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93 Bin Genç İlk İşine Başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile 49 

bin işletmeye 7 milyar 385 milyon lira aktardık. 93 bin gencimiz bu sayede ilk işine başladı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile 93 

bin genç ilk kez işe başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, gençlerin istihdamını kolaylaştıran 

destek programı ile 49 bin işletmeye 7 milyar 385 milyon 

lira aktardıklarını açıklayarak, “Meslek lisesi ya da 

üniversiteden yeni mezun 93 bin genç, KOSGEB’in bu 

programı sayesinde ilk kez istihdam edildi” dedi.

İmalatçı KOBİ’lere Yönelik Başladı

KOSGEB, Nisan 2021’de Mikro ve Küçük İşletmelere 

Hızlı Destek Programı’nı başlattı. İmalatçı KOBİ’lere 

yönelik olarak tasarlanan programın ilk iki fazında imalat 

sektörüne odaklanıldı. Bu iki dönemde 12 bin işletmeye 

367 milyon liralık işletme sermayesi desteği verildi.

İstihdama Yöneldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı başında 

programın yeni aşamasını duyurdu. İmalat sektörünün yanı 

sıra hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil olurken 

gençlerin istihdamına yönelik bir kurguya geçildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, “Amacımız bu 

program ile 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite 

mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir” ifadesini 

kullandı.

125 Bin Liraya Çıktı

Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan ve alacağı 

ilave personeli 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdünde 
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bulunan işletmeler, programa başvurmaya başladı. Mikro 

işletmelerin 2, küçük işletmelerin de 5 personele kadar 

yararlanabildiği programın 3’üncü döneminde 100 bin lira 

olan destek tutarı, 4’üncü fazda 125 bin liraya çıkarıldı.

Bütçede Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan 

ve Bütçe Komisyonu’nda destek programında gelinen son 

aşamayı anlattı. 

KOSGEB olarak yılbaşından bu yana KOBİ’lere 8,6 milyar lira 

kaynak sağladıklarını ifade eden Bakan Varank, “Bu kaynağın 

yaklaşık 7,3 milyar lirasını Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 

Destek Programı kapsamında 49 bin işletmeye aktardık. 

Meslek lisesi ya da üniversiteden yeni mezun 93 bin genç, 

KOSGEB’in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildi” 

dedi.

Kimler İstihdam Edildi?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefleyen programda, 

belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 ve 

sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 

6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam etti. 

Destekten, üniversite mezununun yanı sıra meslek lisesi, 

teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri 

istihdam eden işletmeler yararlandı.

Geri Ödeme Nasıl Olacak?

Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme 

yapmayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle KOSGEB’e geri 

ödemede bulunacak. Geri ödemede, herhangi bir faiz veya 

komisyon alınmayacak. Desteğin ilk geri ödeme taksitleri 

Eylül 2024’te başlayacak.

“ KOSGEB olarak yılbaşından 

bu yana KOBİ’lere 8,6 milyar 

lira kaynak sağladık. Bu 

kaynağın yaklaşık 7milyar 

385 milyon lirasını Mikro ve 

Küçük İşletmelere Hızlı Destek 

Programı kapsamında 49 bin 

işletmeye aktardık.  ”
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Dijitalleşen KOBİ’lere 2 Milyon TL
Bakan Varank: İmalat sanayinde dijitalleşme çağrısı açtık. İşletme başına 2 milyon TL’ye 

kadar destek vereceğiz. KOBİ’lerimizi bu programa başvurmaya davet ediyorum

KOSGEB, 2019 yılından bu yana imalatçı KOBİ’lere yönelik 

olarak çıktığı “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” başlıklı 

çağrıların hem kapsamını genişletti hem de destek üst 

limitlerini arttırdı. Yeni çağrıda, dijitalleşme başlığının yanına 

rekabetçilik ve verimlilik modülü de eklendi. Daha önce 

işletme başına 1 milyon TL olan üst limit, dijitalleşme için 

2 milyon TL’ye çıkarıldı. Yeni ilave edilen rekabetçilik ve 

verimlilik başlığı için de destek üst limiti 1 buçuk milyon TL 

olarak belirlendi. Şartları sağlayan KOBİ’ler, 11 Ocak 2023’e 

kadar açık olan çağrılara başvurabilecek.

Ödül Töreninde Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye 

İnovasyon Haftası kapsamında İnovaTİM İnovasyon 

Yarışması Ödül Töreni’nde, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek 

Programı’nın yeni çağrılarını açıkladı. KOBİ’lerle ilgili bir 

müjdeyi de kamuoyu ile paylaşmak istediğini ifade eden 

Bakan Varank, “Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin 

yakından takip ettiği KOBİGEL adıyla bilinen bizim 

bakanlığımızın, KOSGEB’in bir destek programı var“ dedi.

İmalat Sanayinde Dijitalleşme

Varank, KOBİ Gelişim Destek Programı’nda bugün 

itibariyle “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” çağrısını yeniden 

açtıklarını kaydederek, “Böylece yerli dijital teknolojiler 

geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon liraya 

kadar destek vereceğiz. Tabii yerli olarak geliştirilen bu 

teknolojileri kullanan KOBİ’lerimize de biz destek vereceğiz. 

Ben tüm KOBİ’lerimizi KOSGEB’in web sitesinden bu destek 

programına başvurmaya davet ediyorum. Açıkladığımız bu 

paketin de tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” 

diye konuştu.
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Yeniden Kurgulandı

İmalatçı KOBİ’lerin dijital dönüşümlerini odağına alan 

KOSGEB, işletmelerin rekabetçiliğinin ve verimliliğinin 

arttırılmasına da önem veriyor. Bu bağlamda KOBİGEL - 

KOBİ Gelişim Destek Programı’nı yeniden kurguladı. Destek 

programı kapsamında 2022 yılı proje teklif çağrılarına Bakan 

Varank’ın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak çıkıldı.

İmalat Sanayinde Dijitalleşme

Çıkılan çağrıların ilk ayağı; akıllı dijital teknolojileri yerli 

imkanlarla geliştiren veya bu teknolojileri üretim süreçlerine 

dahil eden imalatçı KOBİ’lere yönelik olarak tasarlandı. Bu 

başlıkta imalat sanayinde; Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle 

İşlenmesi, Nesnelerin İnterneti, Endüstriyel Robot Teknolojileri 

ve Akıllı Sensör Teknolojileri, alanlarında KOBİ’lerin projeleri 

değerlendirilecek.

Üst Limit 2 Milyon TL

Bunun yanı sıra, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı 

Fabrika Sistem ve Bileşenleri, Siber Güvenlik, Akıllı ve Esnek 

Otomasyon Sistemleri, Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik 

Teknolojileri alanlarındaki projelere de destek verilecek. 

Teknoloji geliştiren KOBİ’ler, 900 bini geri ödemesiz, 1 milyon 

100 bini geri ödemeli destekten toplam 2 milyon TL’ye kadar 

yararlanabilecek. Bu teknolojileri üretim süreçlerine dahil 

eden imalatçı KOBİ’ler de 400 bini geri ödemesiz, 1 milyon 

600 bini geri ödemeli destekten toplam 2 milyon TL’ye kadar 

yararlanabilecek.

Rekabetçilik ve Verimlilik 

Çağrının diğer ayağında imalatçı KOBİ’lerin rekabetçiliklerinin 

ve verimliliklerinin arttırılması hedeflendi. Bu çağrı 

kapsamında makine-teçhizat alımları desteklenecek. İmalatçı 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin başvurabilecekleri çağrıda 

personel, yazılım ve hizmet alımları giderleri de destek 

kapsamında olacak. İşletmeler, toplam 1 buçuk milyon TL’ye 

kadar destekten faydalanabilecek.

Mart 2023’te Sonuçlandırılacak

KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı ve 2020 ve 2021 yılı KOBİ 

Beyannamesi onaylı işletmeler, kosgeb.gov.tr internet adresi 

üzerinden yeni KOBİGEL çağrılarına başvurabilecek. Çağrı, 11 

Ocak 2023 saat 23:59’a kadar açık kalacak. Başvurular, Mart 

2023’te sonuçlandırılacak.

935 Proje Desteklendi

KOSGEB, “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temasıyla ilk olarak 

2019 yılında çıktığı çağrıda, 258 projeye 72 milyon, 2020 

yılında 396 projeye 158 milyon, 2021’de de 281 projeye için 

116 milyon liralık destek ödemesi yaptı. Böylece KOSGEB, 

toplamda 935 projeye 346 milyon liralık ödeme yapmış oldu.
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Antalya’ya Acil Destek Kredisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: KOSGEB tarafından Antalya’daki afetten zarar gören her 

bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz Acil Destek Kredisi imkânı sağlanmıştır

KOSGEB, sel felaketinin yaşandığı Antalya için Acil 

Destek Kredisi Programı başlattı. Kredi programını, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 

Türkmenistan ziyareti öncesinde basın toplantısı 

düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KOSGEB’den afetten 

zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar 

faizsiz acil destek kredisi imkânı sağlanmıştır. Devletimiz 

ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzedelerimizin yanında 

olmayı sürdürecektir” dedi.

KOSGEB’den Hamle

KOSGEB’den Antalya’da özellikle Kumluca, Finike ve Demre 

ilçelerinde yaşanan su baskınlarının ardından zor günler 

geçiren esnaf ve KOBİ’lere destek olacak bir hamle geldi. 

Taşkınlardan etkilenen işletmelerin yükünü hafifletmek 

için KOBİ Finansman Destek Programı 

kapsamında Acil Destek Kredisi başlatıldı.

36 Ay Vadeli

Bölgede ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale 

dönmesi amacıyla başlatılan Acil Destek Kredisi, 

işletmelerin hızlı bir şekilde finansmana erişimini 

hedefliyor. Kredi üst limiti 250 bin lira olan program, 36 ay 

vadeli olacak. 

Sıfır Faizli

Krediden faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme 

yapmayacak. Ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3’er aylık 

taksitler halinde gerçekleştirilecek. Program sıfır faizli 

olarak uygulanacak, faizin tamamı KOSGEB tarafından 

karşılanacak. 
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DESTEK PROGRAMI İLE 

HEDEFLENİYOR

Yurt Dışı Pazarlara
Açılmak Çok Kolay!
300 BİN TL’YE

VARAN DESTEK!

K O S G E B ’ L E

KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve 
kabiliyetlerini geliştirmek,

KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline 
getirmek,

İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak

kosgeb
www.kosgeb.gov.tr
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Samsunlu İş İnsanları ile Buluştu
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu 

(SAMKON) tarafından İstanbul’da düzenlenen Samsunlu İş İnsanları Buluşması’na katıldı

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen etkinlikte girişimcilik ve KOSGEB 

desteklerini anlatan KOSGEB Başkanı Kurt, Samsun 

özelinde KOSGEB’in verdiği destekleri rakamlarıyla 

paylaştı. 

Samsun’a Verilen Destekler

Kurt, 2022’nin ilk 11 ayında Samsun’da bin 386 

işletmeye 117 milyon lira tutarında destek ödemesi 

yaptıklarının altını çizerek genç istihdamını 

önceliklendiren Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 

Programı ile bin 333 yeni istihdam sağlayan 772 

işletmeye 102 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

Kurt, katılımcılara KOSGEB destek programları hakkında 

şu bilgileri verdi: 

Girişimcilik

Girişimcilik destekleri ile geleneksel girişimciliğe 65 

bin, ileri girişimciliğe ise 375 bin liraya kadar destek 

sağlıyoruz. Girişimcilik desteklerimizi en son 2019 

yılında güncelledik ve eğitimlerimizi de online olarak 

uzaktan vermeye başladık. 

Online Eğitim

2019 yılından bugüne kadar online olarak 643 bin kişiye 

eğitim vermişiz. Geleneksel Girişimcilik kapsamında 

48 bin işletmeye 408 milyon lira, İleri Girişimcilik 

kapsamında da 20 bin işletmeye 1,7 milyar lira destek 

sağlamışız. Yine girişimcilerimize yönelik Kredi Faiz 

Desteği ile 15 bin işletmeye 73 milyon lira tutarında 

destek sağlayarak 868 milyon liralık kredi hacmi 

oluşturduk.
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Kapasite Artırımı

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 

KOBİGEL ile 2 milyon, İşletme Geliştirme ile 1 milyon 

290 bin, İş Birliği ile 10 milyon, Yurt Dışı Pazar Desteği 

ile de 300 bin liraya kadar KOBİ’lerimizin kapasitelerinin 

geliştirilmesine yönelik destekler sağlıyoruz. 2019 

yılından bugüne kadar KOBİGEL ile 936 işletmeye 346 

milyon, İşletme Geliştirme ile 40 bin işletmeye 1 milyar 

153 milyon, İş Birliği ile 85 işletmeye 107 milyon, Yurt 

Dışı Pazar ile de bin 395 işletmeye 112 milyon lira 

tutarında destek ödemesi gerçekleştirdik.

Yenilikçilik Destekleri

KOBİ’lerimizin yenilikçi ve yerlileştirmeye yönelik 

faaliyetleri kapsamında ise Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon 

Destek programı ile 6 milyon, KOBİ TEKNOYATIRIM ile 

6 milyon, Stratejik Ürün ile 6 milyon, TEKMER Destek 

Programı ile de 6 milyon liraya kadar destek sunuyoruz. 

Yine 2019 yılından bugüne kadar Ar-Ge, Ür-Ge ve 

İnovasyon Destek Programı ile 2 bin 968 işletmeye 

3408 milyon, KOBİ TEKNOYATIRIM ile 180 işletmeye 

378 milyon, Stratejik Ürün ile 91 işletmeye 259 milyon, 

TEKMER programı ile 15 işletmeye 13 milyon lira 

tutarında destek sağladık.

Yeni Destekler

Yeni uygulamaya almış olduğumuz, Enerji Verimliliği ile 

930 bin, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği ile 

250 bin, Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Destek programı 

kapsamında da 10 milyon liraya kadar KOBİ’lerimizi 

destekliyoruz.

Yoğun Katılım

KOSGEB Başkanı Kurt’un sunumunun ardından soru-

cevap bölümüne geçildi. Kurt, İstanbul’da yaşayan 

Samsunlu iş insanlarının sorularına cevap verdi.

 

Etkinliğe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 

SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı, Halk Faktöring 

Genel Müdürü Selahattin Süleymanoğlu, SETA Vakfı 

Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Bağcılar Belediye Başkan 

Yardımcısı Mehmet Şirin, Zeytinburnu Belediye Başkan 

Yardımcısı Hurşit Bekaroğlu ve e-Ticaret Sendikası 

Başkanı Erdem Yanık’ın yanı sıra çok sayıda Samsunlu 

katıldı.
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KOSGEB’in Sesi
KOSGEB Çağrı Merkezi 444 1 567 numaralı hat üzerinden hizmet veriyor.  
Kamu kurumları arasında oldukça yoğun arama trafiğine sahip

Girişimci adayları, öğrenciler ve KOBİ’lerden gelen soru ve 

görüşleri karşılayan KOSGEB Çağrı Merkezi’nin koordinasyonu 

KOSGEB Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Kesintisiz Bilgi Akışı 

İlk kez 2012 yılında faaliyete başlayan KOSGEB Çağrı Merkezi, 

haftanın 6 günü çağrı operatörleri ile canlı olarak 08:30 / 

17:30 saatleri arasında, Pazar günleri ise tam gün ve diğer 

günler 17:30’dan sabah 08:30’a kadar sesli yanıt sistemi ile 

kesintisiz bilgi akışı sağlıyor. 

Çağrı operatörleri, destek programları için özel olarak 

hazırlanmış olan yazılım üzerinden çağrıları karşılayıp veri 

girişini yapıyor.

Ayda Ortalama 18 Bin Çağrı 

Yoğun bir arama akışına sahip olan çağrı merkezi verilen 

destekler ile hizmetler konusunda tüm arayanların sorularını 

yanıtlıyor ve günlük ortalama 700-800 çağrı sayısıyla günü 

kapatıyor. 

Her ay detaylı bir şekilde raporlama yapılıyor. Gelen çağrılar 

illere, saat aralığına, konularına ve beklenme süresine göre 

detaylı bir şekilde aylık olarak raporlanıyor.

Aylık raporlama sonuçları incelenerek hizmet kalitesi 

değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda iyileştirme 

ve geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Ayrıca 3 aylık 

periyotlar halinde arama yapan kişilerle memnuniyet anketi 

uygulanarak memnuniyet seviyesi ölçülüyor.

Elanur HINISLIOĞLU

Hazırlayan
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Şikâyetler, müdürlük içerisinde yetkilendirilmiş personel 

tarafından ses kaydı dinlenerek arayan kişilerle şikâyetin 

giderilmesine yönelik olarak iletişime geçiliyor.

Yılda Ortalama 226 Bin Çağrı

Dönemsel olarak çıkarılan destek modellerine veya 

dönemin konjonktürüne göre alınan çağrı sayıları değişiklik 

gösterebiliyor. Yıl sonu raporlamaları ile çağrı kapasitesi, yıllık 

değerlendirme ve geliştirme çalışmaları yapılıyor.

Her Yıl Hizmet İçi Eğitim 

Çağrı operatörleri her yıl düzenli olarak hizmet içi eğitime 

tabi tutuluyor. İletişim, diksiyon, bilgisayar klavye kullanımı 

ve stresle başa çıkma gibi mesleki eğitimlerle birlikte KOSGEB 

destekleri güncel şekilde KOBİ uzmanları tarafından eğitim 

planı dahilinde çağrı operatörlerine aktarılıyor. 

Ayrıca destek programlarında yapılan güncelleme veya 

yeni bir destek programı açıklanması halinde konuyla ilgili 

bilgilendirme ve eğitimler tamamlanıyor.

En Fazla Girişimcilik Destekleri Soruluyor

Girişimcilik destekleri en çok merak edilen destek 

programlarından biri. Alınan çağrılar arasında en fazla soru 

girişimcilik hakkında geliyor. Daha geniş kitleleri ve genç 

girişimci adaylarını da kapsadığı için bu destek programı 

diğer konulara göre daha fazla ilgi görüyor.

Girişimciliğin ardından İşletme Geliştirme Destek Programı da 

çok sayıda soru alınan destek programlarından. 

2021 ve 2022’de Rekor Mikro ve Küçük 

İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda

Açıklandığı günden itibaren yoğun bir ilgi gören Mikro ve 

Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, arama yapılan 

destekler arasında son iki yılda en yüksek sayıya sahip oldu. 

KOSGEB Çağrı Merkezi her geçen gün hizmet kalitesini 

artırarak ve güncel teknolojiyi entegre ederek hizmet vermeye 

devam ediyor.
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Aksaray’da Yerli Elektrik Motor Üretimi 
Aksaray’da faaliyet gösteren AEMOT Elektrik Motorları, sektöre yaptığı yatırımlarla ithal 

edilen orta gerilim motor ve jeneratörleri yerli ve milli imkânlarla üretiyor

AEMOT Elektrik Motorları, Aksaray’da 45 bin metrekare 

kapalı alanda, 63 tip gövdeden 400 tip gövde 

büyüklüğüne kadar, 0.12 kW- 750 kW güç değerleri 

arasında 2-4-6-8-12 kutuplu AC trifaze elektrik motorları 

üretimini gerçekleştiriyor.  

Sektörde 33 yılı aşkın süredir hizmet veren firma, 

tecrübesi ve finansal altyapısı ile bölgedeki en önemli 

elektrik motor fabrikalarından birisi haline geldi. 

Kurulduğu 1983 yılında Siemens firması ile yaptığı 

patent anlaşmasıyla üretim sürecine başlayan AEMOT 

Elektrik Motorları, geçmişten günümüze yüksek kalitede 

ürünler imal etme potansiyeline sahip. Türkiye’nin de 

en önemli elektrik motoru imalatçılarından biri olan 

firmanın geniş ürün yelpazesi bulunuyor. Standart ürün 

tiplerinin yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda 

mekanik ve elektriksel ölçüleri farklı olabilen özel 

nitelikli elektrik motorları da üretiyor. 

TS EN 60034- 1, ISO 9001:2009 Kalite Sistem Belgesi 

ve TSE tarafından belgelendirilmiş olan AEMOT Elektrik 

Motorları’nın motor kullanımı ülke sanayisinin birçok 

alanında yer alıyor. Özellikle imal edilen el tezgâhları, 

vinç, CNC tezgâhlar, hava ve su pompaları, hidrofor, 

redüktör, brülör, havalandırma sistemleri ve kompresör 

gibi harekete ihtiyaç duyan tüm sanayi ürünlerde 

kullanılıyor. Böylelikle madencilik, mermer, yem, 

Erhan BAHÇECİ

Hazırlayan

Yerli ve Milli Üretim
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değirmen, tekstil, havalandırma, ahşap, gıda, ambalaj, 

ısıtma ve soğutma, inşaat gibi birçok önemli imalat ve 

endüstri kollarına hitap ediyor. 

Avrupa ve Afrika Ülkelerine İhraç Ediyor

Sanayi sektörü içerisinde var olma politikalarını eğitimli 

ve deneyimli personeli ile kusursuz ürün ve hizmet 

kalitesi, teknoloji ve yeniliklere entegrasyon, zamanında 

ve hatasız teslim gibi üç ana başlık altında toplayan 

AEMOT Elektrik Motorları, bu özellikleri ile ürünleri yurt 

içerisindeki yetkili bayileri aracılığıyla bir çok noktaya 

ulaştırıyor. Yurt dışında ise ağırlıklı olarak Almanya, 

Avusturya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin yanı 

sıra Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de önemli ölçüde 

ürünlerini ihraç ediyor. 

KOSGEB ile Hedeflerini Büyütüyor

AEMOT Elektrik Motorları, KOSGEB’in Stratejik Ürün 

Destek Programı kapsamında, “Yerli Orta ve Yüksek 

Gerilim Elektrik Motoru Üretimi” konusu ile Türkiye’de 

üretimi yapılmayan yerli ve milli orta-yüksek gerilim 

motoru imalatı konusunda 5 milyon TL makine ve 

teçhizat desteğinden faydalandı. Firma ayrıca KOSGEB’in 

Genel Destek Programı ve İşletme Geliştirme Destek 

Programlarından da destek aldı.
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Çevrim İçi Sağlık Hizmetleri Platformu
Bir psikiyatr arkadaşı ile yola çıkan Prof. Dr. Ata Özdemirci, İleri Girişimci Destek Programı 

ile çevrim içi sağlık hizmetleri sunan STETO isimli bir internet platformu kurdu

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev yapan 

Prof. Dr. Ata Özdemirci, psikiyatr arkadaşı Dr. İlker 

Küçükparlak ile bir araya gelerek çevrim içi bir sağlık 

platformu kurma fikri oluşturduklarını ve bu bağlamda 

alanında uzman kişilere herkesin kolayca erişebileceği, 

uzman danışan mahremiyetinin korunabileceği bir sağlık 

hizmeti verme fikriyle STETO’yu kurdu. 

Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, dil ve konuşma terapisti 

gibi branşların yanı sıra mentor, özel ders ve yaşam koçluğu 

gibi alanlarda da hizmet veren STETO, insanların işlerini 

kolaylaştırarak evden sağlık hizmeti alabilmelerine olanak 

tanıyor. STETO’nun kurucu ortağı Prof. Dr. Ata Özdemirci ile 

bu girişimi hakkında konuştuk: 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben STETO’nun kurucularından Prof. Dr. Ata Özdemirci. 

Lisans eğitimimi İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde 

tamamladım. Sonrasında 2002 yılında Marmara 

Üniversitesi’nde akademik kariyerime başladım. Ardından 

yüksek lisans ve doktoramı Marmara Üniversitesi İşletme 

Ana Bilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı’nda yaptım.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Uygarlık Tarihi, 

Sosyal Girişimcilik, Bilim Felsefesi ve İşletme Yönetimi 

derslerini vermekteyim. Akademik çalışmalarımda ve 

kitaplarımda bilim felsefesi, stratejik yönetim, insan 

kaynakları ve kurumsal girişimcilik konularında uzmanlaştım 

ve pek çok köklü işletmede kurumsal dönüşüm projeleri 

İcat Çıkaran Gençler

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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gerçekleştirerek liderlik akademisi kurdum. Aynı zamanda 

çevrim içi olarak sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren 

STETO isimli bir teknoloji şirketinin kuruculardanım.

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar 

olan süreçlerini anlatır mısınız?

Çok yakın arkadaşım olan Psikiyatrist Dr. İlker Küçükparlak 

ile birlikte en başından beri girişim fikrimizi hayal ettik, 

tasarladık ve gerçeğe dönüştürdük. 2020’de Marmara 

Teknopark’ta STETO’yu kurarak yolculuğumuza başladık. 

Ardından ekibimizi tamamlayarak faaliyetlerimize başladık. 

İşletmemizin kuruluş aşamalarında KOSGEB İleri Girişimci 

Desteği aldık. Bu destek birçok geliştirme için bize fırsat 

sağlamış oldu.

Faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

STETO uzmanlar ile danışanları online olarak bir araya 

getiren bir platform. Psikolog, diyetisyen, mentor, ses 

ve konuşma terapisti, fizyoterapist ve profesyonel koç 

branşlarında 60’ın üstünde uzmanımız bulunuyor.  STETO’da 

dünyanın neresinden olursa olsun hem danışan hem de 

uzman açısından fiziksel mesafeleri ortadan kaldırarak 

randevu alarak ödeme yapabilme ve her zaman ve her yerde 

görüşme yapabilme imkânı sağlıyoruz.

Yaptığınız çalışmalar hakkında detaylı bilgi 

verir misiniz?

STETO faaliyetleri üç ana koldan oluşuyor. Birincisi B2C: Son 

kullanıcıya ulaşarak STETO üzerinden online bir danışmanlık 

hizmeti almasını sağlamak. İkincisi B2B: Şirke çalışanlarına 

yan hak olarak STETO hizmetini toplu bakiye tanımlaması 

üzerinden yaşatmak. 

Son olarak ise altyapı desteği: STETO kendi görüntülü 

görüşme altyapısını white label olarak firmalara 

sunabilmektedir. Herhangi bir şekilde randevu ve görüşme 

sistemine ihtiyaç duyan poliklinik, hastane, merkez ve okul 

gibi her kurum aslında doğal bir müşteri adayı STETO için.

Devlet desteklerinden ne şekilde ve hangi 

kurumlardan faydalandınız?

2020’de KOSGEB’in İleri Girişimci Desteği’nden faydalandık. 

Bu destek ile teknik anlamda yazılımımızı geliştirecek ve 
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süreci yürütebilecek bilgisayar donanımına sahip olabildik.

Devlet dışındaki desteklere gelecek olursak; Şubat 2022’de 

Deniz Bank Akvaryum programına katıldık ve Haziran 

2022’de STETO Mentor’u açarak markamızı genişlettik. 

Hemen ardından Temmuz 2022’de Fonbulucu kitlesel 

fonlamadan 13 milyon TL değerleme üzerinden yatırım 

alarak firmamızı destekleyen yatırımcılarımızın desteği ile  

yolculuğumuza devam ediyoruz.

Gelecekteki yapacağınız projeleriniz 

hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Bu 

projeler ile neyi amaçlıyorsunuz? Projeler 

hangi aşamada?

STETO olarak gelecekte global pazarda da genişlemeyi 

hedeflemekteyiz. Bu hedefleri doğrultusunda İngiltere 

pazarına girme hazırlıkları yapıyoruz ve Azerbaycan ile 

görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Aldığınız herhangi bir ödül var mı?

TechAnkara Proje Pazarı 2022’de ilk 100 girişim arasına 

girerek firmalar ve diğer girişimlerle bir araya geldik.

Küçük işletmelere ve girişimcilere 

tavsiyelerinizi alabilir miyiz?

Firmalara en büyük tavsiyem küçük ya da büyük işletme 

olup olmadıklarına bakmaksızın en doğru adımları atmak 

için iyi, samimi ve enerjik bir ekip kurabilmeleri ve mutlaka 

profesyonel bir yönetim danışmanlığı almaları olacaktır.

İcat Çıkaran Gençler

“İşletmemizin kuruluş 

aşamalarında KOSGEB İleri 

Girişimci Desteği aldık. Bu destek 

birçok geliştirme için bize fırsat 

sağlamış oldu.”
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Tarihi Beledi Dokumasının Son Temsilcisi
Osmanlı’dan beri kullanılan Tire Beledi Dokuması’nı gelecek kuşaklara aktarmak isteyen kadın 

girişimci Nurefşan Yaykal, İzmir Tire’de atölyesini kurarak bu mesleği yaşatmaya çalışıyor 

Geçmişi 16. yüzyıla kadar dayanan tarihi Tire Beledi 

Dokuması’nın son temsilcilerinden olan kadın girişimci 

Nurefşan Yaykal, dokuma işini ailesinden öğrenip hobi 

olarak yaparken Tire Beledi Dokuması’nın coğrafi işaret 

almasından sonra bu mesleğin yok olmaması adına kolları 

sıvadı. KOSGEB desteği ile İzmir Tire’de atölyesini açarak bu 

mesleği yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya karar 

verdi.

2020’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 

tescillenmiş olan, ustası ve tezgâh sayısı gün geçtikçe azalan 

Tire Beledi Dokuması’nın son ustalarından Saim Bayrı’nın 

torunu Nurefşan Yaykal bu kültürü ve dokuma tekniğini 

açtığı atölyesinde yaşatmaya çalışıyor. Kadın girişimcimizin 

başarı hikâyesine birlikte göz atalım:

Kendinizden bahseder misiniz?

30 yaşındayım, İzmir’in Tire ilçesinde yaşıyorum. Burada 

doğup büyüdüm. 5. kuşak Tire Beledi dokuma ustasıyım.

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır 

mısınız?

Dokumacı bir ailede doğup büyüdüm. Anneannem, dedem 

ve annem dokuma yaparlardı. Dedemlerin evinde bir tezgâh 

odası vardı. Orada iki tezgâhta ananem ve dedem sürekli 

dokuma yaparlardı. Ben de çocukken ufak tefek işlerinde 

onlara yardım ederdim. 

O zamanlar dokumayı hobi olarak yapardım. İş yerimi 

Nisan 2021’de açtım. Tire Ticaret Odası’nın beledi dokuma 

için coğrafi işaret almasından sonra 5. kuşak ve son iki 

Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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beledi dokuma ustasından biri olduğum için mesleğin 

kaybolmaması adına işe koyuldum. Daha önce hobi olarak 

yaptığım işimi büyütmek ve bu kültürü dünyaya duyurmak 

istedim. Şu anda iki dokuma öğrencim var. Ayrıca yurt 

dışından da talep ve ilgi çok yüksek. ABD’den moda tasarımı 

okuyan bir yüksek lisans öğrencisi atölyemize geldi. 

Bu dokuma tekniğini öğrenmeye merak saldığını ve bir 

haberde dokuma atölyemi görerek Türkiye’ye bu dokumayı 

öğrenmeye geldiğini söyledi. Bu çok gurur verici bir his.

Çalışmalarınızda neler üretiliyorsunuz?

Ben unutulmaya yüz tutmuş ata sanatımız olan beledi 

dokumasının son temsilcilerinden birisiyim diyebilirim. 

Tamamen Tire Beledi Dokuması üzerine çalışıyorum. Beledi 

dokuması, en eski pamuklu dokumalarımızdan biridir. 

Temelleri 16.yüzyıla kadar dayanmaktadır. Tire’de işlenen 

beledi dokumalarından perdelik, döşemelik, yatak ve 

yorganlıklar bölgenin gereksinimini karşıladığı gibi bir kısmı 

da ihraç edilmiştir. Yıllar geçtikçe tezgâh sayısı da azalmıştır.

Beledi dokumalarımız 24 çerçeveye, 16 ya da 13 pedalla 

kumanda edilebilen tezgâhlarda dokunulmaktadır. Bu 

tezgâhlarda ortaya çıkan dokuma, çift katlı ve çok dayanıklı 

bir dokuma cinsidir. Zemin renkleri isteğe göre ama genelde 

yeşil, kırmızı ve koyu mavi olur. Motiflerde de ağırlık beyaz 

ve sarıdır. Bademli, kelebek, hebib döşeği, altıparmak 

ve düzbastı sepet gibi farklı isimlerde desen çeşitlerimiz 

var. Orta ve ala olmak üzere iki çeşit beledi dokumamız 

var. Orta dokumalarda ipek çok az kullanılır, döşemelik 

yorgan ve döşek yüzü olarak da bu tip dokumalar tercih 

edilir. Ala tipi dokumalarda ipek olup perdelik yapılır.

Beledi dokumalarımızın kullanım alanı oldukça fazla. Ev 

tekstilinden (runner, servis takımları, kırlent, perde) kıyafet, 

çanta ve döşemelik gibi birçok alanda kullanılıyor.

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? Hangi 

desteklerden faydalandınız?

KOSGEB ile iş yerimi açmayı düşündüğümde tanıştım. 

Girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp belgemi aldım. Projemi 

sundum ve onaylandı. KOSGEB’den aldığım destekler 

sayesinde atölyemde dokuma tezgâhlarının sayısını arttırmış 

oldum. Çünkü tek tezgâhım vardı ve burada yaptığım 

üretim çok azdı. İşlerimi büyütmek hatta yurt dışına kadar 

bu dokumaları ulaştırmayı hedeflemiştim. Ama bunun için 

imkânım yoktu. KOSGEB bu aşamada imdadıma yetişti. 

Şimdi aldığım KOSGEB desteğiyle açtığım atölyede iki 
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öğrencim var. Onlar da bu tezgâhlarda dokuma yapmayı 

öğreniyorlar. 

İşi usta olarak yapmaya başladıklarında dokuduğumuz 

kumaşları toplu olarak yurt içi ve yurt dışı firmalarına 

pazarlayabileceğiz. Bununla ilgili çalışmalar ve araştırmalar 

yapmaya devam ediyorum. e - Ticaret sitelerini kullanıyorum. 

Yine bu süreçte KOSGEB’in çalışan, malzeme ve reklam 

giderleri için tekrar bir destek programı açıklandı ve hemen 

başvuru yaptım. Ön başvurum kabul edildi.

Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimci 

olarak özellikle çalışma hayatında zorluklarla 

karşılaştınız mı?

İş hayatında kadın olmak çok zor. Özellikle kendi işinizi 

kurduğunuzda çok uzun çalışma saatlerine ayak uydurmak 

zorundasınız ve bu da birçok işinizin aksamasına sebep 

oluyor. Bir de kadınlar olarak erkeklere kıyasla daha duygusal 

olduğumuz için kırılgan olabiliyoruz. Kadın olarak önce 

sizin yaptığınız işe çok inanmanız gerekiyor ve gücünüzü, 

yapabileceğinize olan inancınızı daha yüksek sesle ve tavırla 

ifade etmeniz gerekiyor. Bu benim ilk başlarda zorlandığım 

konuydu ama zamanla daha güçlü bir psikolojiye sahip oldum. 

Artık birçok konuda duyguları kolay yönetebilen iyi bir iş 

kadını olduğumu düşünüyorum.

Çevrenizden yaptığınız bu girişiminiz ile ilgili 

nasıl tepkiler aldınız?

İlk baştaki tepkiler olumsuzdu. Çünkü kaybolmaya yüz tutmuş 

ve hiç pazarı olmayan oldukça zahmetli bir işe başladım. 

Çoğunlukla başaramayacağımı düşünen insanlardan tepkiler 

aldım ama hiçbirini umursamadım. Çünkü ben başaracağıma 

inanıyordum. Tabii bu süreçte birçok zorlukla karşılaştım. 

Hiçbiri kolay olmadı ve asla pes etmedim. Çünkü hiçbir şey 

yapmamış olmamın pişmanlığını yaşamaktansa, ‘en azından 

denedim ve elimden geleni yaptım’ demek istiyordum. 

Şimdi ismimi yurt dışına bile duyurdum ki geçen hafta 

Amerika’da tasarım öğrencisi genç bir arkadaşımız Türkiye’ye 

gelerek Tire’de beledi dokumayı öğrenmek istediğini söyledi. 

23 yaşındaki ABD’li Kyra Zapf isimli bu kişi Amerika’da moda 

tasarımında yüksek lisans yapıyormuş. Osmanlı’da padişah 

kaftanlarında kullanılan Tire Beledi Dokuma tekniğini işin 

ustasından öğrenmek istediğini söyleyerek Tire’ye geldi. Bu 

benim için büyük bir motivasyon ve gurur kaynağı oldu.

Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü
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Girişimcilik serüveninizin başından beri 

olumlu ya da olumsuz sizi etkileyen bir 

olayla karşılaştınız mı?

Bu mesleği yapmaya başladığımda çok kıymetli insanlarla 

tanıştım. Herkes bana elinden geldiğince destek olmaya 

çalıştı. Benim için yaptığım işi takdir etmeleri ve 

motivasyonumu arttırıcı şekilde bana destek vermeleri çok 

önemliydi. Bu süreçte tanıdığım kıymetli insanlardan birisi 

de sevgili Fırat Neziroğlu Hocamdır. Kendisi bizim Türk 

kültürüne ait dokumalara gönül vermiş, onları yaşatmak 

için birçok projeler yapıp Türkiye’nin her yerini karış karış 

dolaşmış bir sanatçıdır. Önümüzdeki zamanlarda beledi 

dokuma içinde birlikte bir proje yapacağız.

Üzerinde çalıştığınız yeni projeler varsa 

yazar mısınız?

Üzerinde çalıştığım projeler var. Bir marka oluşturmak 

istiyorum. Çünkü insanların benim yaptığım ürünleri 

hayatlarının her alanında kullanabileceklerini biliyorum. Bu 

yüzden ürünlerime talebi artırabileceğimi düşünüyorum. 

Dünyada birçok kaynağı çok hızlı tükettik ve artık bir 

yerlerde buna ‘dur’ dememiz gerekiyor. 

Ben dokuduğum kumaşlarla yaptığım ürünlerle 

insanlara şunu da sağlamış olacağım; çok uzun 

yıllar kullanabilecekleri, belki de gelecek nesillere 

aktarabilecekleri ürünlerle değer kazandıracağım. Bu 

kumaşları dokurken hiçbir şekilde çevreye ve doğaya zarar 

vermeden, hiçbir kimyasal olmadan, tamamen el emeğiyle  

ve insan gücüyle yapılmış olması bizim kaybettiğimiz 

değerlere yeniden hak ettiğini yaşatmamızı sağlayacak. 

Yaşadığımız dünyaya zarar vermeden bunu yapabiliyor 

olmak çok değerli diye düşünüyorum.

Yurt içi satışınızı ve varsa ihracatınızı anlatır 

mısınız?

Yurt içi ve yurt dışı satışlarım genelde sosyal medya ve 

e-ticaret siteleri üzerinden oluyor. Bir de Tire’ye gelen 

turistler genellikle yöresel ürünlere meraklı oldukları için 

mutlaka atölyemi ziyaret ediyorlar. Ata mesleğimi ayakta 

tutmak için verdiğim mücadeleyi gören herkes ufak tefek 

bana destek oluyor.

KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nedir?

KOSGEB’in sağlamış olduğu destekleri çok faydalı 

buluyorum. Benim gibi girişimciliğe adım atmak isteyen, 

kendi işinin patronu olmak isteyen özellikle kadın 

girişimcilere devletimizin bu tarz destekler vermesi 

mutluluk verici ve teşvik edici bir unsur. Ben de KOSGEB’e 

desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.
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KOBİ İstatistikleri
Ömer YAVUKLU

Hazırlayan

39%
36 Bin 371

Kişi

61%
56 Bin 678

Kişi

93 BİN 49 PersoNel İstİhdamı
48 bİN 940 İşletmeye 7 mİLYAR 384 MİLYON TL ÖDEME

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
3. ve 4. Dönem İstihdam Verileri

Doktora Y. Lisans Lisans Ön Lisans Mesleki/
Teknik Lise

Destek Ödemesi Yapılan Personelin Öğrenim Durumu

Destek Ödemesi Yapılan Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Yüzde 
0001

12 
Personel

Yüzde 
0048

450
Personel

Yüzde 
31.34

29 Bin 146
Personel

Yüzde 
31.16

28 Bin 978
Personel

Yüzde 
36.98

34 Bin 392
Personel

1992 ve sonrası doğumlular

1981 - 1991  doğumlular
% 22

% 78 72 Bin 281 Personel

20 Bin 768 Personel
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Doktora Y. Lisans Lisans Ön Lisans Mesleki/
Teknik Lise

Destek Ödemesi Yapılan Personelin Öğrenim Durumu

Destek Ödemesi Yapılan Personelin Yaşa Göre Dağılımı

Yüzde 
0001

12 
Personel

Yüzde 
0048

450
Personel

Yüzde 
31.34

29 Bin 146
Personel

Yüzde 
31.16

28 Bin 978
Personel

Yüzde 
36.98

34 Bin 392
Personel

1992 ve sonrası doğumlular

1981 - 1991  doğumlular
% 22

% 78 72 Bin 281 Personel

20 Bin 768 Personel

9 Bin 745 
İşletme

7 Bin 81 
İşletme

7 Bin 870 
İşletme

7 Bin 314 
İşletme

5 Bin 282 
İşletme

4 Bin 743
İşletme

6 Bin 874 
İşletme

Güney 
Doğu 

Anadolu 

Marmara İç
Anadolu

AkdenizKaradenizDoğu 
Anadolu

Ege

21 Bin 386
Personel

1 Milyon 
555 Bin TL 

Ödeme

13 Bin 988
Personel

1 Milyon 
83 Bin TL 
Ödeme

13 Bin 133
Personel

1 Milyon 
83 Bin TL 
Ödeme

12 Bin 322
Personel

1 Milyon 
78 Bin TL 
Ödeme

10 Bin 523
Personel

906 Bin TL 
Ödeme

8 Bin 349
Personel

640 Bin TL 
Ödeme

13 Bin 277
Personel

1 Milyon 
58 Bin TL 
Ödeme

1
2 34

5
67

İstihdama Göre Bölge Sıralaması

Perakende ticaret (Motorlu kara
taşıtları ve motosikletler hariç)

Toptan ticaret (Motorlu kara 
taşıtları ve motosikletler hariç

Motorlu kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin toptan ve 
perakende ticareti ile onarımı

Yiyecek ve içecek hizmeti 
faaliyetleri

Gıda ürünlerinin imalatı

İstihdama 
Göre 

İlk 5 Sektör

14 Bin 330 İşletme  - 25 Bin 741 Personel - 2 Milyar 59 Milyon TL Ödeme

7 Bin 179 İşletme  - 14 Bin 189 Personel - 1 Milyar 96 Milyon TL Ödeme

4 Bin 162 İşletme  - 8 Bin 331 Personel - 618 Milyon TL Ödeme

3 Bin 567 İşletme  - 6 Bin 795 Personel - 537 Milyon TL Ödeme

2 Bin 668 İşletme  - 5 Bin 554 Personel - 458 Milyon TL Ödeme

1

% 27,6 % 15,3

% 7,3% 6

% 9

2

3

4

5
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Lavantayı El Yapımı Sabuna Dönüştürüyor
Zeynep Akça, ‘Şeker Portakalı’ kitabındaki kahramandan esinlenerek kurduğu Botanicalzeze 

markasıyla, organik tarımla yetiştirdiği lavantaları el yapımı sabunlara dönüştürüyor

Bitkilere ve doğaya olan hayranlığından ötürü özellikle 

botanik sözcüğünü kullanmak isteyen Kastamonulu kadın 

girişimci Zeynep Akça, hem Şeker Portakalı kitabındaki ‘Zeze’ 

adlı kahramandan esinlenerek hem de çevresinde kendisine 

bu isimle hitap edilmesinden dolayı marka adını belirlerken 

‘Botanicalzeze’de karar kıldığını belirtiyor.

Tohum Üretimi

Tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen ham maddelerle çalışma 

isteği üzerine doğup büyüdüğü İstanbul’dan ata toprağı 

Kastamonu Tosya’ya taşınarak dededen kalma müstakil bahçeli 

evini hem depo hem de imalathaneye dönüştüren Akça, yüksek 

katma değere sahip birkaç bitki arasından ilk olarak lavantayı 

denemeye karar verdiğini anlatıyor. Organik tarım için kendi 

gübresini evsel atıklardan sağlayan kadın girişimci lavanta 

fidelerini atalık tohumlardan çimlendirerek yetiştirmeye özen 

gösteriyor.

KOSGEB’den Kuruluş Desteği

Yaşadığı bölgede tanınmaya başlayan ve tüketicilerin 

kendisinden ürün satın almak istemesi üzerine işletme 

kurmaya karar veren kadın girişimci Akça, KOSGEB’den almış 

olduğu kuruluş desteğinden yararlanarak aldığı desteği, 

işletmesinin açılışında yaptığı giderleri karşılamak için 

kullandığına dikkat çekiyor.

Ürün Yelpazesi

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan Zeynep Akça, ürettiği 

Bitkilerin 
Sanayi Yolculuğu

Emel MUTLU

Hazırlayan
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lavantalardan sabun, bitki çayı, yağ ve bitki karışımları, 

bağışıklık güçlendiriciler, bitkisel takviyeler, saç ve cilt 

bakım ürünleri, kişisel bakım ürünleri, gıda ve temizlik 

ürünleri, yağ ve koku keseleri, oda kokuları, koku 

gidericiler, buhurdanlık ve tütsü karışımları üretiyor. 

Kişisel bakım ürünleri Akça’nın soğuk sıkım, maserasyon 

ve distile yöntemleriyle ürettiği tamamen saf yağlar 

kullanarak elde ettiği doğal yağlar, hidrosoller, karışımlar 

ve el yapımı sabunlardan oluşuyor. 

Kendi yetiştirdiği meyve ve sebzelerden gıda üretimi 

yapan girişimci; aynı zamanda Kastamonu yöresine özgü 

el yapımı kese, kuşak, lif gibi tiftik ve koyunyününden 

ürünler de imal ediyor.  

Demet Demet Üretiyor

15 kilo lavanta çiçeğinden 100 ml yağ ve 60 adet lavanta 

demeti üreten kadın girişimci aynı miktar lavantadan 

yaklaşık 2 kilo tohum elde ediyor. 



30

Sürgün veren lavantalara çillendirme yaparak bu yaz 

186 adet lavanta fidesi üreten Akça, gerektiğinde 

güvenilir firmalardan ve sürekli çalıştığı kişilerden ek 

alımlar yapabiliyor. Zeynep Akça; gübreleme, ekim, dikim, 

hasat ve hasat sonrası üretim çalışmaları için bu alanda 

çalışanlarla iş birliği yapıyor.

Lavanta Alıcıları

Kadın girişimcinin titizlikle ürettiği ürünlere sabun 

ve doğal kozmetik üreticileri, güzellik ve bakım 

merkezi işletmecileri, masaj ve aromaterapi uzmanları, 

diyetisyenler, sülük tedavisi ve detoks uzmanları talep 

gösteriyor. Satışa sunduğu ürünlerin genel olarak şahıslar 

tarafından kişisel kullanım için alındığını söyleyen Akça, 

en çok lavantadan ürettiği ürünlerin rağbet gördüğüne 

dikkat çekiyor. 

Yeni Satış Noktası

Ürünlerin satışını internet mağazası aracılığıyla 

Bitkilerin 
Sanayi Yolculuğu
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gerçekleştiren ve perakende satış mağazası açma 

aşamasında olan Akça, burayı hem ürünlerin hem de 

fide satışının yapılacağı, lavanta dikimiyle ilgili her 

türlü destek ve danışmanlık hizmetinin verileceği, aynı 

zamanda isteğe göre dikim ekipleriyle birlikte lavanta 

dikimi için çalışma sağlamaya yönelik, bir nokta olarak 

tasarladığını anlatıyor. 

Sosyal medya aracılığıyla ürünlerin pazarlamasını 

gerçekleştiren kadın girişimci, yurt içi pazarındaki yerini 

aldıktan sonra hem profesyonel bir ekiple çalışmayı hem 

de yurt dışı pazarına açılmayı planlıyor. 

Organik Lavantacılık

Yaşadığı bölgede organik üretim yapılmasını teşvik edip 

lavanta yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak yeni üreticiler 

oluşturmak istediğini söyleyen Akça; ürettiği ham 

maddeyi satacağı daha fazla bağlantı kurmayı, kendi 

distile merkezini açmayı, tüm üretim ve aşamalarını bir 

kooperatif içinde geliştirmeyi amaçlıyor.
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Aksaray’da 2022 yılında girişimcilik destekleri kapsamında 131 

girişimci kendi işletmesini kurarak 3 milyon lira destek aldı. Kurulan 

işletmelerin 98’i geleneksel alanlarda faaliyet gösterirken, 33 

işletme de ileri girişimcilik alanlarında faaliyet gösteriyor. 2010 

yılından bugüne kadar bin 148 girişimci KOSGEB desteği ile kendi 

işini kurarken bu işletmelere toplamda 28 milyon 167 bin lira 

destek verildi.

KOSGEB Aksaray Müdürlüğü, 2010 yılında kurulana kadar 

destekler KOSGEB Nevşehir Müdürlüğü tarafından verildi. 

Müdürlük, Aksaray Valiliği’ne ait hizmet binasında 10 personeli 

ile KOBİ ve girişimcilere destek ve hizmet vermeye devam ediyor. 

Bugün itibariyle Aksaray Müdürlüğü’nün veri tabanına kayıtlı 8 bin 

878 adet işletme bulunuyor.

Kuruluşundan bu yana Aksaray Müdürlüğü tarafından Aksaray’da 

faaliyet gösteren bin 689 KOBİ ve girişimciye 63,5 milyon TL destek 

sağlandı. 

İşletme Geliştirmeye 12 Milyon 330 Bin TL

Projeye bağlı olmaksızın işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik İşletme Geliştirme ve Genel Destek 

Programı kapsamında 636 işletmeye 12 milyon 330 bin TL destek 

ödemesi gerçekleştirildi.

63,5 Milyon TL Destek
Faaliyetlerine 2010 yılında başlayan KOSGEB Aksaray Müdürlüğü, kurulduğu günden 

bugüne kadar bin 689 KOBİ ve girişimciye 63,5 milyon lira destek ödemesi gerçekleştirdi

Müdürlüklerimizden:
Aksaray Müdürlüğü

Şenol DEMİR

Hazırlayan
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Girişimciliğe 28 Milyon

Girişimcilik destekleri kapsamında şimdiye kadar işini yeni 

kuran bin 148 girişimciye 28 milyon 167 bin TL destek verildi. 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kapsamında 7 bin 550 girişimciye, 

Geleneksel Girişimcilik Eğitimi kapsamında 2 bin 709 girişimciye, 

İleri Girişimcilik Eğitimi kapsamında bin 084 girişimciye sertifika 

verildi. Toplamda 11 bin 343 kişi sertifika sahibi oldu.

Projelere 50 Milyon

KOSGEB’in proje esaslı desteklerinden Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile 19 işletmeye 2 milyon 

282 bin TL, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 8 işletmeye 

581 bin TL, Stratejik Ürün Destek Programı ile 2 işletmeye 8 

milyon 245 bin TL, KOBİGEL Destek Programı ile 38 işletmeye 9 

milyon 92 bin TL, KOBİ Proje Destek Programı ile 24 işletmeye 1 

milyon 300 bin TL destek sağlandı.  Aksaray’da faaliyet gösteren 

işletmelere proje esaslı destekler sayesinde toplamda 50 milyon 

702 bin TL destek verildi.

Destek Oranları

İl genelinde, girişimcilik desteklerinin toplam destekler 

içerisindeki payının yüzde 45,2 iken Ar-Ge İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama, KOBİGEL, İş Birliği, Stratejik Ürün ve 

KOBİGEL Destek Programı gibi proje bazlı destekler kapsamında 

verilen desteklerin toplam destekler içerisindeki payının yüzde 

35,3 ve projeye bağlı olmaksızın verilen desteklerin toplam 

destekler içerisindeki payının yüzde 19,5 olduğu görülüyor. 

KOSGEB - Üniversite İş Birliği

Müdürlüğün 2011 yılında Aksaray Üniversitesi ile TEKMER İş 

Birliği Protokolü imzalandı. Daha sonra bu protokol Ar-Ge ve 

İnovasyon İş Birliği Protokolü’ne dönüştürüldü. KOSGEB ile 

Aksaray Üniversitesi iş birliği ile Ar-Ge’ye yönelik faaliyetler 

yürütülmeye devam ediyor.
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Aksaray’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Amerika’ya ‘Çelik’ Ürünler
SMI Grup, değişik alanlarda kullanılan çelik ürünlerin yanında güneş enerji santralleri ve 

aksamları üretiyor. Firmanın ürünleri, Amerika’dan ve Avrupa ülkelerinden talep görüyor

SMI Grup, yurt dışından temini ve lojistiği zor olan parçaların 

Avrupa standartlarında üretilmesini ve kullanıcıya sunulmasını 

sağlamak amacıyla 2007 yılında otomotiv teknolojileri, 

mühendislik ve danışmanlık alanlarında hizmet vermek üzere 

bin 350 metrekare alanda Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde 

kuruldu. 2009 yılında SMI GRUP ve SMITRANS marka tescillerini 

alarak araç üstü ekipmanlar üzerine faaliyet göstermeye başladı.

Artan Yatırımlar

2014 yılı itibariyle Aksaray bölgesinde artan yatırımlar göz önüne 

alındığında çelik konstrüksiyon işlerinde faaliyet göstermeye 

başlayan SMI Grup, endüstriyel çelik binalar imalatına başladı. Bu 

kapsamda faaliyetlerini geliştiren firma, üretim kapasitesini de 

arttırarak bin 350 metrekare daha imalat binası yaptı ve imalat 

alanını 2 bin 700 metrekare olarak güncelledi. 

2015 yılından itibaren Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımların 

artması ve sürekli olarak gelişmesi sebebiyle yenilenebilir enerji 

santralleri kurulumu üzerine yoğun bir çalışma yapan firma, üretim 

kapasitesinin büyük bir kısmını yenilenebilir enerji mekanik aksam 

parçaları imalatına yoğunlaştırdı. 

Bu alanda sabit güneş enerji santralleri mekanik aksam parçaları, 

tracker güneş takip sistemleri parça imalatı ve kurulumu, 

mobil (taşınabilir) GES santralleri imalatı, biyogaz ve biyokütle 

tesislerinin kurulumu ile faaliyetlerini arttırdı. Halen yenilenebilir 

enerji tesisleri mekanik aksam parçaları imalatına devam eden 

SMI Grup, faaliyetlerini geliştirilmesiyle birlikte bina yatırımlarına 

da devam ederek 2022 yılında toplamda 10 bin metrekare alanda 

6 bin metrekare üretim binasıyla da üretimlerine devam ediyor.

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan
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Birçok Ülkeye İhracat

Faaliyet konusuyla ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı pazarda 

oldukça önemli bir yere sahip olan SMI Grup; Almanya, Amerika, 

Avusturya, Ukrayna, Macaristan, Makedonya ve Azerbaycan’a 

ihracat yapıyor.

KOSGEB’le Büyüyen Yatırımlar

İşletme, beş farklı destek programını başarıyla tamamlayarak 

KOSGEB desteklerinden üst düzeyde faydalandı.

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile atık yönetim ekipmanları 

alanında yeni bir ürün tasarımı geliştiren SMI Grup, projesini 

başarılıyla tamamlamasıyla birlikte Endüstriyel Uygulama 

Desteği kapsamında makine yatırımları da yaparak yeni bir Ar-Ge 

ürününün seri üretimine başladı.

Mühendislik faaliyetlerinde de bulunan SMI Grup, KOBİ Proje 

Desteği kapsamında bölgenin en büyük firmalarında olan 

Mercedes firmasıyla anlaşarak onaylı tedarikçileri arasında 

yerini aldı ve Mercedes’in faaliyetlerinde çözüm ortağı oldu. 

Yenilenebilir enerji projeleriyle iki defa KOBİGEL KOBİ Gelişim 

Destek Programı’ndan da faydalandı ve bu faaliyet alanındaki 

makinelerin büyük bir kısmını KOSGEB destekli olarak temin etti.
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Dünya Çiftçilerine Sağım Makinesi
Girişimcilik desteğiyle 2015 yılında Aksaray’da kurulan Asyafarm Makine, Intermilk 

markasıyla çiftçilik ve hayvancılığa yönelik hızlı süt sağım ve makine ekipmanları üretiyor 

Hem Türkiye’de hem de dünyada sürdürülebilir gıda üretimini 

mümkün kılan, aynı zamanda süt kalitesini ve hayvan sağlığını 

garanti eden Asyafarm; Intermilk markasıyla süt çiftçilerine her 

bütçeye uygun hızlı süt sağım sistemi ve ekipmanlar üretiyor.

Çiftçilere Makine İmalatı

Başta Asyafarm adıyla şahıs firması olarak kurulan, daha sonra 

tüzel yapıya geçerek Asyafarm Makine adını alan işletmede, süt 

sağım makineleri, süt soğutma tankı, yem karma, dağıtma ve kırma 

makinesi, yem kilidi, durak demiri, hayvan yemliği ve suluğu, katı 

gübre dağıtma römorku, sıvı gübre dağıtma tankeri, gübre pompası 

ve karıştırma makinesi, römork, kaşıma fırçası, hayvan serinletme 

fanı ve hayvan kantarı gibi çeşitli ürünler imal ediliyor.

Aksaray’dan Dünyaya İhracat

10 bin metrekarelik fabrikada güçlü üretim makine parkuru, 

deneyimli ve yenilikçi ekibiyle Türk ve dünya çiftçisi için çalışıp 

üretmeye devam eden Asyafarm Makine, 45 kişiye de istihdam 

sağlıyor. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

işletme, bin 500 metrekarelik alanda her geçen yıl üretim 

kapasitesini arttırarak dünyanın birçok ülkesine yaptığı ihracatla 

ülke ekonomisine katkı sağlıyor. İşletmede üretilen makineler; 

Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Irak, Pakistan, Hindistan, Fas, 

Cezayir ve Kenya’ya ihraç ediliyor.

Misyonu Katma Değer Sağlamak

Temel misyonu çiftçilere sunduğu proje, çözüm, makine ve 

ekipmanlarla üretimi arttırarak ürünlere katma değer sağlamak 

olan Asyafarm Makine’de, gerek kendi bünyesinde yürüttüğü 

Ar-Ge çalışmalarıyla gerekse dünyadaki teknolojik gelişmeleri 

izleyip dünya markalarının yeniliklerini bünyesine katarak çiftçilere 

sürdürülebilir, kazançlı projeler ve çözümler üretiyor. 

Aksaray’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Emel MUTLU

Hazırlayan
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Teknolojik Gelişmeleri Takip Ediyor

Çiftçilere hayvancılık alanında doğru ve uygulanabilir bilgiyi en 

güncel teknolojiyle sunmayı amaçlayan firma, hâlihazırda işletilen 

süt ve besi çiftliklerini modernize ederek daha rekabetçi ve 

sürdürülebilir olmalarını sağlıyor. 

Yeni yatırımları karlı, sürdürülebilir ve büyüme hedeflerine uygun 

projelendiren Asyafarm Makine, ekonomik üretim sağlayan 

teknolojileri kullanıyor. Çiftçilere yatırım aşamasında, kapasite 

büyütme ve çiftlik modernizasyonu gibi finansman gerektiren 

girişimlerinde tarımsal hibe, destek ve kredi kaynaklarına 

ulaşmalarında rehberlik ediyor.

KOSGEB Destekliyor

KOSGEB’in vermiş olduğu Yeni Girişimci Destek Programı’ndan 

yararlanarak kuruluşunu gerçekleştiren Asyafarm Makine, daha 

sonra Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı 

ve KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programları kapsamında Nitelikli 

Eleman İstihdam Desteği, Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarı Desteği, 

Ürün Kataloğu Desteği ve Yurt İçi Fuar Desteği’ni de alarak 

KOSGEB destekleriyle büyümeye devam ediyor. 

Asyafarm, ürettiği makineleri; 

Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Irak, 

Pakistan, Hindistan, Fas, Cezayir ve 

Kenya’ya ihraç ediyor.
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Aksaray’dan Dünyaya Poliüretan İhracatı

2015 yılında Tarsus Belediyesi Kuluçka Merkezi (İŞGEM) bünyesinde 

kurularak yüksek kalite ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle kısa 

sürede sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek konuma gelen Briman 

Kimya, poliüretan sektöründe faaliyet gösteriyor. Kaliteli ürün ve 

hizmet anlayışıyla sektördeki talep ve boşlukları uzman ekiplerin 

öncülüğünde tahlil edip buna uygun yatırım programları oluşturan 

işletme, bir yıl gibi kısa bir sürede Tarsus Belediyesi Kuluçka 

Merkezi’ni bitirip 2016 yılında üretim altyapısını Aksaray Organize 

Sanayi Bölgesi’ne taşıdı. Hâlihazırda 2 bin metrekare kapalı ve 7 bin 

metrekare açık alanda faaliyetini sürdüren firmanın altyapı yatırımları 

devam ediyor. 

İnovasyon ve Süreklilik

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine yüksek önem veren Briman Kimya, 

rigid ve semirigid poliüretan sektörüne özellikli ürün tedariki sağlıyor. 

Poliüretan sektörünün ihtiyacı ve üretimde ülkemizin ithalata 

olan bağımlılığını en asgari seviyeye indirme doğrultusunda firma 

bünyesinde bulunan poliüretan analitik, mekanik ve poliester poliol 

sentez olmak üzere üç farklı laboratuvarda profesyonel personel 

tarafından Ar-Ge ve inovasyon projeleri sürekli olarak devam ediyor. 

İşletme bünyesinde 6 kişiye de istihdam sağlanıyor.

KOSGEB Projeleri

2018 yılında KOSGEB’in vermiş olduğu makine teçhizat ve kredi faiz 

desteklerini alan işletme, daha sonra KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı’ndan da yararlandı. Üretim süreçlerinin akıllı ve esnek 

otomasyonla donatılarak insan kaynaklı hataların bertaraf edilmesi, 

buna bağlı olarak son ürün kalitesinin ve rekabet gücünün artırılması, 

2015 yılında yüzde 100 öz sermayeyle Aksaray’da faaliyet göstermeye başlayan Briman 

Kimya’nın imal ettiği rigid poliüretan sistemleri dünyanın dört bir köşesine ihraç ediliyor
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özellikle Batı Avrupa gibi ürün kalite beklentilerinin yüksek olduğu 

pazarlara hitap edebilme hedefine sahip olarak ‘Endüstri 4.0’ ilkesiyle 

hareket eden Briman Kimya, hazırladığı proje 2022 yılında başarıyla 

tamamlanarak KOSGEB Aksaray Müdürlüğü’nde devreye alındı. 

Yıllık 7 Bin Ton Üretim

Briman Kimya, yıllık 4 bin ton poliol karışımı, 3 bin ton aromatik 

ve alifatik poliester poliol kapasitesiyle rigid poliüretan sektöründe 

yaptığı yatırım ve sosyal projelerle, firma kuruluşunda belirlenen 

hedeflere ve kurallara bağlı kalarak faaliyetlerini sürdürüyor. 

Yurt Dışına İhraç Ediyor

Firma, başarılı yatırım ve Ar-Ge projeleriyle Orta Doğu başta olmak 

üzere Balkan ülkeleri, Batı Avrupa, Orta Asya ve Karayip Antilleri’ni de 

içerisine alan satış ağını genişletiyor. Briman Kimya’da üretilen ürünler 

Irak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Katar, Özbekistan, 

Fransa, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk, Dominik Cumhuriyeti, 

Kuzey Makedonya ve Yunanistan’a gönderiliyor.

Yüzde 100 Öz Sermaye

Üretimde ithalata olan bağımlılığı en asgari seviyede tutup yüzde 100 

öz sermayesiyle yerli ve milli üretim yapan ve bu haklı gururla birçok 

ülkeye ihracat yapan Briman Kimya, poliüretan sektöründe her zaman 

kalite, inovasyon ve sürekliliğin güvencesi olarak kalmak istiyor.

Hedef Global Pazarda Büyümek

Global poliüretan sektöründe evrensel standartlara uygun yeni 

çözümler geliştirebilen bir poliüretan sistem tedarikçisi haline gelmeyi 

amaçlıyor. Mevcut üretim süreçlerini Endüstri 4.0 teknolojileriyle 

donatıp insan gücüne olan ihtiyacı azaltarak üretim süreçlerinde 

olabilecek hataların minimize edilmesi, son ürün kalite artışını 

sağlayarak daha rekabet edebilir ürünlerin üretilmesi ve daha güvenli 

bir iş atmosferinin oluşturulması Briman Kimya’nın temel hedefleri 

arasında yer alıyor.

2018 yılında KOSGEB’in vermiş 

olduğu makine teçhizat ve kredi 

faiz desteklerini alan işletme, daha 

sonra KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı’ndan da yararlanarak üretim 

süreçlerini geliştirdi.
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Dünyanın Yükünü Taşıyor
İmalat sektöründe 52 yıldır üretim tecrübesiyle hizmet veren Kanat Grup, 80’i aşkın ülkeye  

yaptığı ihracatla başarılı bir grafik çizerken 100’den fazla kişiye de istihdam sağlıyor

1970 yılında küçük bir atölyede kurularak çelik kürek, soba ve 

faraş küreği imalatıyla ticari faaliyete başlayan Kanat Grup, kürek 

üretimindeki başarısını müşterilerin istek ve beklentilerine uygun 

şekilde imal ettiği el arabası üretimine taşıdı. Üretim portföyünde 

bulunan el arabası, kürek ve tırmık çeşitleriyle inşaat, tarım ve bahçe 

aletleri sektörlerinde başarıyı yakalayan firmada; alışveriş arabaları, 

sanayi el arabaları, işportacı arabaları, bagaj arabaları, elle çekilen 

golf arabaları, hasta nakil arabaları ve kızaklar olmak üzere mekanik 

hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların imalatı gerçekleştiriliyor. 

Ayrıca işletmede merdiven, ütü masası, çamaşır kurutmalığı, kürek, 

tırmık ve tekerlek de üretiliyor.

Sektöründe Öncü

Kanat Grup’un hâlihazırda, 28 tescilli markaya iki adet endüstriyel 

tasarım, üç adet faydalı model, üç adet uluslararası standartlara 

uygun kalite belgesi, TSE, ISO, OHSAS belge ve sertifikaları bulunuyor. 

İşletme, yasal mevzuat ve diğer şartlara uygun olarak çevre, İSG ve 

Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde sorumluluklarını yerine getiriyor.

Dünya Markası

Birleşmiş Milletler Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 47 

ülkede ürünleri tescil edilen ana marka Kanat’la, uluslararası arenada 

Türk markası temsil ediliyor. 110 kişinin istihdam edildiği Kanat Grup 

bünyesinde Kanat El Arabası, Adalı Metal ve Kanat Dış Ticaret Limited 

Şirketi olmak üzere 3 firma faaliyet gösteriyor. 

Türkiye’de Bir İlk

İnovatif ve girişimci ruhu sayesinde sektörde kendisine yer edinen 

firma, Türkiye’de ilk demonte el arabasını üreterek bu alanda bir ilki 

gerçekleştirdi. İşletme, 1994 yılında koli içerisinde ambalajlı olarak 

satışa sunduğu demonte el arabalarıyla ihracatta kayda değer bir 

başarı sağladı. 
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Modern Tesisler

Bilgi, tecrübe, inovasyon ve kaliteli iş anlayışıyla yurt içi ve yurt 

dışında başarı yakalayan Kanat Grup, faaliyetlerini yeni yatırımlarla 

devam ettirdi. 1994 yılında merkez adresi olan Aksaray’da 22 bin 

metrekare alana sahip fabrikanın temeli atıldıktan sonra, 2007 

yılında profil merdiven imalatına başladı.  

2013 yılında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde 16 bin metrekare 

alana kurulu ileri teknolojiyle donatılmış yeni bir fabrikayla ütü 

masası ve çamaşır kurutmalıkları üreterek züccaciye ürünleriyle 

ev gereçleri imalatına da başlayıp faaliyet alanını farklı sektörlerle 

genişletti.  

Dijital Satış

 2014 yılında İstanbul Bölge Müdürlüğü faaliyete geçirilerek satış, 

pazarlama ve depolama birimleri hayata geçirildi. 2020 yılında 

firmanın kendi imalatı olan ürünlerine ilave olarak farklı üreticilerin 

ürünlerinin de dijital ortamda ihracat ve pazarlamasının yapılması 

amacıyla e-ticaret platformu oluşturuldu.

Rusya’da Yatırım

Firma, profesyonel ve yüksek eğitimli kadrosu, üretim sektöründeki 

geniş tecrübesi, tasarım,  pazarlama, dış ticaret faaliyetleri sonucu 

2022 yılında uluslararası yatırım kararı alarak Moskova’da ofis ve 

mağaza birimlerini faaliyete geçirdi.

80’den Fazla Ülkeye İhracat

Dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan Kanat Grup, kalite, 

müşteri memnuniyeti ve fiyat dengesiyle yurt içi ve yurt dışı ticari 

faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. 84 ülkeye ihracat yapma 

başarısı gösteren işletme en çok Kuzey Afrika, Orta Doğu, Doğu 

Avrupa ve Orta Asya ülkelerine ihracat yapıyor.

KOSGEB Destekleri

Genel Destek Programı ve İşletme Geliştirme Destek 

Programı’ndan yararlanan Kanat Grup, aldığı Yurt İçi Uluslararası 

İhtisas Fuarı Desteği’yle de yurt içi ve yurt dışında 300’e yakın 

fuara katılıp ürünlerini sergileyerek sektöründe en fazla fuara 

katılan firma oldu.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında da sağladığı 

Makine Teçhizat ve Personel Desteği’ni işletme kaynaklarıyla 

entegre eden işletme, birim maliyetlerde azalma, kapasite artışı 

gibi gelişmelerle yurt içi ve yurt dışı pazarda daha rekabetçi hale 

geldi. 

Bununla birlikte Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan 

faydalanarak personel, yazılım – donanım ve tanıtım destekleriyle 

e-ticaret alanlarında sistematik bir yapı oluşturmaya yönelik 

ihtiyaçların karşılanmasını hedefleyip KOSGEB destekleriyle 

ihracatın gelişmesine katkı sağladı. 
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İlk ve Tek Yerli Hoparlör 
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde ses sistemleri ve hoparlör üretimi yapan M&K 

Hoparlör, tamamı yerli ürünleriyle dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Daha ilkokul yıllarında takvim mukavvalarından hoparlör 

yapmaya çalışan M&K Hoparlör Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Evlen, kardeşi Kadir Evlen ile birlikte kısıtlı 

kaynaklarla yaptıkları hoparlör tamiri işini hoparlör satışı ve 

ses sistemleri kurulumu ile devam ettirdi. M&K Hoparlör’ü 

kurmadan önce yurt dışındaki hoparlör üreticilerini gezerek 

bilgi sahibi olan Evlen kardeşler, hoparlör imalatına girmek için 

ilk adımlarını attı.

2013-2018 yılları arasında üretmeyi düşündüğü ürünler ile 

ilgili olarak kendi imkanları dahilinde Ar-Ge çalışmaları yürüten 

Mehmet Evlen ve Kadir Evlen, sahip oldukları bilgi birikimi 

ve kendi öz kaynakları ile 2018 yılından itibaren kendi özgün 

ürünleri olan kabine monteli hoparlör ve komponentleri 

geliştirerek piyasaya sundu.

Türkiye ve Orta Doğu’da Tek

Türkiye ve Orta Doğu’da hoparlör üretimini ilk ve tek olarak 

başlatan, dünyada ise hoparlör üretimi yapan 8 fabrikadan 

biri olan M&K Hoparlör, 5 bin metrekare kapalı alanda yılda 

1 milyon adet hoparlör üretebilme kapasitesiyle faaliyetlerine 

devam ediyor. 

Türkiye genelinde M&K Hoparlör markası ile 86 adet 

bayiliği bulunan şirket, 40 çeşit hoparlör sistemi üretimi 

gerçekleştirebiliyor.

Yeni teknik ve teknolojileri kullanarak savunma sanayisine 

yönelik hoparlör üretimi konusunda da çalışmalarına devam 

eden M&K Hoparlör’ün, yurt içi müşterileri ve yurt içi hedef 

pazarında ASELSAN, yerli askeri araç üreticisi firmalar, kamu 
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kurumları (Türk Silahlı Kuvvetleri, Afad, Emniyet Teşkilatı vs.), 

belediyeler, güvenlik firmaları, havaalanları, deniz aracı üreticisi 

firmalar yer alıyor. Firma aynı zamanda Ortadoğu ve Arabistan 

ülkelerinin arasında bulunduğu 10 ülkeye de ihracat yapıyor.

KOSGEB ile İlk Proje Deneyimi

“2021 – 02 Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin 

Artırılması için Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma 

Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge 

ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” çağrılı Ar-Ge 

ve İnovasyon Destek Programı kapsamında “Yüksek Ses Seviyeli 

Yönlü Diyafram Sürücü Hoparlör” konulu projesi desteklenmeye 

hak kazanan M&K Hoparlör, ASELSAN ile iş birliği protokolü 

imzaladı.

Bu kapsamda ‘’Savunma Sanayii İhtiyaçlarının Millileştirilmesi’’ 

kapsamında “Yüksek Ses Seviyeli Yönlü Diyafram Sürücü 

Hoparlör” projesi uygun proje konularından birisi olarak belirtildi 

ve frekans Aralığı: 100 Hz – 9 kHz, Empedans: 8 Ohm, Duyarlılık: 

>=123 DB @2kHz, Güç Kapasitesi: 400W sürekli / 2000 W anlık 

(300Hz üzerinde), MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygun 

teknik özelliklere sahip hoparlör prototiplerinin geliştirilmesine 

yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları M&K Hoparlör tarafından 

yürütüldü.

SAHA EXPO 2022’de KOSGEB ve ASELSAN iş birliği ile daha önce 

hayata geçen “Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin 

Arttırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma 

Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin 

Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi” 

çağrısı kapsamında KOSGEB’in yeni Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon 

Destek Programı’nın çağrısı tanıtıldıktan sonra ödül almaya hak 

kazanan M&K Hoparlör, “Yüksek Ses Seviyeli Yönlü Diyafram 

Sürücü Hoparlör Geliştirilmesi” projesi ile de Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank tarafından ödül verildi.
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Dünya Markalarına Türk Araç Fren Sistemleri
Araç fren sistemi parçalarının üretimini ve satışını yapan Orsan Araç Sistemleri, müşterinin  

beklentisine göre tasarım ve üretim yaparken ürünlerini dünyaya da ihraç ediyor

Kadir Orman tarafından 1972 yılında ticari araçların sac aksamlarının 

üretilmesi amacıyla Aksaray’da kurulan Orsan Araç Sistemleri, 

1997 yılında ISO 9002 sertifikasyonu ile birlikte yeni ürünlerin ve 

teknolojilerin uygulanmaya başlanmasıyla kalıp üretimi, derin sıvama, 

robot ve otomatik kaynak, boya (ACC ve elektrostatik toz boya) ve 

montaj işlemlerini yüksek otomasyon ile devreye aldı. 2000 yılında 

QS 9000 sertifikasyonu ve müşteri odaklı kalite güvence felsefesinin 

uygulanması ile en yüksek cirosuna ulaşan ve yıllık 5 bin tonun 

üzerinde çelik ham madde kullanmaya başlayan firma; ulaştığı kalite 

seviyesi, modern teknoloji uygulamaları ve etkin yönetim sistemiyle 

müşterilerine ekonomik, etkin ve sorunsuz hizmet sunarak günümüze 

kadar devam edecek yatırımlar yaptı.

Kuruluştan İtibaren Gelişen Üretim 

90’lı yıllarda dünya pazarındaki önemli fren ekipmanları üreticileriyle 

ortaklık kuran Orsan Araç Sistemleri, Tekirdağ - Çorlu fabrikasının 

temellerini atarak üretim faaliyetlerini bu yeni fabrikaya taşıdı. Çorlu 

fabrikasında fren körüğü imalatının yanı sıra ana faaliyet konusuna 

fren hava tanklarını da ekleyerek ürün gamını geliştirdi. Fabrika 

yatırımlarını yakın zamanda tamamlayan Orsan Araç Sistemleri, 12 

bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 22 bin metrekarelik alana 

sahip Çorlu fabrikasında ürettiği fren körükleri ve hava depolarının 

yüzde 50’sini ihraç etmeye başlayarak ülkemiz sanayisi için önemli bir 

tesis haline geldi. 

Yeni makine yatırımlarıyla üretim kapasitesini üç katına çıkardı. 

Türkiye’de Mercedes Benz Türk A.Ş, FORD, IVECO, ISUZU; yurt dışında 

Daimler Truck AG, EvoBus Iberica S.A. , EvoBus GmbH firmalarına 

orijinal ekipman üretimi yapmaya başladı. Üretimini zaman içinde 

kalite standartları ve kalite yönetim sistemleri ile geliştirmesiyle 

birlikte modern üretim yöntemlerini de uygulayarak ve Ar-Ge 

yatırımlarıyla da tüm ürün test ve tasarımlarını yapabilen Orsan Araç 
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Sistemleri, MAN ve Scania gibi ticari araç üretimi yapan firmaların 

kalite ve süreç denetimlerinde başarı elde ederek 2023 yılı için bu 

firmalardan sipariş almayı başardı.

Dijitalleşme Sürecinde İlk Destek KOSGEB’den 

“Üç Eksenli Endüstriyel Temizleme Robotu Nesnelerinin İnternet 

Uygulama Yazılımı Lisansı ve Bu Yazılımın Yönetim-Programlama 

Eğitiminin Verilmesi ile Boyama Üretim İş Süreçlerinin İyileştirilmesi 

ve Boyama Pistollerinin Temizlenmesi İhtiyacına Çözüm Üretilmesi” 

projesi ile KOSGEB’e başvurarak KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı’ndan destek almaya hak kazanan Orsan Araç Sistemleri, 

projenin tamamlanmasının ardından üretim iş süreçlerini iyileştirdi. 

Üretimini yaptığı hava tüplerinin mevcutta kaynak işlemleri bitirip 

testleri geçen hava tüpleri, boyahaneye sevk edilip içi ve dışı 

boyanmak üzere bant tipi konveyör üzerine takılı askılardaki boya 

pistollerine endüstriyel robot marifeti ile dizilerek bu süreç nesnelerin 

internet uygulamaları üzerinden izlenebildi. 

Bu proje ile üretim iş süreçlerindeki robot teknolojilerininin 

genişletilmesi, temizleme robotu yönetim/entegrasyon yazılım 

lisansının mevcut üretim süreçlerine entegre edilmesi ve nitelikli insan 

kaynağının artırılması ile boyama pistollerinin insansız temizlenmesi 

sağlandı. Boyama pistollerinin her boyamadan sonra kirlenmesi ve 

temizleme sürecinin manuel olarak Endüstri 4.0 nesnelerin internet 

uygulamalarından bağımsız olarak yürütülmesi gibi nedenlerden 

dolayı ihtiyaç duyulan bu sisteme KOSGEB destek programları 

sayesinde ulaşıldı.

Küresel Pazarda Hedef Liderlik

Küresel otomotiv sektörünün en prestijli kalite sertifikalarından olan 

Ford Q1 ödülünü almaya hak kazanarak dünya pazarına sektöründe 

liderlik adına en büyük adımı atan Orsan Araç Sistemleri, hızla gelişen 

ülkemiz sanayisinde müşteri beklentileri doğrultusunda tasarım ve 

üretim yapmaya, kendi ürünlerini dünyanın her yerine ihraç eden 

önemli bir firma olarak her geçen yıl geliştirdiği mevcut kapasitesini 

daha da ileriye taşımaya çalışıyor.

Dünyadaki gelişmeleri takip ederek müşterileri için en kaliteli ve en 

güvenli ürünleri üretmek için çalışan Orsan Araç Sistemleri, tüm şirket 

içi süreçleri dünya standartlarında seviyeye getirmek için ‘Dünya 

Klasında Üretim Yöntemleri’ kapsamında çalışmalar yürütüyor.
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Aksaray’dan Avrupa Yollarına 
Aksaray’da faaliyet gösteren Simmoto Otomotiv, üretimini ve montajını yaptığı benzinli 

ve elektrikmotorlu motosikletleri hem yurt içine hem de yurt dışına satıyor

Mustafa Kurt tarafından 2015 yılında Adana’da kurularak e-Bike 

ve motosiklet üretim ve satışına Motolux markası ile başlayan 

Simmoto Otomotiv, sürdürülebilir büyüme stratejisi ile kaliteli 

ve ekonomik ürünlerini her geçen gün satış ağını büyütmeyi 

hedefleyen bir marka yapma yolunda ilerliyor. Kurulduğu günden 

bugüne ürün çeşitliliği, tasarım farklılıkları ve satış sonrası 

hizmetleri ile sektöre katma değer sağlamaya ve yeni açılımlar 

yaratmaya devam ediyor.

Dünya Pazarında En İyi Olmayı Hedefliyor

Simmoto Otomotiv’in yerli olarak montaj ve üretimini yaptığı 

elektrikli motosiklet satışını artırmaya yönelik orta ve uzun 

vadede hedefleri bulunuyor. İşletme, ihracatı artırmaya yönelik 

Aksaray’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan
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Ar-Ge çalışmalarını sürdürürken, uzun vadede hızla gelişen 

dünya pazarında Türkiye adını ön sıralara taşıyacak derecede 

ihracat yapmayı hedefliyor. Avrupa, Amerika ve Asya ülkeleri ile 

çalışarak dünya pazarında alanında en iyi firmalardan biri olmak 

içi çalışıyor. 

İsrail, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan gibi ülkelere 

ihracatı bulunan firma her geçen gün dış pazar ağını genişletiyor.

KOSGEB ile Gelişiyoruz  

İşletme yetkilisi Mustafa Kurt, büyüme sürecimizde KOSGEB’den 

ciddi faydalar gördüklerini söylerken, sözlerine şöyle devam etti:

İki ayrı destek programını tamamladık ve bir destek programımız 

halen devam ediyor. “Yerli Malı Elektrikli Motor Dünya Pazarına 

Açılıyor” konulu projemiz kapsamında istihdam edilen dış 

ticaret personeli ile gelişim sağlanarak ayrıca firma kaynakları 

ile gerek fuar katılımı, gerekse tanıtıcı doküman konularında 

gerçekleştirilen faaliyetler ile ihracata yönelik hedeflere katkılar 

sağladık.
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Kulaç Kulaç Hakemliğe
“Bundan sonraki hedeflerim arasında, uluslararası yüzme yarışmalarında görev alarak 

yüzmedeki hakemlik kariyerimi farklı bir noktaya taşımak ve başarılar elde etmek var”

Dergimizin bu ayki sayısında KOSGEB Muğla Müdürlüğü’nde 

KOBİ uzmanı olarak görev yapan ve aynı zamanda Muğla’da 

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Hakemi olan Berkay Çetin 

Oral’ı sizlere tanıtmak istedik. Kendisiyle yüzme sporu ve 

hakemliği ile ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdik:  

Berkay Çetin Oral kimdir?

1990 yılında iki çocuklu memur bir annenin ve kamu işçisi 

bir babanın ilk çocukları olarak Isparta merkezde dünyaya 

merhaba dedim. İlköğretimimi Halıkent İlköğretim Okulu’nda, 

lise eğitimimi ise Isparta Anadolu Lisesi’nde tamamlamamın 

ardından üniversite sınavında Dokuz Eylül Üniversitesi 

İktisat Bölümü’nü kazandım. Lisans eğitimim devam 

ederken yabancı dillere olan merakım sayesinde İngilizce’nin 

yanına Fransızca’yı da ekleyerek Erasmus Öğrenci Değişim 

Programı kapsamında lisans eğitimimin bir kısmını Fransa’nın 

Bordeaux şehrinde bulunan Université Montesquieu 

Bordeaux 4’te aldım. Bu sayede öğrencilik yıllarımda İspanya, 

Fas, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan başta olmak 

üzere 12 yabancı ülkeyi ziyaret etme fırsatı yakaladım. 

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden 2014 yılında mezun oldum. 

Hâlihazırda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Yenilikçilik 

ve Girişimcilik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’na 

devam ediyorum. 

KOSGEB ile tanışıklığınızdan, KOSGEB 

çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Mezuniyetimin ardından kamu kurumlarının açtıkları 

sınavları takip ettiğim sıralarda KOSGEB’in de uzman 

yardımcısı alımı ilanına çıktığını gördüm ve başvuru yaptım. 

KOSGEB’in Renkli Simaları

Ömer KIZILYER

Hazırlayan
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Kulaç Kulaç Hakemliğe
Yapılan mülakatın ardından 2015 yılında KOSGEB Isparta 

Müdürlüğü’ne KOBİ Uzman yardımcısı olarak atandım ve 

oryantasyon süresinde KOSGEB OSTİM Müdürlüğü’nde staj 

dönemini tamamladım. 

Isparta Müdürlüğü’nde süren 4 yıllık çalışmalarımın ardından 

2019 yılında KOSGEB Muğla Müdürlüğü’ne tayinim çıktı 

ve halen KOSGEB Muğla Müdürlüğü’nde KOBİ uzmanı 

olarak görevime devam ediyorum. Tüm bölgelerde olduğu 

gibi Muğla’da da KOBİ’lerin destekler hakkında bilgi sahibi 

olması ve maddi desteğe ulaşmaları için sahada etkin olmak 

çok önemli. “KOBİ’lerin kalkınması ülkemizin kalkınmasıdır” 

düşüncesiyle KOBİ’lerin desteklerden yararlanması için 

mesai arkadaşlarımla birlikte KOBİ’leri desteklemeye devam 

ediyoruz.

İş hayatınız dışında neler yapıyorsunuz?

İş hayatım dışında yüzmeyi, ukulele çalmayı ve balık avına 

çıkmayı çok seviyorum. Özellikle balık avı mevsiminin 

açıldığı bu günlerde nerdeyse her hafta sonu Gökova 

Körfezi’nde avlanıyorum.

Yüzme sporuna ilginizi duyduk. Yüzmeyle olan 

serüveniniz nasıl ve ne zaman başladı? Sizi 

bu spora başlamaya iten en önemli etken ne 

oldu? Katıldığınız profesyonel müsabakalar, 

turnuvalar ve başarılarınızdan söz eder 

misiniz? 

Yüzme sporuna olan ilgim sekiz yaşında başladı. Bu spora 

başlamamdaki en önemli etken yüzme hakemi olan babamın 

destekleri oldu. Yüzmeyi çok küçük yaşlarda öğrenmemle 

beraber profesyonel anlamda yüzme stillerini 8 yaşında 

öğrenmeye başladım. Yaşım 14’e geldiğinde Isparta Bölge 

Yüzme Takımı’nın kaptanlığı görevini devraldım ve 18 yaşına 

kadar sürdürdüm. Ana branşım serbest, yan branşım sırtüstü 

olmak üzere çeşitli yarışmalara katıldım.

 Yüzme serüvenim lisans eğitimim sırasında da devam 

etti. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Université Montesquieu 

Bordeaux 4 yüzme takımlarında lisans eğitimim boyunca 

birçok ulusal ve bölge yarışmalarına sporcu ve gözlemci 

olarak katıldım. Hem takım hem de bireysel olarak iştirak 

ettiğim bu yarışmalarda çeşitli dereceler ve madalyalar 

kazandım.

Sporculuğunuzun yanı sıra hakemlik 

yaptığınızı da işittik. Biraz da ondan 

bahsedebilir misiniz?

Son zamanlarda yüzme sporuna amatör şekilde devam 

etmemle birlikte 2 yıldır Muğla’da Türkiye Yüzme Federasyonu 

İl Hakemi olarak görev yapıyorum. Yüzme hakemliğinde 

en fazla dikkat edilmesi gereken nokta, sporcunun teknik 

hatalarının yanı sıra diğer yarışmacılara karşı avantaj 

sağlayacak kural ihlallerini de tespit etmektir. 

Bu hataların tespiti halinde sporcu yarışmadan diskalifiye 

edilir. Yüzme saliselerle ölçülen bir spor olduğundan, 

yarışmacılar çok küçük farklarla avantaj elde edebilecekleri 

için hakemlerin çok hassas ve emin oldukları noktada 

harekete geçmesi ve diskalifiye kararı vermesi oldukça önemli. 

Yıllarca sporcu olarak katıldığım yarışmalara artık yüzme 

hakemi sıfatıyla katılıyor olmak çok motive eden bir duygu. 
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Kariyer hedefleriniz arasında gerçekleştirmek 

istediğiniz bir şey var mı? İlerisi için 

hayalleriniz nedir?

Bundan sonraki kariyer hedeflerim arasında, uluslararası 

yüzme yarışmalarında görev alarak yüzmedeki hakemlik 

kariyerimi farklı bir noktaya taşımak ve başarılar elde etmek 

yer alıyor.

Yüzme nedir ve vücut sağlığına ne gibi 

faydalar sağlar?

Genel tanım olarak yüzme; kol ve bacakları koordineli 

şekilde hareket ettirerek su yüzeyinde kalma hareketidir. 

Kas gelişimi ve fit bir vücut elde edebilmek için en önemli 

spor dallarındandır. Farklı spor çeşitleri yalnızca belli 

bölgeleri çalıştırırken yüzme aynı zamanda pek çok farklı 

kasın eşit oranda çalışmasına olanak verir. Yüzme kas 

gelişimi ve sağlık açısından önemli faydalar sunar. Kalp krizi 

riskini azaltır ve damar tıkanıklığını önler. En iyi kardiyo 

egzersizleri arasındadır ve sağlıklı kilo verme imkânı tanır. 

Eklem rahatsızlığı için birebirdir. Günün yorgunluk ve stresini 

atarak psikolojik açıdan rahatlamayı sağlar ve fizik tedavi 

konusunda en etkili yollardan biridir.

Yüzmenin incelikleri, kuralları ve çeşitleri 

neler; kısaca bahsedebilir misiniz?

Yüzme yarışı Olimpiyat oyunlarındaki en popüler spor 

türlerinden biridir ve kurbağalama, sırtüstü, kelebek, serbest 

ve karışık olarak isimlendirilen stillerde bireysel düzeyde 

gerçekleştirilir. Yüzmede 4 adet ana stil vardır: Serbest Yüzme 

Tekniği, Sırtüstü Yüzme Tekniği, Kurbağalama Yüzme Tekniği 

ve Kelebek Yüzme Tekniği.

Sizce bu spora başlama yaşı kaç?

‘Yüzmeye başlama yaşı kaç olmalı?’ sorusu çok sorulan bir 

soru. Yüzme çocuğunuz için ilgilendiğiniz bir spor dalı ise en 

erken 3 veya 4 yaşında yüzme sporuna başlatabilirsiniz. Erken 

yaşlarda başlatılan çocuklarda yüzme eğitimi, profesyonel 

adımların atılmasına sebep olur. Her zaman verdiğim bir 

örnek var: İlkokulda bir öğrenci matematikten düşük not 

alırsa düzeltme imkânı vardır ama yüzme bilmezse yaşamının 

bir noktasında hayati risk meydana gelebilir. Kısaca yüzme 

bilmek, matematik veya fen bilgisinden daha önemli ve 

hayatidir. Çocuklara erken yaşta yüzme öğretilmeli hatta 

yüzme dersi ilköğretimde zorunlu olmalı, yüzme bilmeyen 

kalmamalıdır.

KOSGEB’in Renkli Simaları
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Yüzme ile ilgili başınızdan geçen ilginç bir 

olay var mı? Anlatabilir misiniz?

Size 17 yaşında katıldığım yarışmalar esnasında yaşadığım 

ve unutamadığım bir anımdan bahsetmek isterim:

Yüzme yarışlarına hazırlık aşamasında sporcular haftada 

6 gün süren ve oldukça yorucu antrenmanlar sonucu hem 

fiziki hem psikolojik anlamda yarışa hazırlanırlar. 

Ben de böyle bir yarışmaya aylar süren emek ve 

antrenmanlar sonucu hazırlandım. Yarışma günü geldi çattı. 

Yüzme yarışmaları sırasında yüzücüler depar taşı dediğimiz 

başlangıç noktasından ‘take your marks’ komutu ve hakem 

düdüğü ile çıkış yaparlar. 

Bir yarışmada komutun akabinde hakemin çalması gereken 

düdük öncesi seyircilerden birinin düdük çalması sonucu 

suya atlamış ve diskalifiye olmuştum. Sonrasında düdüğü 

çalan kişinin kardeşim olduğunu öğrenince, evde küçük bir 

hesaplaşma yaşanmıştı.

Bu spora başlamak isteyenlere önerileriniz 

nedir?

Yüzmeye başlamak isteyen ya da yüzme öğrenmek 

isteyenlere başlıca tavsiyem; hemen hemen her ilde bulunan 

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’nin havuzlarındaki veya 

üniversite havuzlarındaki antrenörlerden destek alarak 

havuzların serbest saat seanslarında hem yüzme eğitimi hem 

de serbest yüzme faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekir. 

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Ülkemizin yüzme serüveniyle ilgili yüzleri güldürecek bir 

haber paylaşmak isterim. Yüzme sporunda uluslararası 

arenada genellikle başarısından çok söz ettiremeyen ülkemiz 

son yıllarda bir atağa kalkmış durumda.  Örneğin; geçtiğimiz 

Eylül ayında Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen Dünya 

Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, Milli Takımımız 4 altın, 2 

gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya kazanarak büyük 

başarıya imza attı. Aynı zamanda Avrupa Yüzme Birliği üyesi 

ve birliğin (LEN) başkan vekilliği görevini ülkemizi temsilen 

Erkan Yalçın yürütüyor.
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Name
Printable Card

Name
Printable Card

KOSGEB

e-Akademi

GİRİŞİMCİLER İÇİN 
ONLINE ORTAMDA EĞİTİM!

 
lms.kosgeb.gov.tr

e-Akademi 
ücretsiz aracısız
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SOLDAN SAĞA

1. Dedektif eşyası.

2. Altın madenlerinde kullanılan öldürücü kimyasal.

3. Değerinin çok altına satılan mal.

5. Modası geçmiş.

9. Piyango biletine çıkan en küçük ödül.

13. İnceleme ve eğitim amacıyla kullanılan ceset.

14. Mavi Boncuk filminin başrolündeki şarkıcı, aktris.

15. Bursa’da bolca yetişen tatlı ve sulu meyve.

16. Ampulün mucidi.

20. Geleneksel Türk Tiyatrosu türlerinden biri.

21. Bir devletin başka bir devlete verdiği ve tanıdığı sürede isteklerinin 

yerine getirilmesini istediği nota.

22. Kendine özgü, başka bir şeyin taklidi olmayan.

23. Kuzey Kutbu çevresinde yaşayan halka verilen isim.

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Hava basıncını ölçen alet.

2. Tam işitme kaybı durumu.

4. Devenin sırtında yer alan yükselti.

6. Hüzünlü ve karamsar bir duygu durumu.

7. Üzerine basılınca içine batılan çamur birikintisi.

8. Bir müsabakaya katılanların her biri.

10. Bir ülküye ve fikre bağlı olan kişi.

11. Meşhur meyvesi elma olan ilimiz.

12. Göbeklitepe’nin bulunduğu şehir.

17. Hem ot hem de et yiyen canlı, hepçil.

18. Arabalarda içine eşya konulan küçük göz.

19. Saygısız, aşırı samimi kimse.

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan
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lms.kosgeb.gov.tr
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55Bilgi için kodu
tarayınız!

İŞLETME GELİŞTİRME
DESTEK PROGRAMI

GÜNCELLENDİ

DESTEK ÜST LİMİTİ

1 MİLYON 290 BİN TL
DESTEK ÜST LİMİTİ

1 MİLYON 290 BİN TL

444 1 567 www.kosgeb.gov.tr
kosgeb

100 Bin TL

100 Bin TL

100 Bin TL

75 Bin TL

90 Bin TL

300 Bin TL

300 Bin TL

Yurt İçi Fuar

Yurt Dışı İş Gezisi

Test ve Analiz

Belgelendirme

Model Fabrika

Tasarım

Sınai Mülkiyet 
Hakları 
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