için daima ön planda olan bir şeydi. 

Din adamlarının ibadet zamanlarını belirlemesi 

gerekiyordu. Bu sayede geliştirilen mekanik saatler 

ilk olarak saati göstermek yerine saati bildiriyordu. 

Ağırlık yardımı ile çalışan bu saatler belirli aralıklarla 

ses çıkarıyordu. Bu sayede insanlar ne zaman ezan 

okunması gerektiğini ve ne zaman ibadet etmesi 

gerektiğini hesaplıyordu.

1344 yılında Giovanni di Dondi, bir günü 24 saatlik 

dilimlere bölerek ve ilk kadranı kullanarak saati 

görmemizi sağladı. 14. yy ve sonrasında Avrupa 

şehirlerinde saat kuleleri yapıldı. Bu saatlerin üretimi 

hızlandı. Sarkaç, sekteli rakkas dişlisi ve ağırlıktan 

güç alarak tasarlanan bu saatler 300 yıl kullanıldı. 

Peter Heinlein 16. yy başlarında Almanya’da 

zembereği icat etti. Saatler zemberek sayesinde 

küçük ve taşınabilir hale geldi.  

Galileo sarkaç mekanizmasıyla çalışan bir saat 

tasarladı fakat elle tutulur hale getiremeden öldü. 

1656 yılında Alman astronom Christiaan Huygens 

sarkaç mekanizmasıyla çalışan ilk saati yaptı. Tüm 

bu gelişmelerle birlikte saat kullanımı yaygınlaştı. 

Bununla birlikte insanlarda zamanın neye göre 

ölçüldüğü sorusu kafa karıştırmaya başladı. 1820 

yılında günümüzde kullanılan zaman terimleri netlik 

kazandı.

Modern Zamanlar

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle kadranlı 

saatlerle beraber dijital saatler de üretilmektedir. 

Bu saatler akrep ve yelkovana ihtiyaç duymadan 

sadece rakamlarla zamanı gösterirken, geliştirilen 

saatlere takvim, kronometre gibi özellikler de 

eklendi. 

Hayatımızın her anında olan saatler; duvarımızda, 

masamızda, kolumuzda hatta cebimizde de mevcut. 

Neredeyse günün her vakti saate bakma gereksinimi 

duyarız. Mesaimizi, toplantılarımızı, evden çıkma 

zamanlarımızı, uykumuzu saatlerimize bakarak 

ayarlarız. 
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Girişimcilik ve İş Demografisi, 

2017-2019

KOBİ İstatistikleri

Hazırlayan: Merve YÜZÜAK

Doğum yıllarına göre girişimlerin hayatta kalma göstergeleri, 2014-2018 
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İstihdama Göre Hızlı Büyüyen Girişimlerin Ekonomik Göstergeleri 2014-2019
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Hatay’daki KOBİ ve girişimcilere destek sağlayan 

KOSGEB Hatay Müdürlüğü’nün veri tabanında 18 bin 

540 adet kayıtlı işletme bulunuyor.

2010 yılında faaliyete başlayan KOSGEB Hatay 

Müdürlüğü, Hatay’da bulunan müdürlük ve 

İskenderun TSO’da yer alan temsilcikle birlikte 

toplamda 11 kişilik kadrosuyla KOBİ ve girişimcilere 

destek sunmaya devam ediyor. 

Müdürlük, başta Antakya olmak üzere; Defne, 

İskenderun, Dörtyol, Arsuz, Samandağ, Erzin, Payas, 

Belen, Hassa, Kırıkhan, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü 

ve Kumlu ile birlikte toplam 15 ilçeye hizmet veriyor.

2019 Yılında 16 Milyona Yaklaşan Destek

Müdürlük tarafından, 2019 yılına kadar 3 bin 646 adet 

işletmeye, toplamda 46 milyon 564 bin TL tutarında 

destek verildi. 2019 yılında ise 684 işletmeye 16 

milyona yakın destek sağlanırken, bir önceki yıla göre 

destek miktarında yaklaşık %95 oranında bir artış 

gerçekleşti.

Kendi İşini Kurmak İsteyenlere Destek

Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları 

dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına 

katkı sağlamak amacıyla verilen Girişimcilik Destek 

2019’da Rekor Destek 

Müdürlüklerimizden:

HATAY Müdürlüğü

KOSGEB Hatay Müdürlüğü, 2019 yılında 16 milyon TL destek 

vererek bir önceki yıla göre verdiği destek tutarını yüzde 95 artırdı
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Programı kapsamında 2019 yılında 7 milyon TL’ye 

yakın destek ödemesi yapıldı. 

KOBİGEL Projeleri

“İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi 

Sektörleri ve Yazılım Sektörlerindeki KOBİ’lerin 

Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” amacıyla çıkan 

proje teklif çağrısı ile KOBİGEL KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında, 2019 yılında 35 

işletmeye 4,5 milyon TL’ye yakın destek sağlandı.

İstihdama Teşvik

2019 yılında Nitelikli Eleman Desteği kapsamında 

istihdam edilen personellere 2 milyon TL’yi aşan 

destek ödemesi yapıldı.

5 Bin 331 İşletmeye Kredi Finansman Desteği

Kredi Finansman Desteği kapsamında 2019 yılına 

kadar 5 bin 331 işletmeye 21 milyon 701 bin TL 

kredi faiz desteği sağlanarak, 223 milyon 758 bin TL 

tutarında kredi hacmi oluşturuldu. 

15 Bine Yakın Sertifika

Girişimcilik Destek Programı’ndan faydalanma 

koşullarından biri olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

kapsamında, KOSGEB Hatay Müdürlüğü tarafından 

başta Hatay İŞKUR ve Hatay Büyükşehir Belediyesi 

olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği 

içerisinde 15 bine yakın girişimci adayına girişimcilik 

sertifikası verildi.

Hatay girişimcilerine 

2019 yılında 7 milyon 

TL’ye yakın destek ödemesi 

yapıldı
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1989 yılında yüz metrekarelik alanda kereste ticareti 

amacıyla Halil İbrahim Toysal tarafından kurulan Akabe 

Ticaret, bugün 7 bin metrekare kapalı alanda; Ar-

Ge, dış ticaret, muhasebe, kalite kontrol, boyahane, 

montaj, doğrama ve paketleme departmanları 

ile Hatay Mobilyacılar İhtisas Sanayi’nde “Akabe 

Mobilya” olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

İlkler Arasında

Akabe Mobilya’nın Hatay’da KOSGEB desteklerinden 

faydalanmaya başlayan ilk firmalar arasında yer 

aldığını ifade eden işletme yetkilisi Halil İbrahim 

Soysal açıklamalarda bulundu:

“Kereste ticaretiyle 1989 yılında başlayan sürecimiz, 

1993 yılında 3 adet eski teknoloji makine ve 5 

personelle sandalye imalatına başladı. Daha sonra 

1996 yılında 400 metrekarelik bir alanda Antakya 

Sanayi Sitesi’nde klasik mobilya imalatı ile devam 

etti. Ülkemizin o günkü yetersiz koşullarında 

KOSGEB ile tanışma fırsatımız oldu. KOSGEB’in o 

Faaliyetine Hatay’da 100 metrekarelik bir alanda kereste ticareti 

ile başlayan Akabe Mobilya, KOSGEB destekleri sayesinde 

bugün 18 ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştiriyor

Kereste Ticareti ile Başladı, 
25 Ülkeye Mobilya İhracatı Yapıyor
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günlerde bizlere sağladığı Makine Teçhizat Desteği, 

Teknoloji Geliştirme Desteği, Fuar Katılım Desteği ve 

ihracat kredileri firmamızın büyümesine önemli katkı 

sağladı. 2004 yılında zigon sehpa üretimine başladık 

ve aynı yıl ilk ihracatımızı KOSGEB destekleri ile 

gerçekleştirdik.

Hatay’da KOSGEB desteklerinden faydalanan 

ilk firma unvanını taşımaktan gurur duyuyoruz. 

Devletimizin, küçük ölçekli işletmelere KOSGEB 

kanalıyla verdiği bu destekler bizi şu anda 25 ülkede 

ticaret yapabilen bir marka haline getirdi.

25 Ülkeye İhracat Gerçekleştiriyor

Yurt içi pazarda; mobilya sektöründe faaliyet 

gösteren mağaza ve toptancı firmalar pazarımızı 

oluşturuyor. Yurt içinde 45 farklı ilde özel firmalara 

üretim ve tedarik sağlıyoruz.

Yurt dışı pazarda ise; başta Irak, Suudi Arabistan, 

Nijerya, Filistin, Amerika, Dubai, Romanya, Gana, 

Bahreyn, Kuveyt, Azerbaycan, Hindistan, Libya, 

Lübnan, Sudan, Yemen, Avusturya, Almanya ve 

İran olmak üzere toplamda 25 ülkeye ihracat 

gerçekleştiriyoruz.

KOSGEB’in 8 Ayrı Programından Faydalandık

En zor zamanlarımız KOSGEB destekleri sayesinde 

atlattık. İlk olarak 2007 yılında KOBİ İhracat 

Destek Kredisi ile kapımızı araladık. 2008 yılındaki 

1000+1000 Makine Teçhizat Kredisi ile mobilya, CNC, 

doğrama ve ağaç işleme makinelerini tedarik ederek 

üretimimizi daha teknolojik bir altyapıya kavuşturduk. 

Bugüne kadar KOSGEB’in 8 ayrı programından 

faydalandık. Alınan bütün bu destekler, işletmemizi 

her yıl bir adım daha ileriye götürmemize öncü 

oldu. Bugün Akabe Mobilya olarak alanında sektöre 

öncülük ediyorsak, KOSGEB’in sağlamış olduğu 

bu destekleri en iyi şekilde değerlendirmemizden 

kaynaklıdır.

2007 yılından bu yana KOSGEB ile sürekli iş birliği 

halindeyiz. O yıllardan bu yana; Ar-Ge, makine 

teçhizat, teknolojik altyapı ve ekipman alımı, 

inovasyon çalışmaları, kalifiye personel istihdamı, 

üretim alanını geliştirme ve iyileştirme çalışmaları 

olmak üzere bir çok alanda işletmemize katkı 

sağladık. KOSGEB’e işletmemize sağladığı bu 

desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.”

En zor zamanlarımızı 

KOSGEB destekleri 

sayesinde atlattık
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İşletme, 2011 yılından beri Endüstriyel Tahribatsız 

Muayene Hizmetleri (NDT) ve etüt-proje - tasarım olmak 

üzere iki ana dalda müşterilerine hizmet sunuyor.

Tescilli Proje Ofisi 

İşletme, etüt-proje ve tasarım alanında uluslararası 

platformlarda kabul gören lisanslı tasarım, dizayn 

ve çizim için teknolojik ve yazılım altyapısını kurarak 

bölgenin; endüstriyel tesisler, basınçlı kaplar, yeraltı ve 

yer üstü petrokimya ve biokimya depolama tankları, 

boru hatları, kaldırma ve iletme ekipmanları vb. 

konularda, uluslararası standartlara göre projelendirme 

Hatay’da Yeni Girişimci Desteği ile 2011 yılında kurulan İskon Mühendislik,  

KOBİGEL desteği ile de alt yapısını geliştirerek bölgedeki endüstriyel 

tesislere mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunuyor

KOSGEB Desteği ile İşini Kurdu
Endüstiyel Tesislere Mentorlük Yapıyor
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işleri yapan, kurumsal yetkinlikteki ilk ve halihazırda tek 

tescilli proje ofisi olmayı başarmış durumda.

Endüstriyel Muayene Hizmetleri Veriyor

İşletme, endüstriyel muayeneler alanında; uluslararası 

üçüncü taraf bağımsız denetim ve gözetim kuruluşu 

olan TÜV SÜD – Türkiye, 2012 itibariyle başlayan ve 

halen devam etmekte olan çözüm ortaklığı sözleşmesi 

ile iş kapasitesini 2 kat arttırdı. 1999’da bölgenin ilk ve 

tek firmasını kurarak başladığı endüstriyel muayene 

hizmetlerinde, 2011’de İskon Mühendislik çatısı altında; 

kalite, güvenilirlik, yetkinlik ve hizmet çeşitliliği olarak 

bölgesinde lider, Türkiye genelinde ise tanınan ve 

bilinen birkaç sayılı ikinci taraf muayene ve denetim 

kuruluşundan birisi oldu.

İskon Mühendislik; radyografik film çekimleri, ultrasonik 

muayene hizmetleri, manyetik parçacık çatlak testleri, 

sıvı penetrant muayeneleri, sertlik testleri, basınç 

ve vakum testleri, ikinci veya üçüncü taraf gözetim, 

denetim ve belgelendirme hizmetleri ve tahribatlı 

malzeme testleri olarak gibi hizmetler sunuyor.

KOSGEB ile Başlangıç ve Büyüme

İskon Mühendislik 2011 yılında girişimci İshak Tufan 

tarafından KOSGEB destekleri ile kuruldu. Kurulduğu 

günden beri KOSGEB desteklerinden faydalanan 

işletme, Yeni Girişimcilik Desteği kapsamında; İşletme 

Kuruluş, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis 

Donanım, Yazılım ve İşletme Giderleri desteklerinden 

faydalandı. İşletme Geliştirme Destek Programı’ndaki 

desteklerden de faydalanan İskon Mühendislik, 

2018 yılında KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 

ile “Bilişim Teknolojisi Altyapısının Geliştirilmesi” konulu 

projesini başarı ile tamamladı.

İskon Mühendislik, çok sayıda metal işletmesinin 

bulunduğu bir bölgede yer alarak KOBİGEL projesi 

ile hizmetlerinde çok sayıda mühendislik hesapları 

kullanan ve ancak mevcut durumda manuel olarak 

yapılan hesaplardan doğan eksikliklerini tamamlamayı 

hedefledi. Bu proje ile bilişim altyapısını ve hesap 

becerisini geliştirerek, rekabet gücünü 

arttırmayı başardı. İskon Mühendislik; 

etüt proje, endüstriyel 

muayeneler, mühendislik ve 

danışmanlık hizmetleri veriyor
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Kuser Tarım, 2013 yılında Hatay’ın Altınözü Aşağı 

Kuser bölgesinde bulunan ‘zeytinin anavatanı’ 

olduğu varsayılan ASİ Havzası’nda 20 bin metrekare 

bir alanda beş ortakla kuruldu. 

Firmanın amacı; bölgede yetişen bin yıllara dayanan 

zeytin ve zeytinyağını en modern şekilde üretip 

markalaştırarak iç ve dış pazara sunmak. İşletme, 

yurt içinde PİA, yurt dışında ise Kuser ve PİA 

markalarıyla kısa bir sürede piyasaya giriş yaptı. 

Üretilen zeytin, zeytinyağı ve nar ekşisi ürünleri yurt 

içi ve yurt dışı pazarlarında alıcı buluyor. 

Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde Hatay 

zeytinlerinin yurt içi pazarı oldukça geniş olan 

Kuser Tarım, yurt dışında Suudi Arabistan, 

Kuveyt, Ürdün, İsrail gibi Orta Doğu ülkelerinin 

yanı sıra; Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre gibi 

Avrupa Birliği ülkelerine de ihracat yapıyor.

Modern Makinelerde El Değmeden Üretim

İşletmede üretilen bütün ürünler modern 

makinelerde el değmeden üretiliyor. Bölgenin 

zeytinlerinden elde edilen yağlar 150 mililitreden 

Kuser Tarım, Hatay bölgesindeki zeytinleri işleyerek zeytin ve 

zeytinyağı olarak Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, İsrail, Fransa, 

İngiltere, Almanya ve İsviçre gibi ülkelere ihraç ediyor

Hatay Zeytinleri, 
Ortadoğu ve AB Ülkelerinde
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5 bin mililitreye kadar cam şişe ve teneke dolum 

yapılıp pazara hazır hale getiriliyor.

Deniz Tuzu İle İşleniyor

Salamuralık siyah Gemlik tipi zeytinler elle tek 

tek toplanarak gıdaya uygun plastik kasalarla 

işletmeye getiriliyor. Gelen zeytinler gıdaya 

uygun eleklerle elenip boylandıktan sonra gıdaya 

uygun cam elyaf [fiber] havuzlarda yıkanmış 

deniz tuzu ile salamura olmak üzere işleme 

alınıyor. 6 ile 8 ay arasında işlemden geçirildikten 

sonra paketlenmek üzere dolum tesisine alınıyor. 

İşletmede 2 kilogram ile 10 kilogram aralığında 

teneke ve değişik ebatlarda pet kavanoz dolumu 

yapılıyor.

Hicaz Türü Narlardan Nar Ekşisi

Genellikle sezon sonuna yakın toplanan hicaz 

türü narlar el değmeden otomatik makinelerde 

işlenip suyu ve posası ayrılıyor. Elde edilen nar 

suyu bakır kazanlarda odun ateşinde hijyenik 

ortamda kaynatılmak suretiyle doğal nar ekşisi 

üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen nar ekşisi 

modern dolum makinelerde 150 mililitreden 5 bin 

mililitreye kadar cam şişe ve teneke ambalajlarla 

satışa sunuluyor.

KOSGEB Desteği ile Kaliteli Ürün

KOSGEB’in KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programı’ndan faydalanarak projesini başarı 

ile tamamlayan Kuser Tarım, proje sayesinde 

üretilen zeytinyağlarının kalitesini bozmadan 

krom tanklarda muhafaza ediyor. Doğal filtrasyon 

yaparak markalı bir şekilde paketleyip iç ve dış 

piyasaya satarak tüketiciye en kaliteli ürünleri 

sunuyor

KOBİGEL ile üretim 

altyapısını geliştirerek 

zeytin ve zeytinyağı üretiminde 

kaliteyi arttırdı
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Yaklaşık beş nesildir aynı topraklarda tarımla 

uğraşan bir aileden gelen girişimci Elif Ovalı, 

kardeşi Adnan Murat Teoman ile birlikte 2014 

yılında Girişimcilik Desteği’nden faydalanarak 

kurdukları işletmede yetiştirdikleri ürünleri işlemeye 

başladı. ‘Yeniden Doğuş Modeli’ ile işledikleri 

ürünleri ‘Teofarm Antakya’ markasıyla; Birleşik Arap 

Emirlikleri, Katar, İngiltere, İsviçre ve Hollanda gibi 

ülkelere ihraç ediyor.

Akademisyenlikten Girişimciliğe

Hem akademisyen hem de girişimci olan Elif Ovalı, 

Antakya doğumlu ve asırlardır aynı topraklarda 

tarımla uğraşan bir aileden geliyor. Ailesinin 1760’lı 

yıllardan beri Antakya’da tarımla ilgilendiğine 

dair belgeleri var. Bunun sonucunda Elif Ovalı’nın 

çocukluğu da toprakla haşır neşir olarak geçiyor. 

Ancak ailesinden tarımla ilgili baskı yaşamadığı için 

kendi yolunu çizdi ve muhasebe eğitimi aldı. 21 

yaşında evlendi. Çocuklarını büyütürken içindeki 

sese kulak verdi ve ikinci kez üniversite hayatına 

döndü. İşletme bölümünü bitirdikten sonra, master 

yaptı. Üç çocuklu bir anneyken öğretim görevlisi 

olarak çalışma hayatına başladı. Ancak genlerinden 

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev 

yapan Elif Ovalı, ata topraklarında yetiştirdikleri ürünleri 

işleyerek tarımda ‘Yeniden Doğuş Modeli’ni geliştirdi

Tarımda ‘Yeniden Doğuş Modeli’
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gelen toprak sevgisinden vazgeçemedi. 

Akademisyenliğini sürdürürken, çiftçiliği de 

bırakmadı. Yunan filozof Epiktetos’un ‘Kendisinin 

efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir’ sözü 

Ovalı’nın yola çıkış hikâyesinin ilk cümlesi oldu. 

İşletme ve pazarlama dersi verirken, bir yandan 

da tarımdaki yeniliklere ve pazarlama teknikleri 

üzerinde yeni projeler üzerinde çalıştı.

Çevrelerindeki birçok aile tarım arazilerini satarak 

başka işlere yönelirken, Ovalı ailesinin bereketli 

arazilerindeki tarım faaliyetlerine sahip çıkmaya 

karar verdi. Kardeşi Adnan Murat Teoman’la birlikte 

kafa kafaya verip, tarım faaliyetlerine yeni bir bakış 

açısı geliştirdi. ‘Bereketli Hilal’ olarak da bilinen 

buğdayın ilk yetiştirildiği bölgede yıllardır tarım 

yapan aileden gelmek ona güç verdi ve kardeşiyle 

kendi ürünlerini markalaştırarak bir işletme kurdu. 

Teofarm Antakya markası da böylece doğmuş oldu.

Kuruluş amaçlarının bölge ürünlerini aslına uygun 

şekilde üretmek markalaşarak yurt içi ve yurt dışı 

satışını yapmak, bölgede katma değer yaratarak 

yöresel ürünlerde ürün spektleri oluşturup bilime 

dayalı ve aslını yansıtan ürünler elde etmek 
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olduğunu anlatan Teofarm’ın kurucusu Elif Ovalı, 

detaylara şöyle devam etti:

Tarımda ‘Yeniden Doğuş Modeli’

“Biz, nesillerdir aynı toprakta tarımla uğraşan, bir 

ailenin üyeleri olarak kaybolmaya yüz tutmuş atalık 

tohumlarımıza yeniden hayat vermek, özlediğimiz 

geleneksel lezzetleri yaşatmak, korumak, 

geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak 

amacıyla yola çıktık. Bunun için bir ‘Yeniden Doğuş 

Modeli’ yaratıyoruz.

Alışılmış, sıradan üretim yöntemlerine 

vizyon, eğitim ve bilimi katarak yeni bir bakış 

açısıyla katma değeri daha yüksek ürünler 

üretebileceğimize; kentimiz, ülkemiz ve dünya için 

toplumsal fayda yaratan bir rol model olacağımıza 

yürekten inandık. Bizce kutsal sayılabilecek manevi 

ve maddi riskler üstlendik. Kendimize öylesine 

güvendik ve bu riskleri öylesine içselleştirdik ki 

işimize ismimizi verdik.

İyi Tarım Uygulamaları

Çıktığımız bu yolda 2013 yılından itibaren ailemize 

ait arazilerde iyi tarım uygulamalarına başladık. 

Elimizdeki ailemizden kalan yerli tohumları 

çoğaltma ve daha fazla arazi ekme yoluna gittik. 

Özellikle bölgemizin en değerli buğday çeşidi olan 

karakılçık buğdayına yatırım yaptık. Gerekli silo ve 

depolama yerleri oluşturduk.

2015 yılında imalathanemizi kurarak kendi 

çiftliğimizde ürettiğimiz narenciye çeşitleri, zeytin, 

Gerçek çiftçi biterse 

gerçek gıda da bitecek. 

Salgın öğretici olmalı. Yerel 

üreticilere ve yerel ürünlere 

sahip çıkılmalı
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nar, kabak, kıtte, biber, domates gibi ürünleri 

işleyerek satışını yaptık.

İçlerinde gıda mühendisi ve gıda teknikerinin de 

bulunduğu yeni personeller istihdam ederek kalifiye 

kadrolarımızı oluşturduk. Üretim, paketleme, 

satış ve lojistik departmanlarımızı oluşturduk. 

Kurulduğumuz günden beri gıda, gıda teknolojileri 

ve paketleme ile ilgili birçok fuara ziyaretçi olarak 

stant açarak katılım sağladık.

Çağımızın gerçeği olan bilişime de yatırım yaparak 

web sitemizi ve çağrı merkezimizi kurduk bu 

sayede B2C ( Business to Consumer - İşletmeden 

Tüketiciye) müşterilerimizle birebir iletişim ve satış 

mecramızı oluşturduk. Ülkemizin bilinen en büyük 

A plus perakendecisi olan iki büyük marketler 

zinciri ile 2016 yılından beri aralıksız çalışmaktayız.  

Bunun yanında horeca (otel, restaurant, kafe) 

satışlarımız da mevcut.”

Salgın Öğretici Olmalı 

Teofarm’ın kurucusu Elif Ovalı, “Atalık tohumlarla 

tarım yapacağım dediğimde çevremdeki birçok 

çiftçi arkadaşım bana ‘romantik çiftçi’, ‘çok az ürün 

alırsın, kim alır, kim anlar?’ dedi. Ancak biz üretime 

odaklandık. Atalık tohumlarımıza sahip çıkarak 

yol aldık ve tek parça arazide atalık buğday ekimi 

yaptık. Türkiye’nin en büyük karakılçık buğday 

üreticisiyiz” ifadelerini kullandı.

Teofarm, geleneksel bir Antakyalı ailenin kendisi 

için yaptığı üretimleri geniş bir aile için üretiyormuş 

gibi kuruldu. 58 çeşit ürün üreten bir yelpazeleri 

oldu. Bu ürünler içinde reçeller (kıtır kabak, kebbet, 

turunç, ceviz, incir, patlıcan karadut, böğürtlen, 

portakal, limon, çilek), bölgenin yerli zeytinleri 

(halhali, karaman, saurani), nar ekşisi, zahterler, 

enginar, turşular, baharatlar, salçalar, doğal defne 

sabunları ve özellikle atalık karakılçık buğdayı ve 

bunları işleyerek elde ettikleri karakılçık pilavlık, 

köftelik bulgurları, taş değirmende öğütülerek elde 

ediliyor. İşletme şu anda karakılçık buğdayını yılda 

200 ton üretiyor.
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SOLDAN SAĞA

1. Ayvalık, Edremit ve Erdek gibi meşhur ilçeleri olan ilimiz.
7. Kemiğin içinde bulunan merkezde yer alan doku.
8. Camilerde iç avluda yer alan, havuz biçiminde bir haznenin   
 çevresinde bulunan musluklardan oluşan üstü kapalı ya da açık  
 çeşme.
10. Kendi türünde mükemmel, üstün ve kalıcı nitelikte eser, başyapıt
12. Taşıt trafiğinin yoğun olduğu yollarda yayaların karşıdan karşıya  
 geçmesi için yolun ortasında düzenlenmiş kaldırım.
14. Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer hastalığı.
18. Erken doğmuş bebek.
21. Akşemsettin’in de hocası olan ve Ankara’da yaşamış mutasavvıf ve  
 şair.
22. Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu.
23. En elverişli, en iyi, en uygun.

YUKARIDAN AŞAĞI

2. KOSGEB’in sel, yangın gibi doğal afetlerde KOBİ’lere  
 sağlamış olduğu kredi desteğinin adı.
3. Akit, kontrat.
4. Fotoğrafçılıkta resimleri basmadan önce düzeltme işi.
5. Bir koruma sürgüsü içerisinde ileri geri hareket eden  
               ve kilitleme mekanizması ile sabitlenebilen tek tarafı    
 keskin bıçak.
6. Açık, apaçık, belli.
9. Güzel koku.
10. Bir spor karşılaşmasının sonucunu değiştirmek için  
 varılan yasa dışı anlaşma.
11. Bir çoğul eki.
13. Annenin erkek kardeşi.
15. Bankalarca yapılan, belli bir faiz oranıyla ve belli  
 bir süre sonra geri satın alınmak güvencesiyle bono,  
 tahvil ve benzeri değerli kâğıt satma işlemi.
16. Eğitim bilimi, çocuk bilimi.
17. Katar’ın başkenti.
19. Geçmiş olaylar ilmi.
20. Dağların oluşumunu inceleyen bilim dalı.

Hazırlayan: Muhammed Karataş

AU L M ACB
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KU D O US

AU L M ACB
Cevap Anahtarı
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KU D O US
Cevap Anahtarı
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