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Sahadan Olumlu Tepkiler Alıyoruz
KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Programı, işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt sonucu
önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerini 400 bin liraya kadar destekliyor

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, KOBİ Enerji Verimliliği

haritasını çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu

Desteği’nin hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağını hem

bir uzman eliyle yapıyoruz. Piyasada

de daha verimli imalatın önünü açacağını belirterek, “Sanayi

enerji verimliliği danışmanı olarak

odalarından, organize sanayi bölgelerinden, sahadan çok

yetkilendirilmiş kişilerden bu hizmeti

olumlu tepkiler var. Bütün KOBİ’lerimizi bu programdan

satın alacaklar. Bu hizmeti de biz

yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

karşılayacağız.

KOSGEB Başkanı Kurt, Bloomberg HT’de Zeliha Saraç’ın

Sadece lamba yanıyor mu yanmıyor mu bu değil. Bu firmalar

sunduğu 60 Dakika programına katıldı. Kurt, Sanayi ve

bütün enerji verimliliğine, bütün prosesteki enerji verimliliğine

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan KOBİ

bakacaklar. Bir yol haritası, bir rapor oluşturacaklar.

Haber için karekodu tarayınız

Enerji Verimliliği Desteği ile bir soru üzerine şunları söyledi:
KOBİ’mizin enerji verimliliği için ne yapması gerekiyor.
400 Bin Liralık Destek

KOBİ’mizin yapması gereken kısmını, 400 bin liralık bölümünü

Bizim için çok kıymetli bir ürün. Bu desteğimizin iki boyutu

biz hibe olarak KOBİ’mize yardımcı olacağız.

var. Birinci boyutunda KOBİ’lerimizin enerji verimliliği
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Tepkiler Olumlu
Bunun yanında diğer bir versiyonunda elektrikli motorlarımız
var. Bunlar uzun saat çalışan ve verimsiz motorlar bir kısmı.
Bunların da AB standartlarındaki motorlara dönüştürülmesi.
Burada temel gayemiz şu; ülke ekonomimize katkı, KOBİ’mizin
kendisinin tasarruf sağlaması daha verimli şekilde imalatını
gerçekleştirmesi. Çok olumlu tepkiler ve başvurular alıyoruz.
KOBİ’lerin Rekabetçiliğini Arttıracak

“ KOBİ’miz, piyasada enerji
verimliliği danışmanı
olarak yetkilendirilmiş
kişilerden bu hizmeti satın
alacaklar. Bu hizmeti de biz
karşılayacağız.”

Aslında bu entegre bir program olacak. Bir ayağında
dijitalleşme var.
Verimli Bir Program
Diğer taraftan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yürütmekte

Sahadan da çok olumlu tepkiler var. Hem sanayi odaları hem de

olduğu yalın merkezli model fabrika yöntemiyle beraber

organize sanayi bölgelerinden. Programı başlatmış durumdayız.

KOBİ’mizin rekabetçiliğini arttırabilecek, dünyada daha iyi
şartlarda ürün çıkartmasını ve elbette ki karbon emisyonu

Bütün KOBİ’lerimizi bu programdan yararlanmaya davet

azaltması yoluyla da yarın karşılaşabileceği yeşil mutabakat

ediyoruz. Verimlilik artırıcı bu destek programının hazırlığını

çerçevesindeki gümrük müeyyidelerinden hızlı bir şekilde

elektrik fiyatları bu noktalara gelmeden önce başlatmıştık.

çevirebileceği bir mekanizma kurmak istiyoruz.

Tam da denk geldi. Gerçekten çok verimli bir program
olacaktır.
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KOBİ’lere “Yeşil” Destek
Küçük ve orta ölçekli işletmelere yeşil destek geldi. Sanayide karbon emisyonlarını azaltacak, KOBİ’lerin
verimliğini arttıracak destek programı ile KOBİ’lerin motor ve enerji etüt giderleri karşılanacak.

KOBİ’lere motor değişimi için 100, verimlilik artırıcı giderler

ilk aşamada enerji etüdü yapılacak. Yetkilendirilmiş kişiler;

için de 400 bin liraya kadar destek verilecek.

işletmede kazanlardan fanlara, fırınlardan termal ölçüme
kadar detaylı bir etüt yapacak. Rapor, KOSGEB sistemine

Avrupa Birliği’nin sanayide en önemli gündem maddesi olan

girdikten sonra işletmeye 30 bin liraya kadar destek ödemesi

yeşil dönüşüm konusunda KOSGEB’den önemli bir hamle

gerçekleştirilecek. İşletme, rapordaki tespitlere uygun

geldi. KOBİ’lerin sürdürülebilir, kaynak-etkin ve verimli bir

değişikliklere giderse KOSGEB’den 400 bin liraya kadar geri

dönüşümü sağlaması amacıyla KOBİ Enerji Verimliliği Desteği

ödemesiz destek alacak. Bu destekten TEP değeri 100-500

devreye girdi.

arası olan işletmeler yararlanabilecek.

Süreç Nasıl İşleyecek?

100 Bin KOBİ Kapsamda

Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek

KOBİ Enerji Verimliliği Desteği’nden öncelikli olarak “Enerji

olarak iki ayrı modüle sahip. Enerji Motorları Desteği, 10-99

Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin

TEP yıllık enerji tüketen KOBİ’lere yönelik olarak kurgulandı.

Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında destek alan

Bu desteğin ilk aşamasında Enerji Verimliliği Danışmanlık

işletmeler dışındaki KOBİ’ler yararlanabilecek. Yıllık enerji

(EVD) şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar veya enerji

tüketimi 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) değerinin altında olan

yöneticileri, işletmelerin motor etütlerini yapacak. Hazırlanan

yaklaşık yaklaşık 100 bin işletme destekten faydalanabilecek.

rapor, KOSGEB sistemine girilecek. KOSGEB, işletmelere ilk
etapta rapor için 2 bin 500 TL’ye kadar destek verecek. Rapor,

Sırada Yeni Destekler Var

KOBİ’nin kullandığı motorun değişimi yönünde olur ve işletme

KOSGEB, çevreyi ve yeşil kalkınmayı desteklerine adapte

de bu değişikliği yaparsa KOSGEB’den 100 bin liraya kadar

etmek için emisyon azaltılması, daha temiz ve döngüsel

geri ödemesiz destek alacak.

ekonomiye geçiş, çevre kirliliği üreten sanayinin ortadan
kaldırılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda

Amaç Verimliliği Arttırmak

ihtiyaçlar kapsamında yeni destek mekanizmaları da

Programın ikinci modülü olan Verimlilik Artırıcı Destek’te

oluşturacak.
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Kazakistan ile İş Birliği Tazelendi
KOSGEB ile Kazakistan Girişimciliği Geliştirme Fonu (DAMU) arasındaki mutabakat zaptı
yenilendi. İki ülke KOBİ’leri arasındaki B2B etkinliklerine ve teknolojiye odaklanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan

mutabakat zaptı imzaladıklarını

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Ankara’da ağırladı.

hatırlatarak bu çerçevede girişimcilik

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke iş birliğine

eğitimleri düzenlediklerini, uzman

yönelik adımlar atıldı.

değişimi programları organize
ettiklerini söyledi. Yenilenecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in heyetinde yer alan
DAMU ile DAMU hisselerinin tamamına sahip olan Bayterek
Holding yetkilileri KOSGEB’i ziyaret etti.
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt başkanlığındaki heyet,
Bayterek Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Sharlapayev, Bayterek
Uluslararası İlişkiler Müdürü Kanat İbrayev, DAMU CEO’su
Gaukhar Buribayeva ile DAMU Uluslararası İlişkiler Müdürü
Murat Bapayev ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İlişkiler Derinleşecek
Görüşmede KOSGEB Başkanı Kurt, 2011 yılında DAMU ile
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mutabakat zaptının iş birliğini

Haber için karekodu tarayınız

daha da derinleştireceğine inandığını kaydeden KOSGEB

kurduklarını belirterek, yenilenen mutabakat zaptı ile iş

Başkanı Kurt, “Sadece KOBİ’lerimiz arasındaki ticari bağları

birliğinin artacağını ifade etti.

artırmakla kalmayıp KOBİ politikası ve destekleri konusunda
en iyi uygulamaları paylaşarak kuruluşlarımızın kapasitesini

İmzalar Atıldı

geliştirmeye de katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi.

İki heyet akşam saatlerinde Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği
tarafından organize edilen bir toplantıda yeniden bir araya geldi.

İş Birliği Artacak

Toplantıda, KOSGEB ile DAMU arasında 2011 yılında imzalanan

Bayterek Yönetim Kurulu Başkanı Sharlapayev, Bayterek’in

mutabakat zaptının yenilenmesine ilişkin imzalar atıldı. KOSGEB

genel yapısından bahsederek alt kuruluşu olan DAMU ile

Başkanı Kurt ile DAMU CEO’su Buribayeva’ın imzaladığı

KOSGEB arasında kurulan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti

mutabakat zaptı ile iki ülke KOBİ’leri arasında B2B etkinlikleri

dile getirdi. DAMU CEO’su Buribayeva, önemli bir ortaklık

organize edilecek, teknoloji temelli alanlara odaklanılacak.
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Gençlere KOSGEB Destekleri Sunumu
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Gençlik Bilişim Festivali Gençlik Destekleri Paneli’nde,
KOSGEB’in gençlere yönelik verdiği destekleri ve başarılı girişimcilik örneklerini anlattı

Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonunda düzenlenen

Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet

Gençlik Bilişim Festivali başladı. Bakanlık yerleşkesinde

Ata Öztürk katıldı.

düzenlenen festivalin açılışına; Gençlik ve Spor Bakanı
Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa

Panelde konuşan Kurt, 81 ilde 88 müdürlük, 107 temsilcilik ve

Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali

17 Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile Türkiye’nin dört

Taha Koç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail

bir yanında vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Demir ile Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe
katıldı.

3,9 Milyona Ulaştı
Kurt, 1990-2009 yılları arasında sadece imalat sektörüne

Üç gün sürecek festivalde kamu kurum - kuruluşları ve

destek verdikleri bu kapsamda hedef kitlelerinin 400 bin KOBİ

teknoloji firmaları stant kurarak faaliyetlerini gençlere

olduğunu belirterek, 2009 yılından

tanıtacak. Festival boyunca gençlere yönelik paneller, oyunlar,

itibaren ticaret ve hizmet sektörünü

teknoloji yarışmaları, gibi çeşitli faaliyetler düzenlendi.

de desteklediklerini ve 2022 yılı

Festivalin ilk gününde “Gençlik Destekleri” konulu panel

itibariyle destek kapsamında 3,9

gerçekleştirildi. Panelde KOSGEB Başkanı Kurt’un yanı sıra

milyon KOBİ’nin olduğunu ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Gençlik ve Spor Bakanlığı
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Haber için karekodu tarayınız

Girişimciye 375 Bin TL
Girişimcilik Desteklerinden bahseden Kurt, “Destek
programımıza başvurabilmek için bir iş planı, bir iş fikriyle
beraber başvuruyorsunuz. Bu iş fikri, düşük teknoloji
standartlarında da olabilir yüksek teknoloji de olabilir,
teknoloji seviyesine göre destek veriyoruz. Geleneksel
girişimcilikte 65 bin liraya kadar, ileri girişimcilikte ise 375 bin
liraya kadar destek sağlıyoruz” dedi.
Ar-Ge Projelerine 750 Bin TL
Kurt, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’na işletme
ile veya doğrudan girişimci olarak başvurulabildiğine işaret
ederek, “Burada biraz daha cesur, yüksek rakamlarımız var.
Makine teçhizat ile ilgili 450 bin liraya kadar sizlere destek
oluyoruz. Nitelikli personel giderlerine 200 bin, sınai mülkiyet
giderlerine 100 bin, test – analiz ve belgelendirme giderlerine

sandalye veriyorlar size orada iş fikrinizi araştırıyorsunuz.

100 bin ve diğer giderlere 50 bin lira olmak üzere toplamda

Sonra aynı yapı içerisinde size özel ofis isterseniz tahsis

yüzde 75 destek oranı ile 750 bin liraya kadar destek

ediliyor. Bu yeni modelde TEKMER işleticisi şirket veya

sağlıyoruz” diye konuştu.

TEKMER işleticisi olan yapı sizi takip ediyor, mentörlük
yapıyor ve size bir yol gösteriyor” dedi.

TEKMER’lerde Yeni Model
TEKMER programını günün şartlarına uygun olarak revize

Kurt, KOSGEB’in verdikleri desteklerle kendi işini kuran

ettiklerini kaydeden Kurt, “Bu program ön inkübasyonla

girişimcilerin başarı hikâyelerinden örnekleri de gençlerle

başlıyor henüz şirket kurmamış oluyorsunuz. Bir masa ve

paylaştı.
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Yeni TEKMER’lere Ziyaret
KOSGEB Başkanı Kurt, İstanbul’da yeni açılan Farklabs ve T-GATE Teknoloji Geliştirme
Merkezlerini ziyaret ederek işliklerde yer alan işletmelerde incelemelerde bulundu

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, 2022 yılında İstanbul’da

(Fintech), sigortacılık teknolojileri (Insurtech), bilgi ve iletişim

faaliyete geçen iki Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER)

teknolojileri, yazılım, dijitalleşme ve yapay zekâ alanlarında

incelemelerde bulundu.

faaliyet gösteriyor.

TEKMER yönetimleri ile bir araya gelen KOSGEB Başkanı,

Başkan Kurt, TEKMER incelemelerinin ardında Bilişim

TEKMER’lerin fiziki yapıları, işliklerde yer alan işletmeler ve

Vadisi’nin İstanbul ayağı olan Vadi İstanbul’da da

işletmelerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

incelemelerde bulundu.

2022 yılının başında Okan Üniversitesi iş birliği ile Sarıyer’de
kurulan Farklab Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde 11 adet
işlik yer alıyor. Şu anda 9 işlikte yer alan işletmeler; tıbbi
cihaz, medikal, robotik, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektrik/
elektronik, yazılım, dijitalleşme, akıllı şehirler, akıllı ulaşım ve
yapay zekâ alanlarında faaliyet gösteriyor.
Üniversite İş Birliği
Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile Şişli’de kurulan T-GATE
TEKMER’de de 35 adet işletme; finansal teknolojiler
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Yerli ve Milli Üretim

Savunma Sanayisinin Parlayan Yıldızı
Kırıkkale’de faaliyet gösterenSinerji Silah, yerli üretim silah ve mühimmatları için çeşitli
parçalar imal ederek Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmaları arasına girmeyi başardı.

Hazırlayan
Erhan BAHÇECİ

Türkiye’nin ilk ve tek silah OSB’si olan Kırıkkale Silah İhtisas

CNC dik işleme, 5 eksen, yatay işleme, torna, kayar otomat,

Organize Sanayi Bölgesi’nde KOSGEB’in desteğiyle kurulan

pres ve kalite kontrol ölçüm cihazları ile hassas üretim

Sinerji Silah, kısa zamanda Türkiye’nin en hızlı büyüyen

yapıyor. 2018 yılında Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi

firmaları arasında yerini aldı.

Bölgesi’nde 7 bin metrekare toplam alan üzerine yeni
fabrikasını kurma başarısını gösteren Sinerji Silah, üreterek

Türkiye’nin Sinerji’si

büyümeye devam ediyor.

Savunma sanayi alanında yerli üretim silah, mühimmat
ve bunlara yönelik parça üretimi ile faaliyet göstermeye

Hassas ve kritik parçaların üretimini yerli ve milli olarak

başlayan firma, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

başarıyla gerçekleştirdi ve sektörde güven tesis ederek yerini
sağlamlaştırdı. 2019 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen

2014 yılında 100 metrekare üretim alanında 5 çalışanı ve 2

46. firması olan Sinerji Silah, 2020 yılında da 54. oldu. 2023

adet üniversal torna tezgâhı ile üretim serüvenine başladı.

yılı hedefini ise Türkiye’nin en hızlı büyüyen firması olmak

Bugün, bünyesinde 30’u mühendis olmak üzere tam 245

olarak belirleyen Sinerji Silah çalışmalarına hız kesmeden

kişiyi istihdam eden Sinerji Silah, 92 adet ileri teknoloji

devam ediyor.
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Hedef: İki Kat İstihdam
Savunma sanayisine yönelik çalışan, silah ve

“ MKE’nin en önemli alt

mühimmatların üretimi ve ayrıca bunlara ait kritik

yüklenicilerinden olan

aksamların üretiminde uzmanlaşan Sinerji Silah, MKE’nin

Sinerji Silah, 2021 yılında 9

en önemli alt yüklenicilerinden. Silah alanında MP5, G3,
MPT-76, MPT-55 ve PMT tüfeklerine ait birçok parça ve

mm yarı otomatik tabanca

komplelerin üretimini gerçekleştirirken, 2021 yılında 9

ve kendi tasarımı olan 12

mm yarı otomatik tabanca ve kendi tasarımı olan 12
kalibre pompalı av tüfeğinin üretimine başladı.

kalibre pompalı av tüfeğinin
üretimine başladı.”

Mühimmat grubunda ise uçak bombası ana parçaları,
havan mühimmatları, 40 mm ve 35 mm mühimmat
aksamları üretimini gerçekleştirdi. 2021 yıl sonu
itibariyle hedeflerini her zaman yüksek tutan firma, 10
bin metrekare toplam alan üzerine yine Silah İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi’nde, içerisinde Ar-Ge merkezinin
de olacağı yeni yatırımının temellerini attı. Firma,
bu yatırımla birlikte mevcut istihdamın en az iki katı
artırılmasını hedefliyor.
KOSGEB ile Büyümeye Devam Ediyor
2018 yılında KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı
firma için sıçrama noktası oldu. Firma, “Sinerji
Alüminyum, Üretimde Yeni Makine, Hizmet ve Personel
alımlarıyla Kapasiteyi, Kaliteyi ve Katma Değerini
Artırıyor” konulu proje ile KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek

olduğu makine ve yazılımlar ile mevcut kapasitesini,
proje kapsamında alınan personeller ile firmanın
insan kaynağı kalitesini artırdı. Bu proje ile proje
yapma kültürü gelişen firma, özellikle satın almış
olduğu VisualMILL ve Solidworks yazılım lisanları ve
personellerine verdirdiği yazılım kullanma eğitimleri
ile savunma sanayi sektöründe istenilen hassasiyet
oranlarına çok daha fazla yaklaştı.
Proje sonrasında yapılan işlerdeki kalite ve hassasiyetin
artışı, hızla yeni siparişlerin gelmesinin önünü açmış
ve firma nevi değişikliğine giderek üretimini Kırıkkale
Silah Organize Sanayi Bölgesi’nde kurmuş olduğu 7 bin
metrekare kapalı alana sahip fabrikasına taşıdı.

Program’ına başvuru yaptı ve proje kapsamında almış
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İcat Çıkaran Gençler

Araçlar için Kameralı Akıllı Sistemler
120’den fazla ülkeye ihracat yapan Büyütech şirketi kurucu ortağı Ömer Orkun Düztaş,
araçların dünyayı insanlar gibi algılamasını sağlayan akıllı kamera sistemleri geliştiriyor

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Büyütech şirketinin kurucu ortağı genç girişimci Ömer Orkun

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Düztaş, şirketlerinin ilk kurulduğu zamanlarda KOSGEB’den

ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunuyum.

aldıkları Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın

Mezun olurken, çevremizdeki örnekleri de gözlemlediğim

işletmelerine can suyu olduğunu söylerken, başta yazılım ve

için girişimciliğin bir kariyer yolu olabileceğinin

donanım üzerine yürüttükleri çalışmalarını daha sonra bu

farkındaydım.

alandaki hâkimiyetleriyle birleştirerek otomotiv sektörüne
yöneldiklerini anlattı.

Büyük bir kurumda işe girme fırsatım oldu ancak
konfor alanımı oluşturursam daha sonra girişimcilik

2021 yılından itibaren otomotiv sektörüne odaklanarak

yoluna çıkmakta zorlanacağımı düşünerek 2011 yılında

sürücü yorgunluk algılama, şerit değiştirme, ayna ve geri

Büyütech’i kurdum.

görüş kamera sistemleri gibi birçok alanda yazılım ve
donanım çözümlerini kendi bünyesinde geliştiren Büyütech,

Mezun olduğumuzda aklımızda birden fazla girişim fikri

bugünlerde Türkiye’nin ilk otomotiv odaklı kamera

vardı ancak Türkiye’de özellikle endüstriyel görüntü

fabrikasını kurma çalışmalarını yürütüyor.

işleme alanında büyük bir boşluk olduğunu görerek
öncelikle bu alana odaklandık. Endüstri 4.0, o günlerde

Biz de genç girişimci Düztaş ile çalışmaları hakkında söyleşi

henüz kavram olarak konuşulmuyordu. Biz bu alanda

gerçekleştirdik:

çözüm geliştiren ilk firma haline geldik.
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İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir

olan süreçlerini anlatır mısınız?

misiniz?

Büyütech’in ilk yıllarında savunma sanayinde millileştirme

Otomotiv kameraları alanındaki ürün gamımızı oluşturmaya

ve yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinden,

geri görüş ve çevresel görüş kamera sistemleri ile

endüstriyel görüntü işlemeye birçok alanda yazılım ve

başlamıştık. Bu ürünleri takiben sürücü yorgunluk algılama

donanım çözümlerini kendi bünyemizde geliştirdik. 2016

sistemleri ürünümüzü hazır hale getirdik. Şu anda ayrıca

yılında ürünlerimizi modüler hale getirerek başka firmalara

ayna kamerası ve ileri seviye sürüş destek sistemi alanındaki

da destek vermeye başladık. Şu anda 120 ülkede sahada
çalışan 80 binden fazla kamera ürünümüz var.
Otonom araçlar ve ileri sürücü destek sistemleri alanındaki

“Türkiye’de faaliyet gösteren
üç büyük otomotiv firması ile

teknolojik gelişmelerin hızını da göz önünde bulundurarak

çalışmalarımızı sürdüren Büyütech,

2020 yılında çalışmalarımızın merkezine otomotiv sektörünü

TOGG’un kamera sistemlerini

almaya karar verdik ve bu doğrultuda ilerliyoruz.

sağlayacak.”

Faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir
misiniz?

Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız sadece

Günümüzde ileri seviye sürüş destek sistemleri araçların

kamera donanımı geliştirmek değil, kendi geliştirdiğimiz

vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu alanda kamera

yazılımlar ile donanımları entegre hale getirerek otonom

tabanlı sistemlerin önemi giderek artıyor.

sürüş konusunda komple çözüm sunabilmek için çalışıyoruz.

Hem donanım hem yazılım alanındaki hâkimiyetimizle,
ileri teknoloji otomotiv kamera sistemleri geliştiriyoruz

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarınız satışlarınız

ve bugünlerde Türkiye’nin ilk otomotiv odaklı kamera

hakkında bilgi verir misiniz?

fabrikasını kurma çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Şu anda Türkiye’de faaliyet gösteren üç büyük otomotiv

17

firması ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TOGG’un kamera

Gelecekteki yapacağınız projeleriniz

sistemlerini sağlayacak olmak bizim için gurur verici. Ayrıca

hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

iki uluslararası otomotiv firması ile ortak Ar-Ge projeleri

Büyütech olarak araçların dünyayı insanların algıladığı

yürütüyoruz. Yurt dışında da pek çok otomotiv firması ile

gibi algılamasını sağlayacak, bu sayede sürüş konforunu

görüşmelerimiz ve teklif süreçlerimiz devam ediyor.

ve güvenliğini arttıracak kamera tabanlı akıllı sistemler
üzerinde çalışıyoruz. Otonom sürüş alanında uluslararası

Devlet desteklerinden ne şekilde ve hangi

arenada yenilikçi ürünler/sistemler geliştirerek bu alanda

kurumlardan faydalandınız?

öncü olmayı hedefliyoruz.

Büyütech’i kurarken KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek
Programı ve Sanayi Bakanlığı Teknogirişim desteklerinden

Aldığınız herhangi bir ödül var mı?

faydalandık. Daha sonraki yıllarda yine KOSGEB ve TÜBİTAK

2013 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından

desteklerinden yararlanmaya devam ettik.

Türkiye’nin en iyi 3 teknolojik girişim firmasından birisi
olarak gösterildik.

Almış olduğunuz KOSGEB destekleri
işletmenize ne gibi katkılar sağladı?

Küçük işletmelere ve girişimcilere

Kuruluş aşamasında aldığımız Ar-Ge ve inovasyon desteği

tavsiyelerinizi alabilir miyiz?

firmamıza can suyu oldu. Şu anda hala personel desteğinden

Girişimcilik en basit haliyle hayatta kalabilme yeteneğidir. Bu

faydalanıyoruz. Ayrıca Hamle Programı çerçevesinde

nedenle sürekli gelişmeleri takip etmenin, inovatif olmanın

Stratejik Ürün Destek Programı’ndan da faydalanacağız ve

ve gerektiğinde pivot etmeyi bilmenin önemli olduğuna

bu sayede de kendi tesisimizi kuracağız.

inanıyorum. Aynı fikre veya ürüne saplanıp kalmak maalesef
pek çok firmanın sonunu getirebiliyor.

Özellikle bizim gibi donanım ve Ar-Ge odaklı çalışan

Ayrıca girişimcilerin sıklıkla yaptığı en büyük hata kendi

firmaların erken aşamada çalışmalarını sürdürmesinde

kabuklarına kapanıp dışarıyla iletişimi koparmaları.

destek programlarının çok büyük bir önem taşıdığına

Girişimcilere daha görünür olmalarını, ilk günden güçlü bir iş

inanıyorum.

çevresi ve bilinirlik oluşturmak için çalışmalarını öneririm.
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Ölümcül Bakterileri Tespit Eden Biyosensörler
Kadın girişimci Aleyna Yıldız, İleri Girişimci Desteği ile kurduğu işletmesinde, insan
sağlığını tehdit eden ölümcül bakterilerin tespiti için biyosensörler geliştiriyor

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Agon Biyoteknoloji’nin kurucu ortağı kadın girişimci Aleyna

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Yıldız, İleri Girişimci Destek Programı’ndan faydalanarak

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

kurduğu firmasında biyosensörler geliştiriyor.

ile Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı
mezunuyum. Agon Biyoteknoloji firmasının kurucu ortağıyım.

Yıldız, Covid-19 sürecinin de etkisiyle artan hastane

Girişimcilik serüvenimize ekip olarak 2019 yılında başladık.

mikropları ve enfeksiyonlar nedeniyle yaptıkları çalışmalara

İlk olarak projemizi Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji

duyulan ilginin arttığını, dünya genelinde virüslerin neden

Geliştirme A.Ş’nin bir kolu olan Bambu programında

olduğu farklı salgınlarda ve hastalıklarda bakterilerin ölüm

geliştirmeye başladık.

sayısını arttıran başlıca etmenlerden biri olduğunu söylüyor.
Agon Biyoteknoloji olarak amaçlarının başta Türkiye

Uzmanlık alanımın dışında olarak lise dönemlerimden beri

olmak üzere global ölçekte bakteri kaynaklı ölümlerin ve

tıp ve sağlık alanlarında araştırmalar yapmaktayım. Özellikle

bu konuda alınan önlem maliyetlerinin önüne geçebilmek

mikrobiyoloji ve genetik üzerine olan ilgim nedeniyle dünya

olduğunu belirtiyor.

çapında sorun teşkil eden bir etmeni ortadan kaldırmaya
yönelik bir proje geliştirmeyi amaçladım. Bu amaç

Kadın girişimci Aleyna Yıldız ile yaptığı çalışmalar hakkında

doğrultusunda kurduğum ekip ile 2,5 yıldır teorik çalışmalar

ve başarı öyküsü üzerine konuştuk:

yürütmekteyiz. Bu süreçte bilgi ve birikimimizi arttırmanın
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yanı sıra yarışmalara ve programlara katılarak kendimizi her

yüzlerce analit arasından elektrokimyasal analiz yapmalarını

anlamda geliştirmeyi hedefledik ve birçok ödül almaya hak

sağlar. Mikrobiyal hava örnekleyiciler ise hava ortamında

kazandık.

bulunan mikroorganizmaların tespitini sağlar.

Çalışmalarınıza nasıl başladınız?

Geliştirdiğiniz biyosensörlerden biraz

Ekibimiz dört kurucu ortaktan oluşmaktadır. Kubilay

bahseder misiniz?

Kozan ve ben aynı bölümden mezunuz. Betül Eskiocak ise

Sensörler, dünya çapında birçok alanda sıklıkla tercih

Biruni Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.

edilen cihazlardır. Herhangi bir çeşit uyarıyı anlamlı

Filip Minasyan ise ekibimize kuruluşumuz sonrası melek

birer çıktı haline dönüştürebilen bu cihazlar, özellikle tıp

yatırımcı kimliğiyle katıldı. Firmamızı, TÜBİTAK 1512

ve mikrobiyoloji alanlarında yüksek verimle çalıştıkları

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Desteği ile 2021 yılının

için önemli bir araştırma konusu haline de gelmişlerdir.

Temmuz ayında kurduk. Firmamızda yoğunluklu olarak

Sensörlerin alt sınıfı olan biyosensörler ise doğanın

biyosensör çalışılmaktadır. “Staphylococcus aureus

işleyişinin mükemmel birer replikasıdır. Canlılar, yaşamlarını

Bakterisinin, (hastane mikrobu) Hastanelerin Yoğun

sürdürebilmek için evrilen ortam koşullarına ayak uydurmak

Bakım Ünitelerindeki Varlığını Saptayabilen Biyosensör

ve adapte olmak zorundadır. Adapte olmanın ilk şartı ise

Uygulaması” fikri ile desteklenen firmamız, bu iş fikrini 2018

ortamdaki değişimlerin algılanmasıdır. Canlıların doğuştan

yılından beri çalışıyor. Bu nedenle kuruluş öncesi de ciddi

sahip olduğu bu doğal biyoalgılama yöntemi bilim insanları

bir çalışmanın olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca mikrobiyal

için biyosensörlerin temeli olmuştur.

hava örnekleyiciler, serigrafi baskılı elektrotlar üzerine de
çalışmalar yapmaktayız.

Oldukça geniş bir tüketici penceresine sahip serigrafi
baskılı elektrot tabanlı biyosensörler; ilaç ve kimya

Çalışmalarınızda neler üretiyorsunuz?

sektörü, araştırma laboratuvarları ve sağlık merkezleri

Firmamızda hastane mikrobunun algılanması üzerine invaziv

gibi birçok alanda çeşitli amaçlara hizmet edecek şekilde

biyosensör geliştirmekteyiz. Bu biyosensörün en büyük

kullanılabiliyor.

farkı, bakteri tespitini görüntü işleme kullanarak yapmasıdır.
Serigrafi baskılı elektrotlarımız ise biyosensör geliştiricileri

Hastalık teşhisi ve enzim gibi biyomoleküllerin seviyelerinin

için boş bir kanvas gibidir. Çeşitli modifikasyonlar ile

tespiti, adli vakalarda satışı ve kullanımı yasaklı maddelerin
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü
tanımlanması gibi birçok alan, serigrafi baskılı elektrot

Sadece girişimimin nasıl bir alanda olduğunu söylediğimde

tabanlı biyosensörler sınıfında yer alıyor. Bu biyosensör

insanlar epey şaşırmakta. Kadın girişimcilerden genellikle

sınıfı, yüksek seçiciliğe sahip, güvenilir biyosensör türlerini

daha anaç veya hemcinslerinin ihtiyaçlarına yönelik bir iş

oluşturmaktadır.

fikri bekleyenler için ileri teknoloji ve multidisipliner bir iş
fikri alışılmışın dışında bir etki bıraktı.

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? Hangi
desteklerden faydalandınız? Bu desteklerin

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl

size ne gibi faydaları oldu?

tepkiler aldınız?

KOSGEB’e başvurmayı uzun zamandır düşünüyorduk.

Öncelikle konu hakkında çok bilgisi olmayan birine

Desteği alan girişimciler ile konuştuktan sonra bizde

girişimimizi açıklamak epey zor oluyor. Çalışmamızda

“Serigrafi Baskılı Elektrokimyasal Elektrotların Üretimi ve

mühendislik, yazılım ve tıp bir arada olduğundan ortak

Modifikasyonu” fikri ile İleri Girişimcilik Destek Programı’na

payda bularak açıklamak bizim için de zorlayıcı oldu. Ancak

başvurduk. Süreç ilerlerken KOSGEB İzmir Müdürü Levent

Covid-19 pandemisi ile hayatımıza giren hastane mikropları

Arslan başta olmak üzere KOSGEB çalışanlarından ve

ve enfeksiyonlar nedeniyle girişimimize duyulan ilgi de

danışmanlarından çok faydalı yönlendirmeler aldık. Bu

epey arttı. Sadece günümüz Covid-19 pandemisinde değil,

sayede de sürecimiz sıkıntısız ve hızlı bir şekilde ilerledi.

on yıllardır çeşitli virüslerin neden olduğu salgınlarda ve
hastalıklarda Staphylococcus aureus gibi bakteriler ölüm
sayısını arttıran başlıca etmenler arasındadır. Bu çalışmada

Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimci

amacımız, başta Türkiye olmak üzere global ölçekte

olarak özellikle iş hayatında zorluklarla

Staphylococcus aureus bakterisi kaynaklı ölümlerin ve bu

karşılaştığınız durumlar oldu mu?

konuda yapılan önlem maliyetlerinin ciddi oranlarda önüne

Metalurji ve malzeme mühendisliği gibi kadın yoğunluğunun

geçilebilmesi ve bu başarının ülkemize kazandırılmasıdır.

az olduğu bir bölümden mezun olduğum için aslında

Bizi veya girişimimizi ciddi anlamda olumsuz etkileyen bir

girişimcilik ekosisteminde beni şaşırtan bir durum olmamıştı.

olay ya da kişi ile karşılaşmadık.
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İş hayatında kadın olmanın olumlu- olumsuz
yönlerinden bahseder misiniz?
Erkek egemen bir ortamda çalışmayı öğrenim hayatım
boyunca deneyimlemiştim. Girişimimizin kurumsallaşması
ile iş hayatında kadın olmanın ne demek olduğunu
daha iyi anlar hale geldim. Fakat bu süre boyunca kadın
olmam sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşamadım.
Bununla birlikte birçok olumlu yönle de karşılaştım. Kadın
girişimcilere olan destek her geçen gün artıyor. Bu da
bizlerin girişimcilik ekosistemine hem daha kolay adapte
olmamızı hem de tutunmamızı sağlıyor.
Üzerinde çalıştığınız yeni projeler varsa
yazar mısınız?
Şu anda biyoalgılayıcıya ek olarak Screen Printed Electrode

ve ileriki yıllarda işletme faaliyetlerini sürdürme potansiyeli

(SPE) üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda

olan girişimleri destekleme konularını kendisine ilke

üretim atölyesi için hazırlıklarımız sürüyor. Atölyemizin

edinmiş bir kuruluş. Destek programlarını ve eğitimlerini

üretime hazır hale gelmesinin ardından, faaliyet alanlarımızı

ise çeşitlendirerek henüz yolun başında bulunan firmalara

genişletip SPE üretimlerimiz başlayacaktır.

yardımcı olmayı sürdürdüğünü görmekteyiz.

Yurt içi satış ve varsa ihracatınız anlatır

Hayallerinizden ve gelecek planlarınızdan

mısınız?

bahseder misiniz?

Mevcut durumda TÜBİTAK desteği ile prototipini

Gelecek planlarımız arasında DIPG, pediatrik bir beyin

geliştirdiğimiz sensörün satışı proje bitimine kadar yasaklı

kanseri ile Methionin Mutasyonları arasındaki bağlantının

durumdadır. Ancak bu proje dışında sağlık ve biyomedikal

incelenmesi ve olası gen tedavisinin geliştirilmesi (K27M)

sektörüne hizmet edecek ürünler geliştirmekte ve atölye

ve Staphylococcus aureus bakteri sensörünü ayrıca gıda

kurulumları ile serigrafi baskılı elektrot, taşınabilir hava

ve hayvancılık sektörüne entegre etmek bulunuyor. Bir

örnekleyici üretimi ve satışı üzerinde çalışmaktayız. Şu anda

yandan da biyosensör faaliyetlerimizi çeşitlendirerek ürün

ürünlerimiz için Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. İhracat

portföyümüzü de arttırmayı hedeflemekteyiz.

faaliyetlerimize yönelik çeşitli programlardan maddi ve
danışmanlık anlamından destek almaya hak kazandık. Fakat

Son olarak kadın girişimcilere tavsiyeleriniz

çalışma alanlarımızdan haberdar olan, ilgili kişi ve kurumlar

neler olur?

tarafından her geçen gün sipariş alıyoruz. Bu aşamadayken

Günümüz iş dünyasında rekabet gitgide artıyor. Bu yoğun

böyle yoğun ilgi görmek bizi hem çok şaşırtıyor hem de

ve rekabetçi ortamda yeni bir girişim kurup onu yaşatmaya

emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutlu ediyor.

çalışmak büyük çaba istiyor. Bu yoğun tempoya mental

Oluşturduğumuz satış planlaması ile üretimimizin ardından

olarak hazırlıklı olmalarını tavsiye ederim. Büyük başarılar

yurtiçinde ve yurtdışında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

pes etmeden, sürekli çabalayarak kazanılıyor. Bu sebeple
pes etmeyip yeni fırsatlar aramalarını ve kendilerine

KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nedir?

güvenmelerini tavsiye ederim.

KOSGEB deneyimlediğimiz kadarıyla, ülke içerisinde
teknoloji seviyesi fark etmeksizin katma değer üretebilecek
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Engel Tanımayan KOBİ’ler

KOSGEB’le Başladı, Büyük Firmalara Üretim Yapıyor
İleri Girişimci Destek Programı ile kurulan Çınar Mayo, imalatçı ve aracı firmalara plaj giyimi,
t-shirt, iç çamaşır, sweatshirt ve eşofman gibi tekstil ürünlerinin fason üretimini yapıyor

Hazırlayan
Elanur HINISLIOĞLU

Y Yazı dizimizin bu ayki konuğu KOSGEB İleri Girişimci Destek

Faaliyetlerine mayo ve bikini üretimi için başlayan Çınar, pandemi

Programı ile kurulan Çınar Mayo ve Tekstil’den Hüsnü Çınar.

nedeniyle yaşanan durgunluk dönemi sonucu ürün yelpazesini

Yüzde 55 görme engeli bulunan girişimci; plaj giyimi, t-shirt,
iç çamaşır, sweatshirt ve eşofman gibi ürünlerin imalatını
yapıyor.
İstanbul’da faaliyet gösteren işletme, 2019 yılında kuruldu.
Büyüme hedefleri doğrultusunda üretim kapasitesini her
geçen gün geliştiriyor.
KOSGEB, Rahat Bir Nefes Aldırdı
Başlangıçta kısmi görme engeli sebebiyle iş hayatına atılma
konusunda tedirginlik yaşadığını belirten girişimci Hüsnü
Çınar, KOSGEB’in sağladığı desteklerin özellikle pandemi
döneminde rahat bir nefes aldırdığını vurgulayarak desteklerin
kendisini cesaretlendirdiğini belirtiyor.
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‘Hayat varsa, umut da vardır.’
Stephen Hawking
Fizikçi

eden; İmteks, Şahin Global, İdea Tekstil, Özdemirteks, Özbarış
Tekstil ve Okan Tekstil gibi firmalara hizmet veriyor.

“Ülkemizin ekonomisinde önemli
bir yer tutan tekstil sektöründe
daha fazla istihdam sağlamak için
çalışacağız.”

İşletmesini Büyütmek İstiyor
Hüsnü Çınar’ın henüz ihracat yapmayan işletmenin hedefleri
arasında işletmesini büyüterek ihracata başlamak, şahıs işletmesi
genişletmeye karar vererek mayo, bikini yanında, t-shirt, iç

statüsündeki işletmesini limited veya anonim şirket statüsüne

çamaşır ve eşofman gibi tekstil ürünlerini de üretmeye başlamış.

dönüştürmek ve çalışan sayısını artırmak bulunuyor.

Girişimci, bu süreçte sağlanan KOSGEB destekleri ve ürün gamına

Çınar, girişimcilik yolculuğunu şöyle anlatıyor:

eklenen yeni ürünler ile işletmenin ayakta kalmayı başarabildiğini

Girişimciliğe atılma konusunda başlangıçta kısmi görme

belirtiyor.

engelim sebebiyle kaygı yaşıyordum. KOSGEB’in destekleriyle
cesaretlenerek başlangıç yaptım.

Şimdilik imalatçı ve aracı firmalara fason olarak üretim yapmaya
devam eden işletme, Penti ve Defacto gibi markalara aracılık
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KOBİ İstatistikleri

Hazırlayan
Ömer YAVUKLU

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ, 2020

Mali ve Mali Olmayan Şirketler Ar-Ge Fikri Mülkiyet Harcaması (Milyon TL), 2016-2020

Mali ve Mali Olmayan Şirketler Ar-Ge İnsan Kaynağı (Kişi), 2017-2020
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Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) Cinsinden

İnsan Kaynağının Sektörel Dağılımı
2006 - 2018
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Bitkilerin
Sanayi Yolculuğu

Çam Ağacının Şık Meyvesi Kozalak
Girişimcilik desteği ile Aydın’da işletmesini kuran kadın girişimci Nilgün Özkurt, çam
ağacının mucize meyvesi kozalaktan doğal ve katkısız çam kozalağı reçeli üretiyor

Hazırlayan
Emel MUTLU

Maya tanrılarından Yunan tanrılarına kadar tüm kültürlerin

içinde bulunan yağlar bağışıklığı güçlendirip hastalıklara karşı

merkezi sembolü olan, birçok kültürde barışı ve uzun hayatı

direnci artırıyor, enfeksiyonu önlüyor. Özellikle astım ve bronşit

sembolize eden çam ağacının meyvesi kozalaklar, hayatın

rahatsızlıklarında tedavi edici etkiye sahip olduğu bilinen

devamlılığını ve yenilenmesini temsil ediyor.

kozalaklar, hücre yenilenmesine katkıda bulunuyor.

Günümüzde süs şeklinde değerlendirilen, çoğu zaman da yakacak

Aynı zamanda diş köklerini güçlendirip ağızdaki yaraların

olarak kullanılan çam kozalağının insan sağlığına olumlu birçok

kapanmasına yardımcı oluyor. Mide hastalıklarının tedavisinde

etkisi bulunuyor.

büyük fayda sağlayan, antioksidan bakımından zengin çam
kozalakları kanı da temizliyor.

Doğanın Mucizesi
Doğada en besleyici gıdalardan biri olan çam kozalaklarından

Reçeli de Faydalı

elde edilen yağın son derece faydalı olduğu biliniyor. Kozalağın

En doğal şifa kaynağı olarak adlandırılan ve sık hastalananların
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çokça tercih etmesi gereken çam kozalağı reçeli vücudu
yeniliyor, enerji veriyor. Protein, vitamin, magnezyum
ve çinkoyla yüklü çam kozalağının reçeli bağışıklığı
güçlendiriyor, öksürüğe iyi geliyor. Reçelle tatlanan çam
kozalağı aynı zamanda cildi gençleştiriyor ve saçları besliyor.
KOSGEB Desteği ile Kuruldu
Devletin ev hanımlarına tanıdığı vergi muafiyeti belgesiyle
6 yıl öncesine kadar çam kozalağı reçelinin üretimini ve
satışını evden gerçekleştiren kadın girişimci Nilgün Özkurt,
kozalak reçelini bölgesinde ilk kez kendisinin ürettiğine
dikkat çekiyor.
Sosyal medyada tanındıktan sonra taleplere yetişemeyen
ve KOSGEB’e başvuran Özkurt, aldığı girişimcilik desteğiyle
2019 yılında işletmesinin kuruluşunu gerçekleştirdi. Daha
sonra İleri Girişimci Destek Programı’ndan faydalanan
Özkurt, KOSGEB’den aldığı Makine ve Teçhizat Desteği’yle de
gerekli ekipmanları tedarik ederek üretime başladı.
Doğadan Gelen Şifa
28 yıldır doğal ve organik ürünlerle uğraşan Özkurt, alerjik
bünyeye sahip ve bağışıklık sisteminin zayıf olmasından
kaynaklı sık hastalanan kızına yüksek ateşten dolayı iki kez
menenjit teşhisi konulduğunu anlatıyor. Kızının hastalandığı
dönemde bağışıklık sistemini nelerin güçlendirdiğini
araştırırken, çam kozalağının içerisindeki pinen maddesinin
iyileştirici özelliği olduğunu, Osmanlı döneminde çam
ağacının akıntısının ilaç olarak kullanıldığını öğrendiğini ve
bunun üzerine deneme yanılma yöntemiyle kozalak reçelini
yaptığını söylüyor.
Hem kendi kızının hem de öksürük sıkıntısı yaşayan başka
bir çocuğun rahatsızlığının giderilmesinde kozalak reçelinin
fayda sağladığını gören ve evde üretim yapmaya başlayan
Özkurt, önce Aydın Nazilli’de sonra da tüm ülkede adını
duyurdu.
Markasını Tescilledi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 300 metrekarelik kapalı bir alanda
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Ağaçtan Toplayıp Yılda 250 Kilo Satıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı olan işletme ham
madde ihtiyacını yol kenarından uzak etrafında köy,
fabrika bulunmayan özellikle yaşlı ağaçların kesiminin
yapıldığı yerlerden sağlıyor.
Yüzde 100 doğal ve organik üretim yapmaya özen
gösterdiğini belirten Özkurt, 100 kilo çam kozalağından
yaklaşık 250 kilo kozalak reçeli üretiyor. Sirke, reçel,
zeytin, incir, turşu, konserve ve kuru gıdalar olmak üzere
50’den fazla ürün çeşidinin bulunduğu işletmede, yıllık 10
bin adet kozalak reçeli üretiliyor.
Kadın Girişimciler Teşvik Ediliyor
Sosyal medyada yapılan reklamlar ve televizyon
kanallarında yayınlanan haberlerle tanınırlığı artan
kadın girişimci, ürünlerini sosyal medya hesapları,
alışveriş siteleri ile kendisine ait internet sitesi üzerinden
tüketiciyle buluşturuyor.
Nünü markasıyla hem perakende hem de toptan satış
yapan Özkurt’un ürünlerine daha çok şarküteri ve

faaliyet gösteren Özkurt Doğal Ürünler adlı işletmede
çam kozalağı reçeli ve sirkesi üretiliyor. Ürünlerin satış
ve pazarlamasını Nünü markasıyla gerçekleştiren kadın
girişimci, kendisine ait her iki markanın da patentini alarak
üretime devam ediyor. Üç kişiye istihdam sağlayan küçük ve
butik bir işletme olan tesisin çalışan sayısı yaz sezonunda
15’i buluyor.
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marketler talep gösteriyor. Yurt içi pazarında iyi bir yer
edindiklerini belirten Nilgün Özkurt, çam kozalağı reçelini
yurt dışına da gönderiyor. Şimdiye kadar Avusturya ve
Hollanda’ya satış yaptıklarını, diğer ülkelerden de talep
gördüklerini söylüyor.
Girişimciler Destekleniyor
İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yurt
içi ve yurt dışı fuarlarda fuar desteğinden faydalanan
Özkurt, ürünlerinin tanıtımını katıldığı fuarlar aracılığıyla
gerçekleştirdi. Daha kaliteli üretimle yurt içi ve yurt
dışı pazar payını artırmak isteyen işletme sahibi,
aynı zamanda KOSGEB’den Test ve Analiz Destek
Programı’ndan da faydalanıyor.
İşletmesini Geliştirmek İstiyor
Nilgün Özkurt, kaliteyi bozmadan daha fazla sayıda
üretim yapmak isteyerek aynı zamanda ürün çeşitliliğini
de artırmayı planlıyor. Yedi farklı bölgede açtığı
şubeleriyle işlerini büyütmeyi hedefleyen Özkurt, daha
çok kadına istihdam sağlamak istiyor.

“Kızının hastalığına şifayı
yaptığı kozalak reçeli ile buldu.
KOSGEB desteğiyle işletmesini
kurdu, kozalak reçelinin yanı sıra
onlarca ürün üretiyor.”
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Müdürlüklerimizden:
Kırıkkale Müdürlüğü

Girişimciliğe 16,1 Milyon TL Destek
KOSGEB Kırıkkale Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana KOBİ ve girişimcilere 31,1 milyon
TL destek sağladı. Müdürlük, verdiği bu desteğin 16,1 milyon TL’sini girişimcilere aktardı

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Kırıkkale’de girişimcilik destekleri kapsamında şimdiye kadar işini

Veri Tabanına Kayıtlı 4 Bin 52 KOBİ

yeni kuran 573 girişimciye 16,1 milyon TL destek verildi. Bunlardan

2021 yılı itibariyle müdürlüğün veri tabanına kayıtlı 4 bin 52

113’ü Geleneksel Girişimci Destek Programı, 42’si İleri Girişimci

adet işletme bulunuyor. Bu işletmelerin yüzde 15,5’i imalat

Destek Programı olmak üzere toplam 155 tanesi 2019 yılı itibariyle

sektöründe aktif olarak faaliyet gösteriyor.

yürürlüğe giren destek programları kapsamında verildi.
31,1 Milyon TL Destek Sağlandı.
KOSGEB Kırıkkale Müdürlüğü, 2012 yılında Kırıkkale’nin

KOSGEB Kırıkkale Müdürlüğü, kurulduğu tarihten bugüne kadar

merkezinde tüm paydaşların rahatça ulaşabileceği bir konumda

Kırıkkale’de faaliyet gösteren KOBİ ve girişimcilere; İşletme

kuruldu ve faaliyetlerini hala aynı adreste sürdürüyor.

Geliştirme Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge
ve İnovasyon Destek Programı, Endüstriyel Uygulama Destek

2022 yılı itibariyle toplam 7 personeli ile sorumluluk sahası olan

Programı, KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı, Yurt Dışı

Kırıkkale il sınırları içerisinde Kırıkkale merkez ve tüm ilçelerine

Pazar Destek Programı, İş Birliği Destek Programı, Stratejik Ürün

hizmet veriyor.

Destek Programı kapsamında 794 işletmeye geri ödemesiz
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ve geri ödemeli olmak üzere toplamda 31 milyon 106 bin TL
destek ödemesi yaptı.
Girişimciliğe 16,1 Milyon TL Destek
Girişimcilik destekleri kapsamında şimdiye kadar işini yeni
kuran 573 girişimciye 16,1 milyon TL destek verildi. Bunlardan
113’ü Geleneksel Girişimci Destek Programı, 42’si İleri Girişimci
Destek Programı kapsamında olmak üzere toplam 155
tanesi 2019 yılı itibariyle yürürlüğe giren destek programları
kapsamında verildi.
Müdürlük, 2019 yılında KOSGEB e-Akademi kurulup girişimcilik
eğitimlerinin online şekilde verilmeye başlanmasından
önce, 2012 ile 2019 yılları arasında gerek KOSGEB’in kendi
personelleri tarafından gerekse İŞKUR, belediyeler, sivil toplum

Proje Esaslı Destekler kapsamında 9,9

kuruluşları başta olmak üzere çeşitli kurum/kuruluşlarla ortak

Milyon TL Destek

çalışılarak 129 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlendi ve bu

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

eğitimler sonucu 3 bin 685 kişiye girişimcilik sertifikası verildi.

Programı kapsamında 26 işletmeye 2 milyon 700 bin TL destek
sağlanırken, 5 işletmeye Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Projeye bağlı olmaksızın işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının

ile 412 bin TL destek verildi. KOBİ Proje ve KOBİGEL Destek

karşılanmasına yönelik Genel Destek Programı ve İşletme

Programları kapsamında 21 işletmeye 3 milyon 165 bin TL destek

Geliştirme Destek Programı kapsamında 221 adet işletmeye 4,9

ödemesi yapılırken bir işletmeye de Stratejik Ürün Destek Programı

milyon TL destek ödemesi gerçekleştirildi.

kapsamında 3 milyon 438 bin TL destek verildi.
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Kırıkkale’de
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Kırıkkale’den Cerrahi ve Ortopedik Ürünler
İleri Girişimci Destek Programı’ndan yararlanılarak Kırıkkale’de kurulan Implanox Cerrahi
Ürünler, ortopedi ve cerrahi alanlarında kullanılan ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor

Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

Implanox Cerrahi Ürünler, kardiyotorasik ve ortopedik implantlar,
sütür materyali ve cerrahi alet üretimi ile yurt içi ve yurt dışı
pazardaki yerini koruyor. Ayrıca CE işareti onayı için MDR
standardınca klinik değerlendirme ve danışmanlık yapıyor. Açık
kalp ameliyatında sternum kemiğinin boydan boya kesilmesi ve
ameliyat sonrası bu kemiğin yeniden onarımı için geliştirilmiş çeşitli
titanyum plak - vida ve UHMWPE sütürden oluşan implantlar
üretiyor.
Yine aynı patentle korunan ortopedik travma cerrahisinde
kullanılan “serklaj” plak-vida ve UHMWPE sütürden oluşan
implantlar ve travma cerrahisinde kullanılan steril ve non-steril
6500 kadar vida-plak ve intramedüller çivilerin üretimin yapıyor.
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Tüm bu cerrahilerde kullanılan çok sayıda el aletleri, konteynerler
ve setleri de tasarlıyor.
Gelişim Süreci
Implanox Cerrahi Ürünler, Kırıkkale Üniversitesi Kalp ve Damar
Cerrahisi Bölümü’nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Mehmet
Kabalcı ve Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunu Tuba Özden
ortaklığıyla Ekim 2019’da Kırıkkale Teknopark’ta KOSGEB’in İleri
Girişimci Destek Programı’ndan yararlanılarak kuruldu.
Firma, kendi patentli ürünleri başta olmak üzere çok sayıda cerrahi
implant ürünleri için kuruluşundan hemen sonra CE işaret onayı
sürecine başladı. Kısa süre içerisinde; plak, vida, maksillofasiyal ve

“Ar-Ge ve İnovasyon desteği

vidalar, eksternal fiksatörler, çiviler, kablo sabitleme sistemleri ve

ile cerrahi müdahalelerinde

aletlerini içeren ortopedi ürünleri üretti. Bunun yanında piyasada

daha etkili ve verimli müdahale

hali hazırda var olan ve kamu ve üniversite hastanelerinde
kullanılmakta olan bazı ürünlerin, sorunların çözümünde yetersiz

etmeyi kolaylaştıracak titanyum

kaldığı ve iyileştirilmesi gerektiği düşüncesiyle piyasada olmayan

malzemeden kilitleyici tokalar

ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi noktasında da çalıştı.

üretmeye başladı.”

KOSGEB Destekleri
KOSGEB ‘in dört ayrı destek programından faydalanan Implanox
Cerrahi Ürünler, üç programı başarıyla tamamladı. Bir destek
programının süreci devam ediyor. İşletme yetkilisi Doç. Dr. Mehmet
Kabalcı, KOSGEB ile işletmelerini çok iyi seviyelere taşıdıklarını
söyledi.

Kabalcı, 2020 yılında KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek
Programı’na başvurarak “TieFast Kardiotorasik Kapatma Sistemi”
projesi ile üzerine kendi tasarladıkları ürünleri üretmek için başvuru
yaptı.
Proje kapsamında firma bünyesine katılan iki makine mühendisliği
öğrencisiyle proje süresi boyunca sıkı bir çalışma gerçekleştiren Dr.
Kabalcı, Eylül 2021 tarihi itibariyle projeyi başarıyla tamamlayarak
cerrahi müdahalelerinde daha etkili ve verimli müdahale etmeyi
kolaylaştıracak ve hastalar için daha kullanışlı hale gelen titanyum
malzemeden kilitleyici tokalar üretmeye başladı.
Yurt Dışı Pazardaki Yeri
Implanox, ihracat sürecinde Orta Doğu’da; Filistin, İsrail, Lübnan
ve Tunus, Avrupa’da İtalya ve İspanya ile satışlar için anlaşmaları
henüz yapmış ve bu ülkelere serbest satış belgeleri onaylatarak
ticaretin bir an önce başlamasını bekliyor.
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Kırıkkale’de
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Savunma Sanayisinde Yerli Ürünler
Kırıkkale’de savunma sanayisi için mühimmat parçaları üreten Karmetal, Stratejik Ürün
Destek Programı ile ithal edilen mühimmat mayonlarını yerli imkânlarla üretmeye başladı

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Karmetal, KOSGEB desteği ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) iş

faaliyetlerine 2005’te başladı. Öncelikle MKE ile çalışmalara

birliği ile mühimmat mayonları, mühimmat kutuları ve mühimmat

başlayan işletme, günümüzde yaptığı ürünleri ihraç eder hale

tamamlayıcı parçalarını yerli imkânlarla üretiyor.

geldi. Firma, ürün gruplarını belirlerken öncelikle ithal ikamesi olan
ürünler üzerine çalışarak ülkemizin döviz girdisine katkı sağlıyor.

Ağır veya hafif makineli tüfeklerde kullanılan, fişeklerin üzerine
dizildiği bez ya da metalden mamul şeritler, mühimmat mayonu

Türkiye’nin Öncüleri Arasında

diye adlandırılıyor.

ATK-Amerika’nın da onaylı tedarikçisi konumunda olan işletme,
özellikle otomatik silahların ve uçaksavarların mayonlarının üretimi

İşletme, Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında “Mühimmat

konusunda Türkiye’nin öncü firmaları arasında yer alıyor.

Mayonlarının Yerli ve Milli Üretimi” konulu projesi ile yurt dışından

Üç ayrı konumda faaliyetlerini sürdüren Karmetal, İstanbul

ithal edilen küçük kalibreli 12,7 mm M9 ve M15A2 mayonları ile

Dünya Ticaret Merkezi’nde 150 metrekarelik alanda sadece

orta kalibredeki 20 mm M12 ve M14A2 Mayon Komplelerinin

ihracat faaliyetlerini yürütüyor. Merkez ofis ve fabrikası bin

millileştirmesini sağladı.

metrekare kapalı alanda İstanbul İkitelli OSB’de bulunuyor. 10 bin
metrekarelik Kırıkkale OSB’de bulunan fabrikası ile de savunma

MKE ile Başlangıç
Karmetal, 1998 senesinde kuruldu ve savunma sanayisi alanında
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sanayisinde ağırlıklı olarak hizmetlerini sürdürüyor.

Kırıkkale OSB’de Üretim Tesisi

Uçak bombaları, havan topları, tank ve top mühimmatları, otomatik

Karmetal, 2014 yılında tamamen savunma sanayisi üretimini bir

top ve tüfeklerin mühimmat tamamlayıcı aksamlarını üreten

çatı altında toplamak için Kırıkkale Organize Sanayii Bölgesi’nde

şirketimiz, ürün gurubu çeşitliliği olarak Türkiye’de ve dünyada tek

fabrikasını kurdu. Türkiye’de üretimi olmayan stratejik öneme sahip

firma özelliğini koruyor. Amacımız; kendi gurubunda kalitesi ve üretim

birçok ürünü yerli ve milli imkânlar ile üretmeye başladı. Bu ürünlerin

teknolojileri ile dünyada aranılan bir firma olmak ve küresel savunma

yurt dışına satışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda müttefik ülkelere

sanayiine katkı sağlamaktır. Şirketimiz mühimmat grubu tamamlayıcı

üretim hattı ve tesis kurulumu üzerine çalışmalar yürütüyor.

ürünler konusunda uzman bir firma haline geldi. Hâlihazırda
toplamda 4 bin 500 metrekare kapalı 10 bin metrekare açık alanda

Mayon ve mayon komplesi üretiminde Türkiye’de tek ve kapasite

üretim yapıyoruz.

olarak yıllık 200 bin adet üretim kapasitesi ile dünyanın sayılı
üreticileri arasında olan firma, yurt dışı birçok akredite kuruluş ve

Ar-Ge Çalışmaları

askeri fabrikaların onaylı tedarikçisi konumunda.

Ar-Ge faaliyetlerimizi ve ürün geliştirme projelerimizi Kırıkkale

İşletme, İstanbul ve Kırıkkale’de 80’i aşkın kadrosu, mühendis ve

Üniversitesi’nde bulunan teknopark ofisimizde geliştirmeye devam

mavi yaka üretim personeli ile faaliyetlerine devam ediyor. Katar,

ediyoruz. Bu kapsamda Karmetal olarak yeni yatırımlarımıza

Çek Cumhuriyeti, Umman, Ürdün, Filipinler, Brezilya ve Birleşik Arap

devam edecek ve ülkemiz ekonomisi için katma değer yaratmayı

Emirlikleri gibi ülkelere ihracat yapıyor.

sürdüreceğiz.

Uçak Bombası ve Havan Topları

Savunma Sanayisine Yön Verecek Çalışmalar

Karmetal’in faaliyet ve çalışmalarını dergimize değerlendiren

İleri teknolojiyle ürettiğimiz ürünlerimizle yurt içi piyasasının yanı

Karmetal A.Ş kurucusu Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Bayramoğlu,

sıra yurt dışında da büyümeyi ve ihracatımızı artırmayı planlıyoruz.

şu şekilde açıklamalarda bulundu:

Üretim parkurumuzu büyüterek uluslararası iş birlikleri gibi fırsatları

Modern savunma sanayiinin geliştirilmesi sürdürülebilir hale

değerlendiriyor, global bir oyuncu olma vizyonumuz çerçevesinde

getirilmesi misyonu ile çıktığımız yolda, firmamız kuruluşundan

planlarımızı hayata geçiyoruz. Hedefimiz, amaçlarımız doğrultusunda

bugüne bu misyonu yerine getirme yönünde önemli başarılara imza

azimli ve istikrarlı bir şekilde ilerlerken bu pozisyonumuzu ülkemiz

attı.

yararına en iyi şekilde kullanmaktır. Sahip olduğumuz güvenilirlik,
yenilikçilik, müşteri ve tedarikçilerimizle birliktelik değerlerimiz
çerçevesinde iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve ülkemize daha
önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de en yüksek faydayı
sağlamak için olabildiğince çalışmaya devam edeceğiz. Karmetal
olarak kısa ve orta vadeli planlarımızda bulunan otonom, robotik ve
elektronik sistemler ile ilgili fizibilite çalışmalarına devam etmekteyiz.
Yakın zamanda savunma sanayi sektörüne yön verecek yeni
çalışmaların yatırımı ile karşınıza çıkmaktan onur ve gurur duyacağız.
İş Birliği Destek Programı kapsamında ana firma olarak tanımlanan
Tekman Metal, yurt içi ve yurt dışı pazarlarında 44 yıllık iş ve pazar
tecrübesini avantajını da kullanıyor.
Yurt içi ve uluslararası fuarlarda yerini alarak ürünlerini sergileyen
firma, hem yurt içi hem de yurt dışı müşteri sayısını arttırarak bayilik
ağını genişletmeyi amaçlıyor.
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Enerjiye Yön Veren Yazılım
Kırıkkale Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Labornia Enerji, enerji sektörü başta
olmak üzere birçok sektöre yapay zeka ve optimizasyon eksenli teknoloji ürünleri sunuyor

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

Labornia Enerji, KOSGEB desteğiyle 2020 yılında Kırıkkale Üniversitesi

Kaynaklar Bakanlığı tarafından elektrik dağıtım şirketlerinden bir gün

Teknopark’ta elektrik dağıtım sektörünün gün öncesi tüketim tahmini

öncesinden tüketim talep tahminlerini girmeleri istendi.

ihtiyacını çözmek amacıyla kuruldu.
Şimdiye kadar Excel tabloları ve geleneksel yollarla yapılan ve
KOSGEB ile Ticarileşme

bölgelerdeki coğrafi farklılıklar, iklim koşulları, kayıp kaçak oranları

Labornia Enerji, KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

gibi pek çok faktörün devreye girmesi sebebiyle büyük sapmalarla

kapsamında “Enerji Tüketim ve Talep Tahmini Yazılımı” konulu

tahmin edilebilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ‘na cezai

proje ile elektrik dağıtım şirketleri için yapay zekâ tabanlı bir yazılım

yaptırımlarla sonuçlanan sistemi iyileştirmek adına yapay zekâ ve

geliştirdi.

büyük verinin işlenmesi teknolojileri kullanılarak geliştirilen bu yazılım
sayesinde tahminlerdeki sapmaların yarı yarıya indirilmesi sağlandı.

Elektrik dağıtım şirketlerinin bölgedeki enerji talebine cevap
vermedeki sıkıntıların minimize edilmesi ve elektrik üretim

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında

santrallerinin dağıtım bölgeleri için üretmesi gereken enerji

ortaya çıkan bu ürünün Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş’ye satışı

miktarının daha öngörülebilir olmasını sağlamak için Enerji ve Tabii

gerçekleştirilerek proje ticarileştirildi.
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Elektrik Piyasasında İlkler

artırılması için üretim, personel, malzeme ve bakım proseslerine

Fiziksel imalat sistemlerinde kritiklik analizi kavramını ilk kez

yönelik karar destek sistemleri de sunuyor.

piyasada gerçekleştiren firma, EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş.
uhdesindeki hidroelektrik santrallerde geliştirdiği çözüm aracını

Avrupa piyasalarındaki uygulamalar incelenerek tamamen

devreye almış ve sektörde tek firma olarak hizmet sağlama

yerli ihtiyaçlara uygun olarak tasarladıkları yerli imkânlar

sürecine devam etmektedir.

ile gerçekleştirilen GİP yönetimi projesi ile (Gün İçi Piyasası)
firma santrallerin anlık üretim verileri ile yüksek frekanslı

Ayrıca SCADA’ya (Kapsamlı ve Entegre Bir Gözetleyici Kontrol

tahmin verilerinin performansını iyileştirerek; üretim tahmini,

ve Veri Toplama Sistemi) veri gönderen sensörlerin izlenmesini

serbest tüketici satış ve ikili anlaşma girişleri ile net pozisyon

temin eden elektrik üretim santrallerinde izleme sistemi, Labornia

hesaplamalarını yapan yazılımı başarı ile geliştirdi.

tarafından sektörde ilk kez Rönesans Enerji uhdesindeki bir
hidroelektrik santralde devreye alındı.

Geniş Ürün Yelpazesine Etkin Çözümler
Labornia Enerji’nin ürettiği çözümler arasında, her türlü büyük veri

Uluslararası Alanda İş Birliği

grubu üzerinde analiz ve öngörü temelli ürünler olduğu gibi; üretim

Elektrik dağıtım bölgesinin, ülke genelinin ya da serbest

ve hizmet sektörlerinde portföy, bakım, personel ve malzeme

tüketicilerin elektrik tüketimini yapay zekâ temelli modeller

yönetimi problemlerine odaklanan ürünler de mevcut.

ile günlük ve haftalık periyotlarda tahmin ederken elektrik
piyasasında faaliyet gösteren firmalar için uzun ve orta vadeli

Veri bilimi ve optimizasyon konularında emek, tecrübe, bilgi

planlanmalardan, günlük planların hazırlanmasına kadar tam

ve bilimi kuruluş stratejileri olarak belirleyen Labornia, elektrik

zamanlı, entegre ve modüler bir yönetim sistemi sunan Labornia;

üretim ve dağıtımından eğitime, savunma sanayiinden reklam

aynı zamanda uluslararası ve tanınmış meteoroloji enstitülüleri ile

sektörlerine kadar geniş bir yelpazede etkin çözümler üretme

iş birliğinde hava durumu tahminleri ile güneş santrallarının kısa ve

konusunda çalışmalarına devam etmekte, kadrosundaki tecrübeli

orta dönem enerji üretim tahminlerini de yapmaktadır.

mühendislerin yanında akademik birikimi olan ekibiyle de
mühendislik yaklaşımlarını bilimsel merkezli olarak müşterilerine

Yerli İmkânlar İle Gelişme

sunmayı hedefliyor.

Labornia Enerji, etkin portföy yönetimi ile santralların kârlılıklarının
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Kırıkkale’den Bilgisayar ve Mobil Yazılımlar
Neatcal Bilişim, kişiye ve KOBİ’ye farklı iş kollarında olmak üzere takvim, randevu ve
bağlantılarını yönetmelerini sağlayan kullanıcı dostu yazılım ihraç ediyor

Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

Neatcal Bilişim, 2019 yılında Yasin Dağlı tarafından kuruldu.

Yatırımcı ve KOSGEB destekleriyle hızla büyüyen Neatcal, şu an

Dağlı, kişilerin ve kurumların takvim, randevu ve bağlantılarını

dünyanın birçok ülkesinde kullanılıp büyümeye devam ediyor.

yönetmelerini sağlayan kullanıcı dostu bir yazılım geliştiriyor.
Yazılımın temelleri Smart PHP Calendar adı ile 2008 yılında atıldı.

Yurt Dışında da Neatcal

Başta kişilerin sadece takvimlerini yönettiği uygulama, kurulum

Neatcal Bilişim’in ürünleri; Türkiye, Amerika, Almanya, İngiltere,

ve kullanım kolaylığı sayesinde kısa süre içinde tüm dünyada ilgi

Güney Afrika ve Avustralya gibi ülkelerde kişiler, küçük işletmeler

gördü.

ve üniversiteler tarafından kullanılıyor.

2019 yılında dünyaca ünlü producthunt.com sitesinde günün ürünü

KOSGEB’le Atılım

seçildi. Ayrıca financesonline.com sitesi tarafından yükselen yıldız

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında yeni

ve üstün kullanılabilirlik ödülünü aldı.

geliştirdiği ürünle kişilerin, KOBİ’lerin ve kurumların rezervasyon ve
planlama ihtiyaçlarını gidermek için esnek ve kullanımı kolay bir

2020 yılında projeye e-Kalite ve PharmaCircle firmaları ortak oldu.
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bilgisayar yazılımı geliştiriyor.

Firmanın kurucusu Dağlı, çalışmaları hakkında şu şekilde
açıklamalarda bulundu:
Neatcal Bilişim, 2016 yılına kadar BigelowAerospace, Cisco, WaltDisney, Berkeley University, P&G ve daha birçok şirket tarafından
sevilerek kullanıldı.

“Neatcal Bilişim’in ürünleri;
Türkiye, Amerika, Almanya,
İngiltere, Güney Afrika ve
Avustralya gibi ülkelerde kişiler,
küçük işletmeler ve üniversiteler

2016 yılında alınan bir kararla projenin kişilere takvim ve randevu
yönetimi konusunda daha faydalı olacağı düşünülerek Neatcal

tarafından kullanılıyo”

uygulamasının geliştirilmesine başlandı. Uygulamanın geliştirme
aşamasında daha önceki tecrübelerimizden faydalanarak insanların
nasıl bir randevu ve planlama yazılımı istediğini araştırdı.
Rekabetçi pazar ortamında esnek ve kullanıcı dostu yapısı ile
Bu yazılımlarının en büyük eksikliği olan gelişmiş esneklik özelliği

kendimizi kanıtladık. Şu an dünyanın birçok ülkesinde farklı iş

üzerinde çalışarak kullanıcılarımıza kendi randevu adımlarını

kollarında kullanıcılarımız var. Yaptığımız yatırımlarla önümüzdeki

belirleyebildikleri bir uygulama geliştirmeye karar verdik.

birkaç yıl içinde tüm dünyada bilinen bir marka olmayı
hedefliyoruz.

Tüm Sektörlere Entegre
Neatcal Bilişim’i rakiplerinden farklı kılan diğer bir özelliği tüm
sektörlerde başarılı bir şekilde entegre olabilmesidir. Örneğin, bir
öğretmen öğrencilerine özel ders vermek için kullanırken başka
bir üniversite ise sınıfların ve ekipmanların rezervasyonu için
kullanabiliyor.
80’den fazla çalışanı bulunan ve iş zekâsı yazılımları geliştiren
Turboard firması randevularını, izin sistemlerini ve işe alım
süreçlerini Neatcal ile yönetiyor. Bugün eğitim, finans, sağlık, turizm
sektörü ve yazılım sektöründe birçok firma Neatcal ile randevu ve
etkinlik süreçlerini yönetiyor.
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Yeni Teknoloji Endüstriyel Aküler
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yalçın Akü, üretim tesislerinde starter (marş
basma) akülerin yanı sıra kurşun-asit endüstriyel akülerin de üretimini gerçekleştiriyor

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

1984 yılında Ankara’da kurulan Yalçın Akü, kendi ismini taşıyan

aküler üretimi ile pazarda ürün çeşitliliğini artırdı. Yine 1997 yılında

markalı kurşun-asit akümülatörlerin üretimi, geliştirilmesi, satışı

Azerbaycan-Bakü’de Yalçın Akü ortaklı ilk akü fabrikası kuruldu. 2012

ve satış sonrası hizmeti konusunda faaliyet gösteriyor. Yüzde 100

yılında jel akü üretimi, 2013 yılında ilk vrla akü üretimi 2015 yılında

Türk sermayesi olan Yalçın Akü, Kırıkkale’de bulunan fabrikasında

ise kalay-gümüş alaşımlı akü üretimine başlayarak sektördeki pazar

üretimlerini gerçekleştirmekte olup ana merkezi Ankara’da bulunuyor.

payını artırdı.

Yalçın Akü, ilk olarak starter aküleri ile yola çıkarak ilerleyen yıllarda

300 Servis Noktası

ürün yelpazesini endüstriyel akü konusunda da geliştirdi. Kırıkkale

Yalçın Akü; Gold, Pluspower, Powerful ve Safir markaları ile 81 ilde

Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan üretim tesislerinde bugün

300 servis noktasıyla hizmet sunan, yurt içinde yaygın bayi ağları

starter akülerin yanı sıra kurşun-asit endüstriyel akülerin üretimini ve

ile satış gerçekleştirerek yurt dışında da başta Irak, Suriye, Filistin,

geliştirilmesini sağlıyor.

Suudi Arabistan olmak üzere Orta Doğu ve Arap coğrafyasına ihracat
yapıyor.

Endüstriyel Aküde Ürün Çeşitliliği
Firma, 1990 yılında özel düşük antimuan alaşımlı, 1996 yılında ise

KOSGEB’den 6 Farklı Destek Programı

özel selenyum alaşımlı akü üretimine başladı. 1997 yılında polietilen

KOSGEB’den Genel Destek Programı, Ar-Ge ve İnovasyon Destek

seperatörlü akü üretimine de girerek 2006 yılında kalsiyum-hibrit

Programı, Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİGEL- KOBİ
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Gelişim Destek Programı’ndan faydalanan Yalçın Akü, bu sayede
ürün çeşitliliğini ve pazar payını arttırmayı başarmış ve geniş müşteri
potansiyeli ile çalışmalarına devam etmektedir.
KOSGEB ile Artan Üretim Kapasitesi
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında hazırlanan “Marş
Akımının Yükseltilmesi ile Daha Kısa Sürede Yüksek Marş Gücü
ve Akü Raf Bekleme Ömrünün Uzatılması” konulu proje ile akü
içerisinde yer alarak plaka, seperatör ve asitle ilgili çeşitli deneyler
yapılarak elektrik iletkenliği arttırılmış ve düşük iç dirençle akünün
daha yüksek akıma çıkması sağlandı. Yüksek marş gücü ile akünün
aniden bitmesi sonucu yolda kalma olayına son verilerek akünün son
bir kez daha marş basması sağlandı. Ayrıca düşük iç direnç sayesinde
akünün raf ömrü 4 aydan 6 aya kadar uzatılarak yüzde 50 oranında
tasarruf edildi.

“Yüzde 100 Türk sermayesi
olan Yalçın Akü, Kırıkkale’de

KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ise “İhracat

bulunan fabrikasında üretimlerini

Kapasitesinin Artırılması ve Yeni Pazarlara Açılım” konulu proje

gerçekleştiriyor.”

ile mevcut makine parkuru genişletilerek yeni bir montaj ünitesi
kurulmuş ve 3 yeni personel istihdamı ile mevcut üretim kapasitesi
artırılarak yurt dışından gelen talepler kolaylıkla karşılanır hale geldi.
Kalite Belgeleri Hazır

TSE (Türk Standartları Enstitüsü), ISO 9001 ve CE (Certification of

Dost Güç (Friendly Power) anlayışı ile hem çevre hem müşteri

Europe) belgeleri ile nitelikli elemanları, uzmanları ve her geçen gün

dostu olmayı amaçlayan Yalçın Akü, üretim konusunda müşteri

artan çalışan sayısı ile güvenilirliğini arttırmayı sektörüne değer katan

memnuniyetinin temelini sunulan kaliteye dayandırarak sahip olduğu

global akü üreticilerinden biri olmayı hedefliyor.
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Çetin Yarışmalarda Derece Yaptı
İki kızı ile birlikte toplumuzda çok fazla bilinmeyen ve gizemli spor dalı olarak adlandırılan
oryantiring sporu ile ilgilenen sporcu Tuğba Çetin, harita okurken zamana karşı yarışıyor

Hazırlayan
Ömer KIZILYER

Dergimizin bu ayki sayısında KOSGEB Ankara Ostim

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri

Müdürlüğü’nde KOBİ Uzmanı olarak görevli personelimiz

Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2003-2006 yılları

Tuğba Çetin’i ve kendisinin büyük bir şevkle yaptığı,

arasında Man Türkiye Anonim Şirketi’nde iş hazırlama

toplumumuzca çok fazla bilinmeyen gizemli bir spor dalı

mühendisi olarak görev yaptım.

oryantiring sporunu sizlere tanıtmaya çalışacağız.
Daha sonra 2007-2013 yılları arasında TUSAŞ Türk Havacılık
Tuğba Çetin kimdir? Kendinizden

Uzay Sanayi’nde kurumsal kaynak planlama mühendisi olarak

bahseder misiniz?

çalışma hayatıma devam ettim.

1980 yılında Samsun’un Merkez ilçesinde hayata
merhaba dedim. Aslen Ankara’nın Şereflikoçhisar

2013 yılından sonra çeşitli nedenlerden ötürü İstanbul’a

ilçesi nüfusundanım. Memur bir baba ve öğretmen bir

taşınmamızın ardından 2015 yılında KOSGEB İstanbul

annenin en küçük çocuğuyum. İlkokul, ortaokul ve lise

İkitelli Müdürlüğü bünyesinde KOSGEB ailesinin bir parçası

eğitimimi Ankara’da tamamladıktan sonra 2003 yılında

oldum. Burada süren beş yıllık çalışma hayatımın ardından
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2020 yılında KOSGEB Ankara Ostim Müdürlüğü’nde
mesai günlerime başladım. Halen KOSGEB Ankara
Ostim Müdürlüğü’nde KOBİ Uzmanı olarak görevimi
sürdürmekteyim. 2010 ve 2015 doğumlu iki kız annesiyim.
Toplumumuzda çok bilinmeyen bir sporla
uğraşıyorsunuz. Bize biraz bahseder
misiniz, oryantiring spor nedir?
Oryantiring, özel bir topografya harita ve pusula yardımıyla
katılımcıların arazide bir dizi kontrol noktalarını en hızlı
şekilde bulmaya çalıştıkları bir spor dalıdır. Kendi rotanızı
kendiniz belirlersiniz. Oryantiring sporunu labirent içerisinde
yol bulmaya benzetebiliriz. Yön bulma odaklı oryantiring
sporu bir düşünce sporu olarak da tanımlanabilir. Bunun
nedeni ise harita okuma ve hızlı karar verebilme gibi
meziyetlerin atletik özelliklere ilave edilmesi gerekliliğidir.
Bu sporun az bilinmesinin sebebi sizce
nedir?
Oryantiring sporunun az bilinmesinin ana sebebi belirli
bir yıldan önce topografya harita kullanımının halka açık
olmaması diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra özellikle
okullarda ve medyada bu sporun yeterince tanıtılmıyor
olması diyebiliriz.
Ancak 2000 yılından beri içinde olduğum ve 100’den daha
az kişi ile yaptığım bu sporun sporcu sayısının günümüzde
binlerce lisanslı sporcunun aynı anda yarıştığı federasyon
yarışlarına dönüşmesi umut ve mutluluk verici. Zamanla
oryantiring yaygınlaştıkça ona olan ilginin de artacağına
eminim.
Bu sporla nasıl tanıştınız?
2000 yılında Gazi Üniversitesi bünyesinde yapmış olduğum
kayak sporunda tanışmış olduğum sporcu arkadaşlarımın
yönlendirmesi ile bu spor ile tanıştım.
Oryantiring nasıl oynanır ve oyun kuralları
nelerdir?
Bu sporda zorluk derecesine göre ve 8 yaştan 80 yaşa kadar

her yaşa uygun 40’a yakın kategori bulunuyor. Her yaşa göre
de kolay-orta-zor diye adlandırılan alt kategoriler yer alıyor.
Yarışmada kendinize uygun kategoriye kayıt yaptırdıktan
sonra yarış alanında her yarışmacı arasında belirli bir zaman
farkı olacak şekilde çıkışlar verilerek yarış başlıyor.
Başlangıç noktasında haritanızı alarak yarışmaya başlıyor ve
rotanızı tüm noktaları bulup varış hattına en kısa zamanda
ulaşmanızı sağlayacak şekilde planlıyorsunuz. Her nokta veya
kontrol haritada belirtilmiş bir şekildir.
Yol çatalı, kaya, su kaynağı ve bina gibi ziyaret edilen kontrol
noktaları turuncu-beyaz bayraklarla işaretlenmiştir ve bu
noktalarda elektronik yüzük denilen ve ziyaretlerinizi hakem
bilgisayarına kaydeden elektronik kontrol sistemleri var.
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aldıktan sonra kontrol noktaları sırası ile harita okunarak,
pusula kullanarak bulunur. Doğru kontrol noktasına
gelindiğinde elektronik yüzük istasyona okutulur. Harita
üzerindeki tüm noktalara gidildikten sonra bitiş noktasına
varılır. Bitiş noktasındaki hakemler yüzüğü bilgisayara okutur.
Tüm katılımcılar geldikten sonra herkes süresi ve koştuğu
kategoriye göre sıralanır ve en kısa sürede yapan sporcu daha
başarılı olur. Oryantiring sporunda yarış mesafeleri 1 km ile 10
km arasında değişiyor.
Ailenizde sizin dışınızda bu sporla ilgilenen
var mı? Kısaca kendisinden bahsedebilir
misiniz?
İki kızım da benimle birlikte bu sporu yapıyor. Büyük kızım
şu an K12 kategorisinde yarışmalara katılıyor ve 8 yaşından
bu yana benimle birlikte bu sporu yapıyor. Küçük kızım ise
bu sene bu spor ile tanıştı ve şu an her hafta sonu Ankara’da
düzenlenen antrenmanlara katılıyor. Yeni sezon itibariyle 8K
kategorisinde o da yarışmalara katılmaya başlayacak.
Oryantiring’in çocuk gelişimi üzerindeki
Aynı sistemin yüzük şeklinde olanı da sporcuda bulunuyor
ve sporcu her hedef noktasına gittiğinde bu yüzüğü kart
sistemine okutuyor. Böylece hakemler tarafından sporcunun
hedeflere doğru sırayla, eksiksiz ve ne kadar sürede gittiği
kayıt altına alınıyor. Hedefleri en kısa zamanda eksiksiz
tamamlayan sporcu yarışı kazanmış oluyor.
Oryantiring sporunda sporcuların kullandığı
malzemeler nelerdir?
Oryantiring sporunu yapmanız için ekipman olarak temel
ihtiyaçlarınız arasında harita, pusula ve elektronik yüzük
bulunuyor. Hedeflerin yerlerini ve arazinin özelliklerini harita
yardımı ile tespit ederiz. Elektronik yüzük ile de hedeflere
ulaştığımızı ispat ederiz.
Bir oryantiring yarışının başlangıcından
itibaren sporcular neler yapıyor? Oryantiring
sporunda yarışlar hangi mesafede yapılıyor?
Sporcular çıkış sürelerine göre çıkış alanına giderler. Çıkış
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faydaları nelerdir?
Bu sporun temel özelliği, içerdiği mücadelenin hem fiziksel
hem de zihinsel olmasıdır. Çocuğun koşarken sürekli olarak
elindeki bilgileri yorumlaması gerekiyor. Bunu yaparken
de coğrafya, matematik, fen bilimleri ve beden eğitimi
alanlarında sürekli olarak çalışma yapmış oluyor.
Oryantiring, koşarak yapıldığından genel kondisyon ve
dayanıklılık açısından gelişim sağlar. Çocuklar parkurda
koşarken kendi kararlarının sorumluluğunu alırlar bu da
onların kendine güvenini ve inancını arttırır. Son olarak da
bu spor çocukların doğa ile tanışıp iç içe olmasını ve doğayı
sevmesini sağlar.
Sizin bu sporda elde ettiğiniz başarılarınız
neler?
2000 yılından beri yapmış olduğum bu sporda pek çok kez
derecelerim oldu. Son olarak 24.04.2022 tarihinde yapılan
bir yarışmada Ankara genelinde K35 kategorisinde 2. olarak
madalya kazandım.

Oryantiring sporu size ne gibi katkılar

bir kitle sporudur. Şu an 54 ülkede ulusal federasyonu

sağladı?

bulunmaktadır.

Bedensel gelişimime, her zaman zinde kalmama ve dayanıklı
olmama etken olduğu gibi ayrıca mental olarak sürekli dinç

Türkiye’de oryantiring, 1970’lerden beri Türk Silahlı

kalmamı sağlıyor. Doğada ve parkurda geçirdiğim zamanlar

Kuvvetleri’ne bağlı kurumlar ve diğer kamu kurumları

beni, tüm stres yaratıcı unsurlardan uzaklaştırıyor ve mutlu

bünyesinde yapılmaktadır. 1999’da İstanbul ve Ankara’da

ediyor.

halka açık oryantiring grupları kurulmuş ve faaliyete
başlamıştır. Türkiye’de resmi örgütlenme çalışması 2001

Ülkemizde oryantiring sporuna

yılında başlamış ve 21 Eylül 2006 tarihinde idari ve mali

nasıl bakılıyor ve oryantiring sporu

yönden özerk olarak Türkiye Oryantiring Federasyonu

meraklılarına öneriniz nelerdir?

kurulmuştur.

Genellikle bu spor çok tanınmamakla birlikte öğrenildiği
zaman insanların çok ilgisini çekiyor. Özellikle insanların

Son olarak neler söylemek istersiniz?

yoğun olarak bulunduğu bölgelerde koştuğumuzda çok

Bu sporun gerek kazanımları gerekse zevkli oluşu nedeniyle

sayıda insan bu sporu merak ederek bize sorular soruyor

hayatta herkesin bir kere de olsa deneyimlemesi gerektiğini

ve bu spora nasıl başlayacakları konusunda bilgiler elde

düşünüyorum. Gelecek yıllarda tıpkı İsveç’te her yıl

etmeye çalışıyorlar.

düzenlenen O-ringen yarışması gibi on binlerce kişinin
katılım sağladığı yarışmaların Türkiye’de de düzenleneceği

Her hafta düzenli olarak benimde bağlı bulunduğum

günleri iple çekiyorum.

kulübün ve başka diğer kulüplerin Ankara, İstanbul,
İzmir başta olmak üzere birçok ilde antrenmanları oluyor.
Bu antrenmanlara hiçbir tecrübeniz olmadan katılım
sağlayabilmektesiniz.
Burada yeni başlayanlara eğitimler verilmekte ve birlikte
parkura çıkılarak insanların bu sporu deneyimlemeleri
sağlanmakta. Daha sonra dilediğiniz her zaman
parkura online olarak kayıt yaptırarak antrenmanlara
katılabilmektesiniz. Bu spora merak duyanları mutlaka
hafta sonu parkurlarına bekliyorum.
Oryantiring’in tarihinden biraz
bahsedelim. Bu sporun ortaya çıkışı nasıl
olmuş?
Oryantiring kelimesi, İsveççe orientering kelimesinden
dilimize geçmiştir. İlk resmi faaliyet 1918’de İsveç’te Albay
Ernst Killander tarafından yapıldı. O tarihten sonra ilgi hızla
arttı ve ülkedeki en yaygın sporlardan biri halini aldı.
Uluslararası Oryantiring Federasyonu 1961 yılında
kuruldu. Oryantiring, günümüzde pek çok ülkeye yayılmış
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İşletme

Hedeflerinize

845 Bin TL’

ye kadar destek

İşletme Geliştirme
Destek Programı
Detaylı bilgi için kodu tarayınız

48
444 1 567

kosgeb

www.kosgeb.gov.tr

Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞI

4.

Takımlar arasında sırayla yapılan yarışma dizisi.

1.

Havadaki uçağın deniz seviyesinden yüksekliği.

5.

Güzel bir olay sonrası düzenlenen eğlence.

2.

Devinimi olmayan, duruk.

10.

Kendisinin yolunu takip edenlere Bektâşi adı verilen seyyid,

3.

Ağır taş fırlatmakta kullanılan eski savaş aleti.

mutasavvıf, âlim ve İslam filozofu.

6.

Cambazlık.

12.

Sağduyulu kararlar veren kimse.

7.

Yunan mitolojisindeki savaşçı kadınlar.

13.

Hizmet karşılığında hesaba ek olarak verilen para.

8.

Osmanlı Devleti’nin elindeki ticaret yollarının el

14.

Hücrelerdeki protein sentezini sağlayan bölüm.

değiştirmesine ve gümrük gelirlerinin düşmesine yol açan olay.

15.

Olan bitene dikkat etmeyen, aklı başka yerde olan.

9.

Koruma altına alınmış tarihi ya da doğal bölge.

17.

Simgesi Mg olan element.

10.

Peynir helvası olarak bilinen Ege tatlısı.

20.

Tanelerinden turşu yapılan Akdeniz çalı bitkisi.

11.

Yaya askerlere verilen isim.

21.

Çok önemli olmayan, ufak tefek şeyler.

16.

Antalya’nın Alanya ilçesindeki tabiat parkı.

22.

Mahalle ve köyler için seçilen idareci.

18.

Ticari gemi sahibi olan kimse.

23.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü.

19.

İzmit Körfezi’ndeki petrol rafinerisi.

.
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KOBİ’LER

BİLGİYE DAYALI
KARAR ALIYOR

İDR* RAPORU
7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
İşletme Künye Bilgileri
Genel Sıralama
İnsan Kaynakları
Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma
Verimlilik
İhracat
Finansman

*İşletme Geliştirme Raporu

1

kosgeb
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KOSGEB’LE

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

DESTEK PROGRAMI İLE
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

HEDEFLENİYOR

www.kosgeb.gov.tr
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