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KOBİ’lere ‘Yeşil’ Destek

Dijital Dönüşüme Danışmanlık Desteği

Yeşil Dönüşüm Destek Programları Ele Alındı

Üniversitelerin Bilgi Birikimine İhtiyacımız Var
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Değerlendirildi
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KOBİ İstatistikleri
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KOBİ’lere ‘Yeşil’ Destek
Bakan Varank: KOBİ’lerimizin karbon emisyonlarını azaltıp enerji verimliliklerini artırmaları 

gerekiyor. KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı’nı başlatıyoruz

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yeşil destek geliyor. 

KOSGEB, KOBİ Enerji Verimliliği Desteği başlattı. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeşil dönüşüm noktasında 

elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojilerin 

çok önemli etki oluşturacağını kaydederek, “Özellikle 

üretici KOBİ’lerimizin karbon emisyonlarını azaltıp enerji 

verimliliklerini artırmaları gerekiyor. KOSGEB aracılığıyla KOBİ 

Enerji Verimliliği Destek Programı’nı başlatıyoruz” dedi.

400 Bin Liraya Kadar Destek Vereceğiz

Bu destek ile işletmelerin enerji etüdü maliyetleri ile etüt 

sonucu önerilen değişiklikler doğrultusundaki giderlerin bir 

kısmını karşılayacaklarını belirten Bakan Varank, “Örneğin 

ellerindeki verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile 

değişimi için 100 bin, verimlilik artırıcı giderleri içinse 400 bin 

liraya kadar destek vereceğiz” diye konuştu.

Sanayinin en önemli gündem maddesi olan yeşil dönüşüm 

konusunda KOSGEB’den önemli bir hamle geldi. KOBİ’lerin 

sürdürülebilir, kaynak-etkin ve verimli bir dönüşümü 

sağlaması amacıyla KOBİ Enerji Verimliliği Desteği devreye 

girdi.

Bakan Varank, Türkiye Metal 

Sanayicileri Sendikası’nın olağan 

genel kurulunda yaptığı konuşmada 

KOSGEB’in yeni desteği ile ilgili şunları 

söyledi:

KOBİ’LERE MÜJDE: Yeşil 

dönüşüm noktasında elektrikli 

araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojiler elbette çok 

önemli bir etki oluşturacak. Ama bu konuya KOBİ’lerimizin 

de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ’lerimizin karbon 

emisyonlarını azaltıp enerji verimliliklerini artırmaları 

gerekiyor. İşte bu noktada önemli bir başka müjdeyi de bu 

kürsüden sizlerle paylaşmak istiyorum. KOSGEB aracılığıyla 

KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı’nı başlatıyoruz.

400 BİN LİRAYA KADAR: Bu programla, işletmelerin 

yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü 

maliyetlerini biz karşılayacağız. Bununla da kalmayacağız. 

KOBİ’lerimizin etüt sonucunda önerilen değişiklikleri 

yapmaları durumunda buradaki giderlerinin bir kısmını da 

biz karşılayacağız. Örneğin ellerindeki verimsiz elektrik 

Haber için karekodu tarayınız
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motorlarının verimlileri ile değişimi için 100 bin, verimlilik 

artırıcı giderleri içinse 400 bin liraya kadar destek vereceğiz.

BAŞVURULAR AÇILDI: Başvuruları bugün 

itibariyle başlatıyoruz. Ben şahsen bu programın, metal 

iş kolundaki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin 

çok işine yarayacağını düşünüyorum. Bu nedenle de 

bütün işletmelerimizi koşulları inceleyerek bu destekten 

yararlanmaya davet ediyorum. Şimdiden tüm KOBİ’lerimize 

hayırlı uğurlu olsun.

100 Bin KOBİ Kapsamda

KOBİ Enerji Verimliliği Desteği’nden öncelikli olarak  “Enerji 

Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 

Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında destek alan 

işletmeler dışındaki KOBİ’ler yararlanabilecek. Yıllık enerji 

tüketimi 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) değerinin altında olan 

yaklaşık yaklaşık 100 bin işletme destekten faydalanabilecek.

Önce Etüt Sonra Değişim

Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek 

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

TEP yıllık enerji tüketen KOBİ’lere yönelik olarak kurgulandı. 

Bu desteğin ilk aşamasında Enerji Verimliliği Danışmanlık 

(EVD) şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar veya enerji 

yöneticileri, işletmelerin motor etütlerini yapacak. 

Hazırlanan rapor, KOSGEB sistemine girilecek. KOSGEB, 

işletmelere ilk etapta rapor için 2 bin 500 TL’ye kadar destek 

verecek. Rapor, KOBİ’nin kullandığı motorun değişimi yönünde 

olur ve işletme de bu değişikliği yaparsa KOSGEB’den 100 bin 

liraya kadar geri ödemesiz destek alacak.

Amaç Verimliliği Arttırmak

Programın ikinci modülü olan Verimlilik Artırıcı Destek’te 

ilk aşamada enerji etüdü yapılacak. Yetkilendirilmiş kişiler; 

işletmede kazanlardan fanlara, fırınlardan termal ölçüme 

kadar detaylı bir etüt yapacak. Rapor, KOSGEB sistemine 

girdikten sonra işletmeye 30 bin liraya kadar destek ödemesi 

gerçekleştirilecek. İşletme, rapordaki tespitlere uygun 

değişikliklere giderse KOSGEB’den 400 bin liraya kadar geri 

ödemesiz destek alacak. Bu destekten TEP değeri 100-500 

arası olan işletmeler yararlanabilecek.

Sırada Yeni Destekler Var

KOSGEB, çevreyi ve yeşil kalkınmayı desteklerine adapte 

etmek için emisyon azaltılması, daha temiz ve döngüsel 

ekonomiye geçiş, çevre kirliliği üreten sanayinin ortadan 

kaldırılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda 

ihtiyaçlar kapsamında yeni destek mekanizmaları da 

oluşturacak.

Ocak ayında aldığımız kararla MEXT’i de KOSGEB’in Model 

Fabrika Desteği kapsamına dâhil ettik.

Böylece MEXT’ten alacağınız hizmet ve eğitimlerin 70 

bin liraya kadar olan kısmını KOSGEB desteğiyle finanse 

edebilirsiniz.

KOBİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ
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Dijital Dönüşüme Danışmanlık Desteği
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt: Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği’nden KOSGEB veri 

tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan işletmeler faydalanabilecek

KOSGEB, imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve 

orta büyüklükteki işletmelerin aldığı dijital dönüşüm 

danışmanlık hizmetini 10 bin liraya kadar destekleyecek.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, kurumun, imalat 

sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin aldığı dijital dönüşüm 

danışmanlık hizmetini 10 bin liraya kadar destekleyeceğini 

bildirdi.

Kurt, KOSGEB Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği’ne ilişkin 

bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, KOBİ’lerin Covid-19 

salgınıyla birlikte hızla artan dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik 

önemli bir çalışma başlattığını belirten Kurt, bu kapsamda 

KOBİ’lerde dijital dönüşümün sağlanması için işletmelerin 

mevcut durumlarının analiz edileceğini, işletme hedefleri 

doğrultusunda dijital dönüşüm ihtiyaçlarının belirleneceğini 

ve yol haritalarının hazırlanacağını söyledi.

Kurt, dijital dönüşüm yol 

haritalarının söz konusu alanda 

eğitim almış danışmanlar tarafından 

oluşturulacağına işaret ederek, 

KOSGEB’in söz konusu danışmanların 

belgelendirilmesi amacıyla TÜBİTAK 

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü 

(TÜSSİDE) ile iş birliği protokolü imzaladıklarını kaydetti. 

Hasan Basri Kurt, KOBİ’lerin de TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından 

belgelendirilmiş dijital dönüşüm danışmanlarından hizmet 

alabileceğini dile getirdi.

İlk Etapta 3 Bin İşletme

TÜBİTAK TÜSSİDE’nin, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 

geliştirilen “D3A Dijital Dönüşüm ve Değerlendirme Aracı”nı 

ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla modelleyerek 

çalışmalarını tamamladığını vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ

Haber için karekodu tarayınız
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Model, işletmelere hızla yaygınlaştırılarak yol haritası, 

ek raporlama ve analiz modüllerinin de eklenmesiyle 

zenginleştirildi. TÜBİTAK TÜSSİDE, Dijital Dönüşüm ve 

Değerlendirme Aracı’nı kullanarak işletmelerin dijital 

dönüşümüne rehberlik edecek danışmanlarını yetiştirmek için 

bir eğitim programı hazırladı. 

İmalat sanayisinde çalışanlar, yöneticiler, danışmanlar, 

akademisyenler, sektör uzmanları bu eğitimlere katılabilecek. 

En az ön lisans derecesine sahip adayların katılacağı 

eğitimlerde 4. Sanayi Devrimi teknolojileri, D3A Dijital 

Dönüşüm Değerlendirme Aracı ve kullanımı, danışmanlık 

becerileri olmak üzere üç ana grupta eğitim verilecek. Bu 

eğitim programına başvuru yapmak isteyen dijital dönüşüm 

danışmanı adayları ‘ddxhamle.org’ adresinden başvurularını 

yapabilecek.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlara belgelerinin dijital olarak 

verileceğini belirten Kurt, işletmelerin de dijital rozet sahibi 

danışmanla çalışarak dijital yol haritalarını hazırlatabileceğini 

anlattı.

Kurt, KOSGEB’in de dijital rozet sahibi danışmanlardan hizmet 

alan işletmelere destek vereceğine dikkati çekerek, şunları 

kaydetti: 

KOSGEB, imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta 

büyüklükteki işletmelerin aldığı dijital dönüşüm danışmanlık 

hizmetini 10 bin liraya kadar destekleyecek. 

Kurumun, İşletme Geliştirme Destek Programı içinde yer 

alacak Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği’nden KOSGEB 

veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan işletmeler 

faydalanabilecek. Desteğin devreye alınmasıyla birlikte ilk 

etapta yaklaşık 3 bin işletmenin dijital olgunluk seviyesinin 

ölçülerek dijital dönüşüm yol haritalarının belirlenmesi 

hedefleniyor.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Eğitim Programı’na 

başvuruların 8 Mayıs’a kadar gerçekleştirilebileceği bilgisini 

veren Kurt, eğitimlerin ise 29 Mayıs’ta başlamasının 

planlandığını bildirdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
DANIŞMANLIĞI DESTEĞİ
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Yeşil Dönüşüm Destek Programları Ele Alındı
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt EKO İKLİM Zirvesi’nde konuştu: Emisyon azaltılmasıyla ilgili 

bilinç oluşturmak ve verimliliği arttırmak için ücretsiz danışmanlık desteği veriyoruz

EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı 

kapsamında “Yeşil Dönüşümde Destek Programları” 

konulu oturum gerçekleştirildi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin 

ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen zirve 

kapsamındaki oturumun moderatörlüğünü Ankara Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay yaptı.

“Yeşil Dönüşümünde Destek Programları” başlığını taşıyan 

oturumda, kamu kurumlarının söz konusu dönüşümü sağlayan 

veya sağlamak isteyen işletmelere yönelik sağladığı destekler 

ele alındı.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, konuşmasında günümüzde 

Türkiye’yi de yakından ilgilendiren iklim sorunuyla ilgili birçok 

kurumun çalışmalar yapmaya başladığını ifade etti.

KOSGEB’in yeşil dönüşüm kapsamında KOBİ’lere yönelik 

çeşitli projeleri hayata geçirdiğini belirten Kurt, ilk 

faaliyetlerinin firmaların ellerindeki kaynakları daha verimli 

kullanmasına yönelik olduğunu anlattı.

Kurt, bu kapsamda elektrik motor dönüşümleri konusunda 

çalışmalar yaptıklarını belirterek, ‘Elektrikli motorlarının 

sanayide kullanımı çok yüksek düzeyde. Sanayideki elektriğin 

yaklaşık yüzde 70’ini bu motorlar çekiyor. Bu motorlar 

içerisinde kullanılmaması gereken türlerinin dönüştürülmesine 

yönelik bilgilendirmeler, çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda 

93 bin işletmeyle muhatabız. Bunların 30 bin kadarı imalat 

sanayinde diğerleri de ticarethane otel ve restoran gibi 

işletmeler’ diye konuştu.

Firmalara Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Türkiye’nin sanayi yoğunluğu olan birçok bölgesinde verimlilik 

konusunda teknik yeterliliğin zayıf olduğunu dile getiren 

Kurt, bu konuya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

“Enerji Verimliliği Danışmanlığı” 

(EVD) çalışması olduğunu ve bu 

konuda şu ana kadar 53 firmanın 

ruhsatlandırıldığını anlattı.

Kurt, tüketimi 100 bin kilovatsaat 

üzerinde olan bütün firmalara Haber için karekodu tarayınız
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danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade ederek, ‘Emisyon 

azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak, verimliliği arttırmak 

için firmalara ücretsiz yerinde danışmanlığı desteği veriyoruz. 

Çalışma yaptığımız firmalara bir rapor sunacağız. Bu rapor, 

o işletmenin enerji verimliliği ön etüdü olacak. Böylelikle 

KOBİ’lerimiz ellerindeki imkânların daha verimli nasıl 

kullanacaklarının farkına varacaklar’ ifadesini kullandı.

Oturumda ayrıca Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış 

Yeniçeri, İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan ile AB 

Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü 

Bülent Özcan da bir konuşma yaptı.
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Üniversitelerin Bilgi Birikimine İhtiyacımız Var
KOSGEB Başkanı Kurt, Kırıkkale Üniversitesi’ni ziyaret etti. Rektör Aslan ile bir araya gelen 

Kurt, üniversite senatosunda veri işlenmesi noktasında üniversitelerin önemine işaret etti

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Kırıkkale Üniversitesi 

Senato’sunda “KOSGEB Faaliyetleri ve Üniversiteler İçin 

KOSGEB Destekleri” konulu bir konuşma yaptı. Toplantıya 

senato üyeleri, akademisyenler ve sanayiciler katıldı.

KOSGEB’in Büyük Katkısı Var

Toplantının açılışını yapan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ersan Aslan, Türkiye’de işletmelerin yüzde 

99,85’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu ifade ederek, “Bu 

işletmelerin ürünlerini araştırmaları, üretmeleri ve 

ticarileştirmeleri aşamalarında KOSGEB’in büyük katkısı 

var” dedi.

Teknoloji ve İmalat 

Daha sonra konuşan KOSGEB Başkanı Kurt, bundan 10 

sene kadar önce ekonomi denildiğinde turizm, finans ve 

inşaat gibi alanların temel olarak konuşulduğunu ifade 

ederek şimdi ise teknoloji, sanayi, imalat ve üretimin temel 

konular haline geldiğini ifade etti.

Sosyal Yardım Mantığında Değiliz

KOSGEB’in KOBİ düzeyinde odaklanmış olduğu noktanın 

imalat kapasitelerinin artırılması olduğuna değinen Başkan 

Kurt, üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunanlara her 

türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyledi. Kurt, sosyal 

yardım mantığıyla hareket etmediklerini vurgulayarak, 

“KOSGEB olarak Türkiye’de 

üretimin arttırılması konusunda 

önemli çalışmalar yürütüyoruz” 

dedi.

Veri Yönetimi

Türkiye’de en fazla veri toplayan 

kurumlardan birinin KOSGEB Haber için karekodu tarayınız
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olduğunu anlatan Kurt, “Artık bu verileri işlemeye başladık. 

Bu verileri bütün sisteme entegre edebileceğimiz bir yapıyı 

oluşturduk. Bunu güçlendireceğiz. 

Dünyadaki bütün sistemler, bütün büyük şirketler, finansal 

şirketler, yazılım şirketleri bunların hepsi artık veri yönetimi 

üzerinden bütün işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu verinin 

işlenmesi noktasında üniversitelerin bilgi birikimine 

ihtiyacımız var” diye konuştu.

Yeni Süreç

Kurt, KOSGEB’in farklı destek programlarındaki kurullarında 

üniversite hocalarının yer aldığını hatırlatarak, “Sadece 

kurullara katılmak değil KOSGEB bünyesinde sonuçlar 

alabileceğimiz bir süreç başlatmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından KOSGEB daire başkanları 

yürüttükleri faaliyetler hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 

Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.
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KOBİGEL“2017-1 Proje Teklif Çağrısı” Değerlendirmesi

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı ilk kez 2016 

yılında uygulanan, işletmelerin belirlenen konularda 

hazırladıkları projelerin çağrı esaslı desteklenmesine 

dayanan bir destek programıdır. Kolaylıkla uyarlanabilir, 

esnek bir yapıda tasarlanan KOBİGEL ile “ülkenin ulusal ve 

uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin 

arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin 

yükseltilmesi” amaçlanmıştır. 

KOSGEB’in hedef kitlesinde yer alan imalatçı işletmeler 

arasında Genel Destek Programı/İşletme Geliştirme Destek 

Programı ile birlikte en çok bilinen KOSGEB desteklerinden 

birisi de KOBİGEL’dir. Makine-teçhizat, yazılım gibi unsurların 

da desteklenmesini içeren yapısıyla KOBİGEL, birçok 

probleminin çözümü için imalatçı işletmelerin başvurabildiği 

bir programdır.

KOBİGEL kapsamında 2021 yılı sonuna kadar 10 çağrıya 

çıkılmıştır. 2017 yılında programın üçüncü uygulaması 

için 500 milyon TL bütçeli “Üretim ve İhracatta Teknoloji 

Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin 

Payının Arttırılması” 2017-1 proje teklif çağrısı ilan edilmiş 

ve 8 farklı konu başlığı altında işletmeler desteklenmiştir.  

KOBİGEL çağrılarına ilişkin hazırlanan ilk değerlendirme 

çalışması kapsamında ise 2017-1 Çağrısı içerisinde en çok 

destek verilen;

• İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara 

açılım

• Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve 

ihracattaki ağırlığının arttırılması

Hale ÖZYÜREK Kübra ALTUNAY

Hazırlayan Hazırlayan
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konuları değerlendirilmiştir. 2020 yılı Kasım ayında ara 

değerlendirme olarak başlanan ve veri analizi aşamasında 

nihai değerlendirmeye dönüştürülen çalışma 2021 yılı Aralık 

ayında sona ermiştir. 

Çalışmaya ilişkin raporun hazırlık sürecinde KOSGEB 

idari kayıtları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından 

alınan çeşitli kayıtlar bir arada kullanılmıştır. Ayrıca 

saha araştırması kapsamında anket ve görüşme yöntemi 

aracılığıyla veriler toplanmıştır.

“İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım” 

konusunda; 645 işletme yaklaşık 165 milyon TL destek 

almıştır. Projelerin başarı ile tamamlanma oranı yüzde 82’dir.

“Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve 

ihracattaki ağırlığının arttırılması” konusunda ise 522 

işletme yaklaşık 122 milyon TL destek almıştır. Bu çağrı 

konusu kapsamındaki projelerin de başarı ile tamamlanma 

oranı yüzde 82’dir.
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Değerlendirilen iki çağrı konusu kapsamında, desteklenen 

projeler aracılığıyla 1.363 personelin istihdam edilmesi 

sağlanmıştır. İki çağrı konusu kapsamında desteklenen 

işletmelerden 911’i 195 farklı ülkeye 2018-2020 yılları 

arasında yaklaşık 3,2 milyar dolar ihracat yapmıştır.

İki çağrı konusu kapsamında yürütülen değerlendirme 

çalışmasında çağrıların performansının ölçülmesi 

amacıyla; desteklenen işletmelerin performansları, desteğe 

başvuru yapmasına rağmen desteklenmeyen işletmelerle 

karşılaştırılmıştır. Buna göre “İhracat kapasitesinin 

arttırılması ve yeni pazarlara açılım” çağrı konusu 

kapsamında;

• 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla kapanma oranı; 

desteklenenlerde yüzde 0,9 iken, desteklenmeyenlerde 

yüzde 3,1’dir.

• Yurt içi satış tutarları bakımından desteklenen ve 

desteklenmeyen işletmelerin ortancaları arasında; 

destek yılı 3,4 puan desteklenmeyen işletmeler 

lehine fark oluşurken, destekten sonraki ilk yıl 14,5 

puan ve destekten sonraki ikinci yıl ise 2,8 puan fark 

desteklenen işletmeler lehine oluşmuştur.

• Net satış hasılatı bakımından desteklenen ve 

desteklenmeyen işletmelerin ortancaları arasında; 

destek yılı 4,7 puan destekten sonraki ilk yıl 13 puan 

ve destekten sonraki ikinci yıl ise 22,9 puan fark 

desteklenen işletmeler lehine oluşmuştur.

• İhracat bakımından desteklenen ve desteklenmeyen 

işletmelerin ortancaları arasında; destek yılı 6,3 puan 

destekten sonraki ilk yıl 43,6 puan ve destekten sonraki 

ikinci yıl ise 8,6 puan fark desteklenen işletmeler lehine 

oluşmuştur.

• Desteklenen 645 işletmenin 41’i (yüzde 6,4), 

desteklenmeyen 1.591 işletmenin 134’ü (yüzde 8,4) 

2018 ve sonrasında ihracata başlamıştır. 2018 - 

2020 yılları arasında desteklenen ve ihracata yeni 

başlayan işletmeler 64,7 milyon dolar, desteklenmeyen 

ve ihracata yeni başlayan işletmeler 97 milyon 

dolar ihracat yapmıştır. Ortancalar üzerinden bir 

değerlendirme yapılırsa; desteklenen işletmelerin 

desteklenmeyen işletmelere göre destek yılı 2,9 kat, 

destekten bir yıl sonra 5,2 kat, destekten iki yıl sonra ise 

3,3 kat daha fazla ihracat yaptıkları görülmüştür.
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• Desteklenen işletmelerin yüzde 70,3’ü destekten sonraki 

2018 - 2020 döneminde pazar sayısını destek öncesi 

döneme göre artırmıştır.

• Desteklenen işletmelerin yüzde 66,4’ü destekten sonraki 

2018 - 2020 döneminde yeni ülkelere ihracat yapmıştır.

• 2016 ve 2017 yıllarında hiç ihracat yapmadığı bir ülkeye, 

destek yılı ve sonraki iki yıl içerisinde ilk defa ihracat 

yapan işletmelerin oranı yüzde 85,3’tür. 177 farklı 

ülkeye ilk kez ihracat yapılmıştır.

“Orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve 

ihracattaki ağırlığının arttırılması” çağrı konusu kapsamında 

ise;

• 2021 yılı Kasım ayı itibarıyla kapanma oranı; 

desteklenenlerde yüzde 0,8 iken, desteklenmeyenlerde 

yüzde 2,1’dir.

• Yurt içi satış tutarları bakımından desteklenen ve 

desteklenmeyen işletmelerin ortancaları arasında; 

destek yılı 28,1 puan destekten sonraki ilk yıl 25,8 

puan ve destekten sonraki ikinci yıl ise 36 puan fark 

desteklenen işletmeler lehine oluşmuştur.

• Net satış hasılatı bakımından desteklenen ve 

desteklenmeyen işletmelerin ortancaları arasında; 

destek yılı 10,9 puan destekten sonraki ilk yıl 8,1 

puan ve destekten sonraki ikinci yıl ise 4,7 puan fark 

desteklenen işletmeler lehine oluşmuştur.

• İhracat bakımından desteklenen ve desteklenmeyen 

işletmelerin ortancaları arasında; destek yılı 4 puan 

destekten sonraki ilk yıl 6 puan ve destekten sonraki 

ikinci yıl ise 2 puan fark desteklenen işletmeler lehine 

oluşmuştur.

• Desteklenen 522 işletmenin 49’u (yüzde 9,3), 

desteklenmeyen 773 işletmenin 76’sı (yüzde 9,8) 

2018 ve sonrasında ihracata başlamıştır. 2018 - 

2020 yılları arasında desteklenen ve ihracata yeni 

başlayan işletmeler 25,8 milyon dolar, desteklenmeyen 

ve ihracata yeni başlayan işletmeler 31,8 milyon 

dolar ihracat yapmıştır. Ortancalar üzerinden bir 

değerlendirme yapılırsa; desteklenen işletmelerin 

desteklenmeyen işletmelere göre destek yılı 2,1 kat, 

destekten bir yıl sonra 1,4 kat, destekten iki yıl sonra ise 

1,5 kat daha fazla ihracat yaptıkları görülmüştür.

• Desteklenen işletmelerin yüzde 74’ü destekten sonraki 

2018 - 2020 döneminde pazar sayısını destek öncesi 

döneme göre artırmıştır.
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• Desteklenen işletmelerin yüzde 68,1’i destekten sonraki 

2018 - 2020 döneminde yeni ülkelere ihracat yapmıştır.

2016 ve 2017 yıllarında hiç ihracat yapmadığı bir ülkeye, 

destek yılı ve sonraki iki yıl içerisinde ilk defa ihracat yapan 

işletmelerin oranı yüzde 89,7’dir. 187 farklı ülkeye ilk kez 

ihracat yapılmıştır.

Çağrı konularına ilişkin genel memnuniyet seviyelerinin 

tespit edilmesi amacıyla saha araştırmasının ilk aşamasında 

elektronik ortamda bir anket çalışması yürütülmüştür. Anket 

sonucunda desteklenen işletmelerde genel memnuniyet 

seviyelerinin oldukça yüksek çıktığı görülmüştür. Anket 

sonucunda işletmeler desteğin; proje geliştirme ve yürütme 

kapasitelerini artırmaları, üretim kalitesini artırmaları, mal/

hizmet üretiminde verimliliği artırmaları, rekabet güçlerini 

artırmaları konularında fayda sağladığı kanaatindedirler. 

Anket analizinden elde edilen bir diğer sonuç ise destek yılı 

olan 2018’de ülkemizde döviz kurlarında yaşanan ani artışın 

da etkisiyle destek üst limitlerinin işletmeler tarafından 

yetersiz bulunması olmuştur.

Destek hakkında derinlemesine bilgi almak amacıyla 

programın tasarım ve uygulamasında görev alan kişilerle ve 

diğer paydaşlarla 53 görüşme gerçekleştirilmiş ve toplamda 

20 saat harcanmıştır. Hem görüşülen KOBİ’ler hem de 

KOSGEB personeli destek üst limitlerinin yapılması gereken 

yatırımlar için yetersiz kaldığından bahsetmiştir. KOBİ’ler 

açısından ise; KOBİGEL’e başvurmadaki temel beklentinin 

makine-teçhizat alımı yoluyla kapasite artırımı olduğu 

görüşmelerden elde edilen bir diğer önemli sonuçtur.

Desteğin etkililiğine ilişkin yapılan değerlendirmeler ile 

desteklenen işletmelerin desteklenmeyen işletmelere göre 

ihracat tutarları, yurt içi satışlar ve net satış hasılatları 

bakımından daha yüksek performans gösterdikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak, 2017-1 Çağrısı ile ilgili genel bir 

değerlendirme yapıldığında, gelen başvuruların çokluğu 

ve 8 farklı konu başlığı içermesi nedeniyle uygulamada 

özellikle kurul sürecinde her ne kadar çeşitli organizasyonel 

zorluklarla karşılaşılsa da hem KOBİ’ler açısından hem de 

sahada çalışan personel nezdinde bu çağrının hafızalarda 

yer edindiği görülmüştür. Ayrıca, çağrının o dönem için pek 

çok KOBİ’nin beklenti ve ihtiyaçlarını karşıladığı yönünde 

bir algı KOBİ’ler ve uygulama birimlerinde çalışan personel 

arasında hâkimdir. Desteğin katkısı açısından ise işletmelerin 

destek almadıkları senaryoda yatırım miktarı ve süre 

konusunda değişiklikler olacağı sonucuna ulaşılmış ve kısmi 

katkısallığın yüksek olduğu görülmüştür.

Çalışmanın Yönetici Özeti’ne KOSGEB internet sayfasındaki 

“KURUMSAL” sekmesinin “Rapor ve İstatistikler” 

bölümündeki “Destek Programı Değerlendirme 

Raporları”ndan ulaşılabilmektedir.

KOBİGEL 
KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
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Gölge Kutuplu Elektrik Motoru Merzifon’dan
Amasya’nın Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren Merzifon Elektromotor, gölge kutuplu 

elektrik motoru imalatı konusunda Türkiye’nin ilk ve tek üretici firması oldu

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde gölge kutuplu 

elektrik motoru imal etmek üzere 1999 yılında 

kurulan Merzifon Elektromotor, 4 bin metrekare açık, 6200 

metrekare kapalı toplam da 10 bin metrekare alanda 

tamamen modern teknolojiyle donatılmış tesislerinde 

üretimini sürdürüyor. Yeni Merzifon Organize Sanayi 

Bölgesi’nde ise 6 bin kapalı alana sahip ikinci fabrikanın 

inşaatı devam ediyor.

Merzifon Elektromotor, 2010 yılında OKA (Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı) projesi ile fırın, fan ve soğutucu grubu 

motorların üretimine başladı. Bu proje ile birlikte hem ürün 

çeşitliliği hem de üretim adetlerini artırarak tüm beyaz eşya 

sektörüne üretim yapabilecek kabiliyete ulaştı. Türkiye’deki 

tüm beyaz eşya sektörüyle aktif şekilde çalışan firmanın, 

100’e yakın yurt içi ve 20’ye yakın yurt dışı müşterileri 

bulunuyor.

Erhan BAHÇECİ

Hazırlayan

Yerli ve Milli Üretim
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2015 yılında TÜBİTAK desteği ile prototipi başarılı olan BLDC 

motorları, 2021 yılında KOSGEB’in TEKNOYATIRIM desteği 

ile üretmeye başladı. Bu proje kapsamında motorlarda 

kullanılacak olan elektronik kartları kendi bünyesinde 

üretmek için SMD kart hattını kurdu. Mevcut kullanılan 

gölge kutuplu motorlarda verim yüzde 9 seviyesinde iken 

BLDC motorlarda yüzde 90 seviyesine çıktı.

Merzifon’dan 15 Ülkeye İhracat

Merzifon Elektromotor, beyaz eşya için ürettiği elektrik 

motorlarını başta İtalya ve Rusya olmak üzere 15 ülkeye 

gönderiyor.

Merzifon ismini bir markaya dönüştürdü. Kültürel ve 

bölgesel tanıtımını Türkiye’ye ve dünyaya en muazzam 

şekilde sağladı.  Kuruluşundan bu yana kendini geliştirerek 

ve kurumsallığı ile dünyaya kendini tanıtmayı başardı.

Üretiminin yüzde 25’ini ihraç eden Merzifon Elektromotor, 

ihracat yaptığı başlıca ülkeleri İtalya, Rusya, Ukrayna, 

Polonya, Özbekistan ve Yunanistan oluşturuyor.

Merzifon Elektromotor, ilerlemesini başta Avrupa ve 

Yakın Doğu ülkeleri olmak üzere, tüm dünyaya fırın, fan 

ve davlumbaz motorları konusunda en hızlı ve en kaliteli 

hizmeti ulaştırmak hedefi ile sürdürüyor.

KOSGEB ile Büyümeye Devam

2011 yılında KOSGEB’den Genel Destek Programı ile 

başladığı serüveni İşletme Geliştirme Destek Programı ve 

TEKNOYATIRIM Destek Programı ile devam etti. 2015 yılında 

TÜBİTAK desteği ile prototipi başarılı olan BLDC motorları, 

2021 yılında KOSGEB’in TEKNOYATIRIM desteği ile üretmeye 

başladı. Bu proje kapsamında motorlarda kullanılacak olan 

elektronik kartları kendi bünyesinde üretmek için SMD kart 

hattını kurdu. Mevcut kullanılan gölge kutuplu motorlarda 

verim yüzde 9 seviyesinde iken BLDC motorlarda yüzde 90 

seviyesine çıktı.

“ Türkiye’deki tüm beyaz eşya 

sektörüyle aktif şekilde çalışan 

firmanın, 100’e yakın yurt içi ve 

20’ye yakın yurt dışı müşterisi 

bulunuyor.”
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Genç Girişimciden Araç Simülasyonları Üretimi
Fizik Mühendisliği öğrencisi genç girişimci Ahmet Hakan Silo,  Ar-Ge desteği ile 

SimArt Simülasyon’u kurarak araçlar ve trafik ile ilgili birçok simülasyon üretiyor

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan 

faydalanarak işletmesini kuran ve aynı zamanda 

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde 

öğrenimine devam eden başarılı genç girişimci Ahmet Hakan 

Silo, ürettikleri araç simülasyonlarının ihtiyaca uygun olarak 

özelleştirilerek trafik eğitimleri,  iş makinesi eğitimleri ve 

uçak simülasyonları ile pilot eğitimleri gibi eğitimler de 

verilebildiğine dikkat çekiyor. 

Her zaman hayallerinin peşinden koştuğunu dile getiren ve 

bir Türk genci olarak dünyada bir iz bırakabilmeyi hedefleyen 

genç girişimcimizin başarı hikâyesine beraber göz atalım:

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

İsmim Ahmet Hakan Silo. 21 yaşında Hacettepe Fizik 

Mühendisliği öğrencisiyim. Kendimi bildim bileli projeler ve 

hayallerimin peşinde koşuyorum. Son 10 yıl boyunca amatör 

roketçilik ile yakından ilgiliyim. Bütün hayali ülkesine faydalı 

biri olup misafir olduğumuz dünyada bir iz bırakabilmek 

olan Türk gençlerinden biriyim. 

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar 

olan süreçlerini anlatır mısınız?

İşletmemizi KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’na 

dahil olabilmek için 2020 yılı Aralık ayında kurduk. 

İcat Çıkaran Gençler

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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Kuruluşun ardından kabul gördüğümüz 8 aylık Ar-Ge 

sürecini başarı ile tamamladık.  Ar-Ge sürecinde elde 

ettiğimiz ürünü ticarileştirmek için gerekli adamları attık. 

Bu amaç doğrultusunda 20 milyon değerlenme üzerinden 

2 milyon yatırım aldık. Turcorn olma yolunda emin adımlar 

ile ilerliyoruz. Bu doğrultuda bizlere yol gösteren KOSGEB 

Ostim Müdürü Hasan Şenel’e çok teşekkür ediyorum.

Faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir 

misiniz?

SimArt Simülasyon olarak her türlü aracın simülasyon 

arabirimlerini üretiyoruz. Ürettiğimiz sistemler ile 

kullanıcılar simülasyon yazılımları ile etkileşime geçerek 

gerçekçi deneyimler yaşıyorlar. Daha basit bir dil ile 

istediğiniz herhangi bir aracı bilgisayar simülasyonu 

yardımı ile kullanabileceğiniz ürünler üretiyoruz. Otomobil 

simülasyonundan örnek verecek olursak bir otomobil 

içerisinde bulunun temel bileşenlerin (direksiyon, pedallar, 

el freni, vites) bilgisayar ile iletişim kurabilen versiyonlarını 

üretiyoruz.  Ürettiğimiz bu ürünler sizin simülasyon 

yazılımları ile aranızda köprü kurarak deneyimlerinizi 

daha gerçekçi seviyelere çıkarıyor. Geleceği inşa etme 

yolunda ilerleyerek ülkemizin adını hakkıyla temsil etmeye 

çalışıyoruz. 

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir 

misiniz?

Genel olarak simülasyon sistemleri üretiyoruz. İhtiyaca 

göre özelleştirilebilen bu sistemler sayesinde iş makinesi 

operatörü eğitimleri, trafik eğitimleri, uçak simülasyonları 

ile pilot eğitimleri verilebilmektedir. Bütün bunların yanı sıra 

günümüzde çok popüler ve gelişmiş simülasyon oyunları 

ile elektronik spor farklı bir seviyeye ulaşmıştır. Ürettiğimiz 

sistemler genellikle bu oyunlar ile kullanılmak üzere tercih 

edilmektedir.  En son ürettiğimiz ralli aracı simülasyonunda 

gerçekçiliği ön plana çıkarmak için gerçek ralli araçlarının 

pedal, direksiyon, vites gibi temel bileşenlerini inceleyerek 

verdikleri hissiyatları kendi ürettiğimiz ürünler ile kullanıcıya 

aktarmayı başardık.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarınız nasıl? 

Satışlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Dünya genelinde simülasyon pazarı oyun pazarı ile ortak 

temeller taşımasından ötürü hızla büyümektedir. Güncel 

değeri 10 milyar dolar olan, Metaverse gibi olgular 

yayılmaya devam ettikçe büyüyen ve bu alanda her geçen 

gün farklı yatırımların yapıldığı geleceğin gereklilikleri içinde 

“Genel olarak simülasyon 

sistemleri üretiyoruz. İhtiyaca 
göre özelleştirilebilen bu sistemler 
sayesinde iş makinesi operatörü 
eğitimleri, trafik eğitimleri, uçak 
simülasyonları ile pilot eğitimleri 

verilebiliyor.”
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olan bir pazara hizmet ediyoruz. Ülkemizde bu pazarın 

öncülerinden olmanın gururunu yaşıyoruz. Ürettiğimiz 

sistemler genellikle e-spor merkezlerinde, eğlence 

merkezlerinde, AVM’lerde ve evlerde kullanılmak üzere satın 

alınıyor. 

Almış olduğunuz KOSGEB destekleri 

nelerdir? Bu destekler  işletmenize ne gibi 

katkılar sağladı?

KOSGEB bünyesinde Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 

kapsamında destek aldık. Ar-Ge ve inovasyon projesi 

kapsamında MVP ( Most Valuable Player ) üretimi ve Ar-

Ge’sini gerçekleştirdik. Makine teçhizat, personel gideri, 

patent ve ürün hakları, reklam gibi birçok alanda destek 

aldığımız bu program sayesinde şirketimizi hızlıca büyütüp 

bir sene içerisinde yatırım almak için gerekli bütün altyapıyı 

oluşturduk. 

Gelecekteki yapacağınız projeleriniz 

hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Bu 

projeler ile neyi amaçlıyorsunuz? Projeler 

hangi aşamada?

Simülasyon sektörünü ileriye taşımak için küçük ve kolay 

ulaşılabilir sistemler üzerinde araştırmalarımız devam ediyor. 

Gelişen oyun teknolojileri yeni arabirim ihtiyacını doğuruyor. 

Eski joystickler tarih olurken güncel ürünlerin kapsamları 

genişliyor. Bu doğrultuda pratik mühendislik çözümlerimiz 

ile pazara hizmet etmeye devam ediyoruz. 

Küçük işletmelere ve girişimcilere 

tavsiyelerinizi alabilir miyiz?

Dünyanın en güzel topraklarına sahip bir ülkenin evladı 

olmanın getirdiği bazı sorumluluklar var. Bunların en 

önemlisi düştüğünde kalkmayı bilmek. Yaşım çoğu 

girişimciye göre çok genç ancak doğruluğundan emin 

olduğum kesin bir şey var, hayallerinin peşinden koşan birine 

saygı duyulması gerektiği. Kendimize saygı duyup sürekli 

ileriye bakmalı hayallere saygısı olmayan insanların sözlerine 

kulağımızı tıkamalı emin adımlarla ilerlemeliyiz.
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Vücut için Cerrahi İmplantlar Üretiyorlar
Türkiye’nin ithal ettiği ürünler arasında vücut için cerrahi implantlar üreten kadın girişimci 

Selin Ariç, beyin cerrahisi ve ortopedi gibi birçok alanda çalışmalar yapıyor

Sağlık sektörü ve medikal alanda faaliyet gösteren, 

beyin cerrahisi ve ortopedi alanında kullanılmak üzere 

cerrahi implantlar üreten Doratek Medikal şirketinin kadın 

ortağı Selin Ariç, şu anda KOSGEB’den Yurt Dışı Pazar 

Desteği aldıklarını dile getirirken almış oldukları KOSGEB 

desteklerinin şirketlerine önemli katkılar sağladığını 

söylüyor. Türkiye’de ayak parmak protezini tek üreten 

firma olduklarını anlatan Ariç, ürettikleri implantların 

geçmiş yıllarda tamamen ithal edildiğini de vurguluyor. 

Üretimlerinin yüzde 70’inin ihracat olduğunu ve 52 ülkeye 

ihracat yaptıklarını söyleyen kadın girişimcimiz Selin Ariç’in 

başarı hikâyesine birlikte göz atalım:

Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 

Ben Selin Ariç, Ankara doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi 

Biyoloji Bölümü mezunuyum. Mezuniyetim sonrasında 

medikal sektörde iş tecrübesi kazanma fırsatı buldum. 

Çalıştığım firmalar küçük ölçekli firmalar olduğu için 

medikal sektörün her sürecine hakim olmamın önünü açtı 

diyebilirim. Kalite Yönetim Sistemleri- CE belgelendirme, 

Sağlık Bakanlığı ve SGK kayıtları, proje hazırlama, dış ticaret 

gibi birçok konuda yaklaşık 10 senelik bir tecrübem olmakla 

beraber aynı zamanda medikal sektörün birçok alanında da 

eş zamanlı tecrübe kazanma şansı da yakaladım. Bu süreçte 

özellikle yurt dışı pazarında kendimi geliştirme fırsatım da 

oldu.

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır 

mısınız?

2017 yılında çalıştığım firmadan istifa ederek tecrübelerim 

ışığında kendi danışmanlık firmam olan ARC Kalite 

Danışmanlık’ı kurmaya karar verdim. Tıbbi cihazların 

kayıtları, belgelendirilmesi ve ihracat kapasitesinin 

arttırılması konusunda iş geliştirme danışmanlığı üzerine 

çalışmalar yaptığımız bu firmamda, eş zamanlı birçok 

firmadan da ortaklık teklifi aldım. Bu süreçte hem üretim 

Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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yapmak ve marka oluşturmak hem de Türk malını yurt 

dışında temsil etme tanıtma isteği her zaman önceliğim 

olmuştur. Sonrasında 2020 yılında Doratek Medikal’e ortak 

olmaya karar vererek şu anda sadece Doratek Medikal’de 

girişimlerime devam ediyorum. 50 çalışanıma ulaşan 

şirketimde istihdam sayımı arttırmak için farklı projelerime 

devam etmekteyim. 

Çalışmalarınızda neler üretiliyor/yapılıyor?

Spor cerrahisinin artroskopik ve açık cerrahi yöntemlerinde 

kullanılan implantları, Spinal ve omurga cerrahisi için 

geliştirdiğimiz vida, kafes, rod vb sistemleri üretiyoruz. 

Aynı zamanda Maxillo-Facial dediğimiz kafa, baş ve yüz 

kırıklarında kullanılan plak vidaları ve bu ürünlerin cerrahi 

el aletlerini üretmekteyiz. Ayrıca Türkiye’de tek olarak ayak 

başparmak protezini de üretmekteyiz. 

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? KOSGEB’den 

aldığınız desteklerin size ne gibi faydaları 

oldu?

Aslında KOSGEB benim çalışma hayatım süresince her 

zaman vardı. Çalıştığım firmalarda da yapım gereği sürekli 

bir şeyler katma yenilik getirme içgüdüm dolayısıyla her 

zaman yaptığım araştırmalarda KOSGEB destekleri hep iş 

hayatım sürecimde yanımda yer aldı. KOSGEB’in şu anda 

da devam eden İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan 

faydalanıyoruz. Ayrıca zaman zaman proje başvurularımız 

da oluyor. Şu anda aktif olarak Yurt Dışı Pazar Projesi 

Desteği’nden faydalanmaya devam ediyoruz. Bu destekler 

ile yurt dışı müşterilerimizi yerinde ziyaret ederek ve 

ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi verme şansı yakalayarak 

ihracat kapasitemizi artırdık. Yine projemiz için aldığımız 

destekler kapsamında şirketimizin kataloglarını ve web 

sitesini yenileme fırsatı bulduk ayrıca çalışan sayımızı da 

arttırabildik.
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Bu destekler size ne gibi katkılar sağladı?

Bu destekler sayesinde istihdam sayımızı arttırdık. Üretimini 

gerçekleştirdiğimiz ürünleri hedef müşterilere yerinde ziyaret 

ederek tanıtma ve anlatma fırsatı bularak yeni pazarları 

ihracat kapasitemize dahil ettik.

Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimci 

olarak özellikle iş hayatında zorluklarla 

karşılaştığınız durumlar oldu mu?

Beni güçlü kılan konulardan bir düşünce de şudur: Zorluklara 

göğüs germedikçe güçlenemezsiniz. 

Elbette ki her alanda olduğu gibi iş hayatında da karşımıza 

zorluklar çıkmıyor değil. Önemli olan doğru zamanda doğru 

strateji uygulayabilmek.

Bu süreçte sizi destekleyen ya da olumsuz 

yönde etkileyen kişi veya olaylarla 

karşılaştınız mı?

Olgunlaşmış bir kişiliğe yeni şeyler katmanız, değiştirmeniz 

ve büyütmeniz çok zordur. Ancak daha düşünme 

aşamasındayken bile ailemden ve çevremden her zaman 

destekleyici yorumlar aldım. 

Tabii ki de iş hayatında birçok olumsuzluklarla 

karşılaşabiliyoruz. Özellikle pandemi süreci, öz ameliyatta 

kullanılan tıbbi cihazların kullanımda durma noktasına 

gelmesi, ticaretimizi etkileyen faktörlerden oldu fakat 

doğru zamanda stratejik hamlelerle yara almadan bu süreci 

atlattık. 

İş hayatında kadın olmanın olumlu- olumsuz 

yönlerinden bahseder misiniz?

İş hayatında cinsiyet farklılığından kaynaklı bir olumsuzluk 

yaşamamak, yapmış olduğunuz başarılarla ve kaliteli işlerle 

Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü
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mümkün oluyor. O nedenle kadın olmanın olumsuz bir 

yönünü görmedim. Aksine kadın olarak iş hayatında olmak, 

daha güvenilir ve daha şeffaf bir ticaret yapmanıza olanak 

veriyor. 

Üzerinde çalıştığınız yeni projeler varsa 

yazar mısınız?

Ülkemizin dışa bağımlı olduğu bazı özel ürünlerin üretimini 

başararak ülkemize katma değer sağlayacak ürünler ve 

ham madde üretiminin yapılabilirliği konusunda şu anda 

araştırma halindeyim.

Yurt içi ve yurt dışı satışlarınızdan bahseder 

misiniz?

Şu anda ülkemizin her bölgesinde hatta neredeyse her 

ilde yetki verdiğimiz bayilerimiz aracılığıyla tüm Türkiye’ye 

ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 70’ini 

ihraç edip 52 ülkeye gönderiyoruz.

KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Sağlamış olduğu destekler KOBİ’ler için gerçekten çok 

büyük önem arz ediyor. Destek tutarlarının artması bizler 

açısından çok daha fazla güven ortamı sağlayabilir. Çünkü 

KOSGEB desteklerinin konuları her zaman fayda sağlayıcı 

nitelikte oluyor. Kariyer hayatım süresince KOSGEB her 

zaman yanımda oldu, sağladığı kolaylık ve destekler için çok 

teşekkür ederim. 

Hayallerinizden ve gelecek planlarınızdan 

bahseder misiniz?

Daha büyük ve sistematik bir ortamda ürünlerimi ve 

markamı tüm dünyada tercih sebebi haline getirmek 

istiyorum. 

Son olarak kadın girişimcilere bir tavsiyeniz 

olur mu?

Ticaretin ve iş hayatının cinsiyeti yoktur. Hedeflerini ve 

stratejilerini doğru belirlesinler, girişimcilik için yeteri kadar 

tecrübe edinsinler ve kendilerine inansınlar yeterli.
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Zirai İnsansız Hava Aracı ile Ödülleri Aldı
Üniversite okumaya Samsun’a gelen insansız hava aracı sistemleri üzerine çalışmalarda 

bulunan kadın girişimci Başak Demir, zirai faaliyetler için insansız hava aracı geliştirdi

Üniversite öğrenimini tamamlayan girişimci Başak Demir, 

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile 

zirai insansız hava aracı geliştirdi. 2019 yılında Samsun 

Teknopark’ın ön kuluçka merkezinde Helimore Havacılık 

işletmesini kurdu. Katıldığı yarışmalarda başarı sağlayarak 

birincilik ve ikincilik ödülleri aldı. 

Genç ve kadın girişimcimiz Başak Demir başarı öyküsünü şu 

şekilde anlattı:

Ben Başak Demir. 1997 Yozgat doğumluyum. Üniversite 

okumak için geldiğim Samsun’da yaşıyorum. 2021 yılı 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri 

Mühendisliği bölümü mezunuyum. Ayrıca Samsun Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Pazarlama bölümü 1. sınıf öğrencisi 

olarak öğrenimime devam etmekteyim. 

Robotik Kodlama Eğitmeni ve İHA Pilotu

2018 yılından itibaren gönüllü olarak robotik ve kodlama 

eğitmenliği yapıyorum. Girişimimi Aralık 2019 yılında 

Samsun Teknopark’ın ön kuluçka merkezinde insansız hava 

aracı sistemleri üzerine kurdum. Bu dönemde insansız hava 

aracı pilotu ehliyetimi de aldım. 

Birincilik ve İkincilik Ödülleri

Girişimci olarak iş fikrime karar verdiğim süreçte fikrimi 

olgunlaştırmak ve hayata geçirmek için ilk olarak, ekibimle 

beraber University 4 SOCIETY (U4S) girişimcilik maratonu 

etkinliğine katıldık ve jüri değerlendirmesi sonucunda 

ikincilik ödülü aldık. Katıldığımız ilk yarışmada dereceye 

girmiş olmak, bizim hem kendimize hem de fikrimize olan 

inancımızı arttırdı. 

Yine Mart 2020 yılında Samsun’da gerçekleşen Girişimci 

Parkı Hackathon etkinliğine katıldık ve bu sefer birincilik 

ödülüne layık görüldük. Bu etkinlikte dereceye girenlere 

verilen ödüllerden biri de Cinovasyon Derneği’nin 3 ay ile 

Şenol DEMİR

Hazırlayan
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sınırlı olmak kaydıyla vereceği mentorluk desteği idi. İşte bu 

aşamada bizim de yollarımız Cinovasyon Derneği ile kesişmiş 

oldu. 3 ay olarak başladığımız mentorluk desteği 2 yılı aşkın 

süredir devam ediyor.

İnovasyonda Kadın Ödülü

İşletmemizi kurmadan önce çalışmalarımızı sürdürürken 

iki kez ekip değiştirmek, bir kez de sahadan gelen talepler 

üzerine yapacağımız ürünü değiştirmek durumunda 

kaldık. Nihai ürünümüzle TÜBİTAK Marmara Teknokent 

önderliğinde; Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Bilişim 

Vadisi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliği ile 

“İnovasyonda Kadın” temalı 5. Girişimcilik Kampı etkinliğine 

başvurumuzu yaptık. Zirai İnsansız Hava Aracı projemizle bu 

etkinlikte Türkiye çapında ikinci olduk ve ödülümüzü Baykar 

Savunma Teknik Müdürü Sayın Selçuk Bayraktar’dan aldık. 

Bu yarışmadan aldığımız bir miktar finans katkısı ile 

öz sermayemizi de birleştirerek KOSGEB başvurumuzu 

gerçekleştirdik. Yaptığımız başvuru KOSGEB Ar-Ge ve 

İnovasyon Destek Programı kapsamında kabul edildi. 

Ar-Ge girişimi olarak başladığımız bu yolda en büyük 

hayallerimizden biri olan şirketleşme sürecini gerçekleştirmiş 

olduk. Helimore Havacılık; Ar-Ge, tasarım, mühendislik, 

teknoloji şirketin açılışını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 

gerçekleştirdik. Birinci yılını tamamlayacak olan şirketimiz 

ile özellikle havacılık sektörü başta olmak üzere unvanında 

bulunan sektörlere de hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Yabancı Ot Tespiti ve İlaçlama Yapıyor

Toplam 8 ay süren KOSGEB sürecini başarılı bir şekilde 

tamamladık. Ürünümüz Türkiye’de ve dünyada ilk defa 

üretilen marka tescili alınmış, faydalı model başvurusu 

yapılmış 10 litre kapasitesinde genel ilaçlamanın haricinde 

görüntü işleme teknolojisini kullanarak arazi üzerinde 

yabancı ot tespiti yapabiliyor. Sadece yabancı ot üzerine 

ilaçlama gerçekleştiren, şarjı belirli bir seviyenin altına 

indiğinde ürettiğimiz şarj dolum platformu ile haberleşerek 

şarjını otonom bir şekilde dolduran ve arazi üzerinde kaldığı 

yerden tekrardan ilaçlama gerçekleştiriyor. Zirai insansız 

hava aracımızın aynı zamanda yazılımı da tamamen yerlidir.

Yerli ve Milli Bir Ürün

Ürünümüz, tarımda teknolojiye yeni bir soluk getirmiş olup 

yerli üretim ve milli teknoloji ile Helimore ekibi tarafından 

geliştirildi. Önümüzdeki dönemde de yine pazarın talep 

ettiği doğrultuda mevcut ürünümüz üzerinde iyileştirmeler 

yapmaya ve sonrasında da insansız hava araçlarının 

kullanıldığı 18 farklı sektöre hizmet etmek için Ar-Ge 

çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 

Türkiye Geneli Birincilik Ödülü

Mart 2022’de Türkiye genelinde düzenlenen “Halkbank 

Üreten Kadınlar Yarışması Mikro ve Küçük İşletme 

Kategorisi” Türkiye birinciliğine layık görüldük. Ödülümüzü 

Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati ve Halk Bank 

Genel Müdürü Sayın Osman Arslan ‘dan aldık. 

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan 

yararlanılarak kurulduk. KOBİ Finansman Desteği 

kapsamında işletme kredisi ve Mikro ve Küçük İşletmelere 

Hızlı Destek Programı desteğinden faydalandık. 

Öğrencilere Destek

Girişimimiz, Karadeniz Bölgesi’nde kurulmuş ilk ve tek döner 

kanat insansız hava aracı şirketidir. Helimore; insansız hava 

aracı imalatı yapan ve bu teknolojiyi yaygınlaştırmak için 

bünyesinde havacılık eğitimleri, simülasyon eğitimleri, drone 

yapım ve uçuş eğitimleri düzenleyerek havacılık teknolojisini 

yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kurulduğumuz ilk günden bu 

yana sağladığımız staj ve ücretli ücretsiz eğitim imkânlarıyla 

havacılık ve mühendislik fakülteleri öğrencilerine istihdam 

imkânı sunmuş olduk.
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Yüzde 100 Türk Malı Üretimini Dünyaya Satıyor
İleri Girişimci Destek Programı ile kurulan Artı Kazan Boyler, yerli sermaye ile yüzde 100 

Türk Malı sloganıyla sıcak su, buhar kazanı, boyler ve eşanjör imalatını ihraç ediyor

Yazı dizimizin bu ayki konuğu KOSGEB İleri Girişimci Destek 

Programı ile kurulup, İşletme Geliştirme Destek Programı ile 

işletmesini geliştiren Artı Kazan Boyler’den Cuma Kaymakçı. İş 

kazası sonucu yüzde 40 engeli bulunan girişimci, işletmesinde 

buhar üretim kazanları, buhar jeneratörü, kızgın yağ kazanları, 

yakıt otomasyonu, yer üstü ve yer altı yakıt tankı, ısı eşanjörü, 

modüler depo, paslanmaz doğalgaz bacası, boyler ve sıcak 

su kazanları ile parçalarının ve yardımcı ünitelerinin imalatını 

yapıyor.

Yüzde 100 Türk Malı Üretim

Gaziantep Sanayi Sitesi’nde 2018 yılında iki çalışan ile başlayıp 

şu an 14 personel ile devam eden işletme, tamamı yerli sermaye 

ile yüzde 100 Türk Malı üretim yapıyor. 

Ekonomik fiyat, üstün kalite ve mevzuata uygun şekilde 

zamanında güvenilir çözümler sunmayı ilke haline getiren Artı 

Kazan, müşterilerine birinci sınıf ürün ve hizmetler sunan küresel 

vizyona sahip lider bir endüstri şirketi olmayı hedefliyor.

Engel Tanımayan KOBİ’ler

Elanur HINISLIOĞLU

Hazırlayan
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İşletme, enerji tasarrufu ve çevre dostu üretim konularında 

duyarlı. Çevreye ve insana saygılı sürdürülebilir çözümler sunan, 

dünya çapında saygın ve yüksek performanslı bir kuruluş olmayı 

hedefliyor.

Girişimci Kaymakçı, girişimcilik yolculuğunu şöyle anlatıyor:

İhracat Yaptığımız Ülkeleri Arttırmak 

İstiyoruz

21 yıllık sektör tecrübemle 2018 yılında başladığımız üretim 

yolculuğumuza hedeflerimizi büyüterek devam ediyoruz. 

Müşterilere birinci sınıf ürün ve hizmetler sunan küresel bir bakış 

açısına sahip lider bir endüstri şirketi olmayı hedefliyoruz. Üretim 

politikamızı enerji tasarrufu, çevrenin korunması ve toplumun 

zenginleştirilmesi gibi küresel öncelikli alanlara önemli ölçüde 

katkıda bulunacağımız şekilde geliştiriyoruz.  

Dünyada gelişen endüstriyel ve teknolojik gelişmeleri sürekli 

izleyerek müşterilerimize beklentilerini aşan çözümler tasarlamak 

için çalışıyoruz. Sunmuş olduğumuz hizmet türlerinde, zamanında 

ve sorunsuz hizmet verebilmek için satış öncesi ve sonrasında, 

tam dokümantasyon hizmeti veriyoruz. Müşterilerimize 

sunduğumuz hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç duydukları 

nakliye ve dağıtım hizmetini etkili ve güvenilir olarak sağlıyoruz. 

Çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını 

güvence altına almak, aidiyeti ve memnuniyeti arttırmak 

amacıyla sürekli aktiviteler düzenliyoruz. Eğitim seviyelerini 

ve bireysel gelişimlerini arttırmak için kurslar ve seminerlere 

katılım sağlıyoruz. Şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi ve 

sorumluluk paylaşımı ile takım ruhunu sürekli zinde tutuyoruz.

İhracat yaptığımız ülkeler arasında; Özbekistan, Irak, 

Türkmenistan, Gürcistan ve Suriye bulunuyor. Ayrıca işletmemizi 

kuruluşundan günümüze kadar KOSGEB destekleri ile daha ileri 

seviyeye taşıyarak ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını arttırmayı 

hedefliyoruz.

‘Hayat varsa, umut da vardır.’ 
Stephen Hawking 

Fizikçi

“Enerji ve çevre konularında 

sürdürülebilir çözümler sunan, 

dünya çapında saygın, yüksek 

performanslı bir kuruluş olmayı 

hedefliyoruz.”
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Covid-19 ve Teknoloji Benimsemesi: 
Etkisi ve Yol Haritası

KOBİ İstatistikleri
Ömer YAVUKLU

Hazırlayan

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) bir ilk olarak; 6 farklı ülkedeki 
“Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi”’nin ortaklığıyla hazırladığı 
“Covid-19 ve KOBİ’lerde Teknoloji Adaptasyonu” raporu 
yayımlandı.   
Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Kolombiya, Kazakistan ve Güney 
Afrika’dan 141 KOBİ ve 34 büyük ölçekli üreticiden alınan 
verilerle oluşturulan raporun önemli paydaşlarından biri de MESS 
tarafından kurulan Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi 

(C4IR Turkey) oldu.   
 Rapor, Covid-19 pandemisinin, 4. Sanayi Devrimi teknolojilerini 
kullanmaya başlamamış olan şirketler için bir uyandırma servisi 
olduğuna vurgu yapmaktadır. Pandemi sürecinde yaşanılan 
zorluklar KOBİ’lerin daha derin şekilde entegre olduğu, tüm 
tedarik zincirini kapsayan yani uçtan uca dijitalleşmenin önemini 
tekrar hatırlatmıştır.

Akıllı otomasyon, siber-fiziksel sistem

Daha yüksek tedarik maliyetleri

KOBİ

KOBİ

Büyük İşletme

Büyük İşletme

Yeni ekipman alımı için artan maliyetler

Satışlardaki düşüş

Bilgi teknolojisi ürünlerine artan talep

 Online satışa geçiş

İş süreçlerindeki değişiklik

Faaliyetlerin geçici olarak durdurulması

 Bilgi teknolojileri altyapısının yüklenmesi

Uzaktan çalışma

Tedarikteki sorunlar

Malzeme eksikliği

Teslimatta ve lojistikteki sorunlar

Üretim kapasitesinin satışları aşması

Malzeme kalitesinin düşmesi

Planlanmamış düşük talep nedeniyle 
yüksek stoklar

Planlanmamış yüksek talep nedeniyle 
düşük stoklar

Tam otomatik, bazı büyük veri kullanımları

El emeği kısmen otomatikleştirilmiş 

kullanımlar

Otomasyonun olmayıp el emeğinin hakim 
olduğu ve bilgisayarların yalnızca belge 

hazırlamak için kullanılmaları

Ankete Katılan Şirketlerin 
Otomasyon ve Dijitalleşme 
Düzeyi

Covid-19’un KOBİ’lerin Tedarik 
Zinciri Üzerindeki Orta ve

Yüksek Etkisi

Pandeminin İşlerindeki 
Etkilerinden Bahseden Şirket 
Sayısı, Operasyonları ve 
Faaliyetleri
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IIoT için önemli bir 
farkındalık var ancak 
oradaki yatırım planları 
da net değil

IIoT için planlar var 
ancak kriz, yatırım 
projelerini askıya aldı ya 
da erteledi

Önümüzdeki beş yıl 
IIoT için plan yok

Dijitalleşme planlarını 
pandemi hızlandırdı

KOBİ

COVID ÖNCESİ(2019) COVID SIRASI(2021)

Büyük İşletme

*Kurumsal kaynak planlaması (ERP); 

üretim yürütme sistemleri (MES).

 Kredi garantileri

Borç finansmanı

İstihdam desteği

Geri ödemesiz destekler

Vergiler (kesintiler)
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2019 ve 2021 Yıllarında 
KOBİ’lerin Dijital Teknolojileri 

Kullanmaya Olan İlgisinin 
Değerlendirilmesi

Covid-19 Pandemisinin 
Şirketlerin Dijital Teknolojilere 
Yatırım Yapma Planlarına Etkisi

Sanayi Şirketleri İçin Farklı Türde Devlet Desteğinin Önemi (5 En Önemlisi)
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Kutsal Ağaç: İncir
Girişimcilik desteğiyle Mardin’de kurduğu tesiste taştan kolonya üreterek dikkatleri çeken 

Hamdullah Adsoy, şimdi de incirden yapılan doğal ve parçacıklı kolonya üretiyor

Tarih boyunca incir ağacının sadece meyvesi değil kabuğu, 

yaprakları, kökleri, sütü ve reçinesi ilaç olarak kullanılıyor. 

İçeriğinde önemli oranda vitamin, mineral ve lif bulunan incirin sağlığa 

faydaları saymakla bitmiyor.

Cennet Meyvesi

İncir, dut ailesinden gelen ve 750’den fazla türü olduğu söylenen 

bilimsel adıyla Ficus Carica’nın yenilebilir meyvesidir. Anadolu’da 

halk arasında ‘yemiş’, ‘ballıdarı’ ve ‘bardacık’ diye adlandırılan aynı 

zamanda Kur’an-ı Kerim’de de kutsal meyve olarak kabul edilen incire 

‘cennet meyvesi’ de deniliyor. Besin değeri son derece yüksek olan ve 

bol miktarda vitamin içeren incirin insan vücuduna ve ruh sağlığına 

ciddi ölçüde faydası bulunuyor. 

Bitkilerin 
Sanayi Yolculuğu

Emel MUTLU

Hazırlayan
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Şifa Kaynağı

Faydaları saymakla bitmeyen, hem kuru hem de yaş haliyle 

sıkça tüketilen incir sadece tatlı ve lezzetli değil aynı zamanda 

demir, fosfor ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyve. 

Antioksidan özelliği bulunan ve cilt hastalıklarına karşı etkili 

olan incir, cildin yaşlanmasını önlerken aynı zamanda akne 

sorunlarının giderilmesine de yardımcı oluyor. K vitamini ve bol 

miktarda kalsiyum içermesi, kemik ve iskelet sağlığı açısından 

çok önemli bir meyve olduğunu gösteriyor.

Türkiye İncir Üretiminde İlk Sırada        

Ülkemizde en çok üretilen meyveler arasında yer alan ve 

başlıca dış satım ürünümüz olan incir, özellikle Ege Bölgesi’nde 

yetiştiriliyor. İncir üretiminin yüzde 60’ı Aydın’da, kalan kısmı 

ise İzmir’de yapılıyor. Ülkemiz yaklaşık yüzde 27’lik bir payla 

dünyada en büyük incir üreticisi konumunda bulunuyor. Son 10 

yıllık ortalamaya göre Türkiye, 260 bin tonla incir üretiminde ilk 

sırada yer alıyor.  

KOSGEB Destek Oldu

Kimya mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 

KOSGEB’den girişimcilik eğitimi ve belgesi alan Hamdullah Adsoy, 

KOSGEB’in vermiş olduğu girişimcilik desteğiyle işletmesinin 

kuruluşunu gerçekleştirdi. Daha sonra KOSGEB’in KOBİ Gelişim 

Destek Programı’ndan yararlanan girişimci, KOSGEB desteğiyle 

kolonya üretiminde kullandığı makineleri temin ederek 

işletmesini geliştirdi. 2014 yılında Mardin’de faaliyet göstermeye 

başlayan Lavin Kimya Kozmetik adlı tesiste, doğal taşlar ve 

incirden parçacıklı kolonyalar üretiliyor. Lavin’in İsveç dilinde ‘çığ 

ve heyelan’ anlamlarına geldiğini, aynı zamanda karakteristik 

özellikleri ve telaffuzu hoş bir kelime olması sebebiyle bu ismi 

seçtiklerini söyleyen Mardinli girişimci, ürettiği kolonyaları Dr. 

Mars marka adıyla piyasaya sunuyor.

Geçim Kapısı Oldu

Mardin 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren tesiste 

mevcut üretim, 5 adet üretim tankıyla gerçekleştiriliyor. 3 adet 

dolum hattına sahip işletmede üretilen kolonyalar, el değmeden 

otomasyon sistemiyle hijyenik şekilde yapılıyor. İşletmede 8’i 

kadın olmak üzere toplam 12 kişiye istihdam sağlanıyor. Ham 

madde ihtiyacının bir kısmını Türk Şeker Fabrikası’ndan, bir 

kısmını da yerli parfüm üreticilerinden temin ettiklerini söyleyen 

Adsoy, kendi ürettikleri özütlerden de parfüm elde ediyor. 

Kolonya Üreticiliğinde Yeni Konsept

Sıradan bir kolonya üreticisi olmadıklarını söyleyen Hamdullah 

Adsoy, Anadolu kültürünün vazgeçilmezi kolonyayı parfümle 

harmanlayarak kolonya yapımında kendine özgü bir konseptle 

yeni bir akım başlattıklarını, yalnızca kendilerinde olan 
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özel esanslı kolonyalar ürettiklerine dikkat çekiyor. Kolonya 

çeşitliliğinin yanında kendilerine özgü kolonya şişeleri de 

yaptıklarını belirten Adsoy, bayilik verdikleri illerin ismine özel 

kokular üretiyor. Örneğin; Mardin’in taş evlerinin cam şişeye 

kabartma halinde yansıtıldığı Mardin’e özel kolonya şişesi 

yaptıklarını söyleyen girişimci, Erzurum bayisine özel Palandöken 

kolonyası üretiyor.

Taştan ve İncirden Kolonya

Tılsımlı olduğuna inanılan ve kolye, bileklik, tespih olarak sıkça 

kullanıldığını bildiğimiz akik taşına Mardin’de ‘hakike taşı’ 

deniyor. Adsoy, Mardin için yapılan ‘taş şehir’ benzetmesinden 

yola çıktığını ve ‘taş şehre taştan kolonya yakışır’ düşüncesiyle, 

bilinen ve sevilen bir taş olmasının da etkisiyle, hakike taşını 

kullanarak taş parçacıklı kolonya üretimine başladığını söylüyor. 

Akik taşını belli işlemlerden geçirerek taşın mineral kokusunu 

elde eden ve bu kokuyu parfüm esansıyla birleştirdikten sonra 

kendine has kokusu olan kolonya üreten Adsoy, taş şehrin taş 

kolonyasını tüketiciyle buluşturuyor. 
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Yetiştiriciliği Anadolu’da insanlık tarihi kadar eski dönemlere 

dayanan incirin, Mardin’in dağ köylerinde hemen her bahçede ve 

neredeyse her evin damında kurutmak için ipten geçirilmiş haliyle 

karşımıza çıkacağını söyleyen Adsoy; incir özütünden kokusunu 

elde edip, şişesinin içine incir parçacıklarını da ekleyerek ürettiği 

şifa kaynağı incir kolonyasını piyasaya sunuyor. Adsoy, “Hem 

kokusu hem de görselliğiyle diğer kolonyalardan farklı olan incir 

kolonyasını kullananlar, kendini incir ağacının altındaymış gibi 

hissediyor” diyor.

Yıllık 200 Ton Üretim Yapılıyor

Yıllık üretim miktarının tüm ürünlerde yaklaşık 200 ton olduğu 

tesiste, yıllık 50 ton doğal gruplar olarak adlandırılan parçacıklı 

incir ve akik taşı kolonyası üretimi yapılıyor. Ayrıca doğal gruplar 

diye tanımlanan pembe kuvars taşı kolonyası, parçacıklı doğal 

limon kolonyası ve parçacıklı doğal tütün kolonyası da üretimi 

yapılan diğer ürünler arasında yer alıyor. İşletmede üretilen 

ürünlere, gıda sektöründe özellikle çikolata ve şeker satışı yapan 

firmalar talep gösterirken, kolonyaların genellikle hediyelik olarak 

satışı yapılıyor.

Mardin’den İki Ülkeye İhracat Yapıldı

Yurt içinde bayilik sistemiyle satış ve pazarlama yapan işletmenin 

şu ana kadar 4 bayisi bulunuyor. Aynı zamanda Mardin 

ve çevre illere sunulan servis hizmetiyle de ürünlerin satışı 

gerçekleştiriliyor. Yurt dışındaki ülkelerden de talep gördüklerini 

ancak yurt dışına henüz bayilik vermediklerini söyleyen Adsoy, 

Hollanda ve İngiltere’ye ihracat yapıyor. 

Hedef Büyüme

Üretim sürecini geliştirmek istediklerini söyleyen işletme 

sahibi, Türkiye’nin her noktasına markalarını ulaştırmak 

için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ürünleri 

daha da çeşitlendirerek doğal taşlardan üretilen parçacıklı 

kolonyaların herkes tarafından bilinmesini isteyen Hamdullah 

Adsoy, “Kokusunda Aşk Var” sloganıyla kolonyada farkındalık 

kazandırmaya çalışıyor. Girişimci, bu sayede hem daha fazla 

istihdam yaratmayı hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı 

hedefliyor.
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KOSGEB Amasya Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana 6 iş 

birliği projesine 19 milyon TL, 84 KOBİ-GEL projesine de 20 milyon 

TL destek sağladı. Müdürlük, veri tabanına kayıtlı aktif KOBİ’lerin 

yüzde 18’i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor.

KOSGEB Amasya Müdürlüğü, 2011 yılı Haziran ayından itibaren 

faaliyette olan bir müdürlük olup KOSGEB’in genel politikaları 

çerçevesinde işletmelere ve girişimcilere en uygun desteklerin 

ulaşması noktasında çalışmalarına devam ediyor. 

Veri Tabanına Kayıtlı 6 Bin 550 KOBİ 

2021 yılı itibariyle müdürlüğün veri tabanına kayıtlı 6 bin 550 adet 

işletme bulunuyor. Bu işletmelerin yüzde 18’i imalat sektöründe 

aktif olarak faaliyet gösteriyor.

100 Milyon 425 Bin TL Destek Sağlandı

KOSGEB Amasya Müdürlüğü, kurulduğu tarihten bugüne kadar 

Amasya’da faaliyet gösteren KOBİ ve girişimcilere; İşletme 

Geliştirme Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Ar-Ge 

ve İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİ-GEL 

Destek Programı, Yurt Dışı Pazar Destek Programı, İş Birliği Destek 

Programı, KOBİ Teknolojik Ürün (TEKNOYATIRIM) Destek Programı 

kapsamında geri ödemesiz ve geri ödemeli olmak üzere toplamda 

100 milyon 425 bin TL destek ödemesi yaptı.

Müdürlüğün destek tutarlarında her yıl artış görülmekte olup 2021 

yılındaki destek tutarı 23 milyon TL olarak gerçekleşti.

Projeye bağlı olmaksızın işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının 

İş Birliğine Büyük İlgi
Amasya’da İş Birliği Destek Programı kapsamında 6 ayrı destek veren KOSGEB Amasya 

Müdürlüğü, bu alanda en çok destek veren müdürlükler arasında ilk sıralarda yer alıyor

Müdürlüklerimizden:
Amasya Müdürlüğü

Şenol DEMİR

Hazırlayan
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karşılanmasına yönelik İşletme Geliştirme ve Genel Destek 

Programı kapsamında bin 671 adet işletmeye 10,65 milyon TL 

destek ödemesi gerçekleştirildi.

Girişimcilik Destekleri kapsamında, şimdiye kadar işini yeni kuran 

969 girişimciye 29 milyon TL’lik destek verildi. 2010-2019 yılları 

arasında verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sayesinde 3 

bin 900 kadın ve 5 bin 253 erkek olmak üzere toplam 9 bin 153 

girişimci sertifika sahibi oldu.

Proje Esaslı Desteklere 87,21 Milyon TL Destek

KOSGEB’in proje esaslı desteklerinden İş Birliği Destek Programı 

ile 19 milyon TL, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı ile 21 işletmeye 5,58 milyon TL destek sağlanırken, KOBİ 

Proje ve KOBİ-GEL Destek Programları kapsamında 84 işletmeye 

toplam 20,51 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Müdürlük 

tarafından Stratejik Ürün Destek Programı ve KOBİ TEKNOYATIRIM 

Destek Programı kapsamında toplamda 11,77 Milyon TL’lik kaynak 

KOBİ’lere kullandırıldı. Amasya ilinde faaliyet gösteren işletmelere 

proje esaslı destekler sayesinde toplamda 87,21 milyon TL destek 

sağlandı.

Proje Yapabilme Kabiliyetleri Yüksek

Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin proje yapabilme ve 

uygulayabilme kabiliyetleri yüksek olduğundan dolayı, Ar-Ge, 

İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama, KOBİ-GEL, İş Birliği, Stratejik 

Ürün ve KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı gibi KOSGEB’in 

proje bazlı destekleri kapsamında verilen destekler toplam 

desteklerin yüzde 87’sini teşkil ediyor.

KOSGEB, Üniversite İş Birliği

Müdürlüğün 2012 yılında Amasya Üniversitesi ile imzalanmış Ar-Ge 

ve İnovasyon İş Birliği Protokolü bulunuyor.

Covid-19 Salgınından Etkilenen KOBİ’lere 42 

Milyon TL Kredi Desteği Sağlandı 

Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve 

küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel 

Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi ve genç işletmelerin faaliyetlerini 

sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamak 

amacıyla faizsiz ve 3 yıl ödemesiz toplamda 75 bin TL’ye kadar, iki 

fazdan oluşan, birinci ve ikinci faz başvuruları tamamlanarak 62 

firmaya yaklaşık 2 milyon TL ödeme yapıldı.

İmalat ve tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Covid-19 

salgını etkilerinin nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve 

ticaret sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini 

sürdürmeleri ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini 

koruyarak yeni personel istihdam etmeleri koşuluyla KOBİ’lerin 

başvurusuna Aralık 2021 de açılan işletme sermayesi desteği 

kapsamında bugüne kadar Amasya’da verilen kredi desteği rakamı 

40 milyon TL’yi buldu.
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Kadın Emeği ile Ankastre Aksesuarları 
Girişimcilik desteği ile kurulan Armel Ankastre, ankastre sektöründe davlumbaz parçalarının 

imalatının yanında, dünyaca ünlü firmalara da ara mamul olarak plastik baskı yapıyor

Merzifon OSB’de kurulan Armel Ankastre, yüzde 59 kadın 

istihdamı ile konusunda etkin bir şekilde üretim yapıyor. 

Merzifon OSB’de 3 bin metrekare açık, 2 bin metrekare kapalı 

alanda tamamen modern teknolojiyle donatılmış tesislerinde 

üretimini sürdürüyor. 

Ürettiği ürünler; davlumbaz bacası, baca adaptörü, tamamlayıcı 

plastik parça, karbon filtre, matbuat baskı (kullanma kılavuzu-

etiket), malzeme gruplama, çanta ve kamp sandalyesi plastik 

aksesuarları.

İşletme yetkilisi Yakup Bülbül, KOSGEB ile tanıştıktan sonra yeni bir 

dönem açtıklarını ifade ederek sözlerine şu şekilde devam etti:

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan

Amasya’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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KOSGEB ile Ülke Ekonomisine Katkı

İlk kurulduğumuz yıllarda tüm malzemeleri dışardan tedarik 

ediyorduk. Esnek üretim ve hızlı reaksiyon verme gibi durumlarda 

bizleri sıkıntıya sokuyordu. KOSGEB destekleri ile bünyeye baskı 

makineleri, plastik enjeksiyon baskı makineleri alarak hem esnek 

üretime hızlı aksiyon almaya hem de istidamı arttırarak bölge ve 

ülke ekonomisine katkı sağladık.

Ankastre ve beyaz eşya sektörüne 2021 yılında 1 milyon 365 bin 

adet gruplanmış aksesuar seti üretimi yaptık. Bir önceki yıla göre 

yüzde 26’lık bir artış sağladık. 

Ayrıca dünyanın önde gelen outdoor firmalarından Decathlon 

firmasına ara mamul olarak 150 bin adet kamp sandalyesi için 3 

milyon adet plastik baskı yaptık.

Firmanın Hedefleri

Outdoor ürünleri kamp sandalyesi ve kamp masası plastik parçaları 

üretimleri yapan Armel Ankastre, ankastre sektörü dışında çanta 

aksesuarları ile ihracat yapmayı hedefliyor. 

İşletme, Matbaa baskı ve gruplama tarafında bölge dışında da 

firmalar ile iletişim içinde olarak bir senede iki kat kapasiteye 

çıkılmasını planlıyor. Böylelikle ek bina yatırımları ve ek istihdam 

sağlamayı düşünüyor.

KOSGEB’den 4 Ayrı Destek

2018 yılından itibaren KOSGEB desteklerinden faydalanmaya 

başladıklarını söyleyen işletme yetkilisi Yakup Bülbül, KOSGEB’den 

4 ayrı destek programının bir tanesini başarı ile tamamladığını üç 

ayrı destek programının ise halen devam ettiği ve KOSGEB’in her 

zaman KOBİ’lerin yanında olduğunu ifade etti.

“2018 yılından itibaren KOSGEB 

desteklerinden faydalanmaya 

başlayan işletme KOSGEB’in 

4 ayrı destek programından 

yararlanıyor”
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Amasya’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Metal İşleme Sektöründe İş Birliği
İş Birliği Destek Programı ile 2020 tarihinde kurulan Tekman Panel Sanayi, metal işleme 

sektöründe çatı ve cephe panellerinin imalatını gerçekleştirerek üretime başladı

4 limitet şirket ve bir gerçek kişi bir araya gelerek İş Birliği Güç 

Birliği Destek Programı’ndan faydalandı. Hızlı bir şekilde yeni bir 

imalathane yapıldı, makineler yerli makine olarak temin edildi. 

Proje yasal süresi içerinde tamamlanarak üretime başlandı.

Türkiye Pazarı İçin Yeni Bir Ürün

Merzifon OSB’de kurulan Tekman, bir yüzeyi metal diğer yüzeyi 

polietilen kaplı yeni nesil ekonomik ve yalıtımlı çatı-cephe kaplama 

panellerinin üretim ve satışını gerçekleştiriyor. 

Türkiye pazarında yeni sayılabilecek bir ürünün üretimini yapan 

işletme, klasik sandviç panellerden daha çok ekonomik bir ürünün 

üretimini yaparak piyasadaki ürün çeşitliliğini de arttırdı.

Isı, Su ve Ses Yalıtımı

Bir santimetre kalınlığında poliüretan yalıtım katmanına sahip 

paneller, kullanıldığı alanlarda oldukça yüksek bir ısı-su-ses yalıtımı 

sağlıyor, nem yoğuşmasını önlüyor. 20 metreye kadar istenilen 

boyda üretilebilen paneller sayesinde, özellikle üretim maksatlı 

işletmelerde, sorunsuz ve süratle montaj gerçekleştirilebiliyor.

Tekman Panel geleneksel sandviç panellere alternatif olarak; 

tek katmanı sac kaplı, diğer katmanı PE film kaplı olan, 10 mm 

kalınlığında poliüretan dolgulu, yeni bir çatı ve cephe kaplama 

ürünü. Basitçe izolasyonlu-yalıtımlı trapez sac olarak tanımlanıyor. 

Yurt dışında single panel olarak bilinen bu ürün, piyasada tek 

kat panel olarak da adlandırılıyor. Çatı ve cephe kaplamada 

Şenol DEMİR
Hazırlayan
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kullanılabilecek en iyi ürün olan Tekman Panel kısa sürede piyasada 

büyük bir paya sahip oldu.

Ülke Ekonomisine Katkı

İşletme, gerçekleştirdiği üretimle sektöründe ülkemizin rekabet 

gücünü arttırarak katma değer yaratıp istihdama katkı sağlıyor. 

Ayrıca firma bünyesinde; tabak sac boy kesme, rulo sac dilme ve 

trapez sac hatları da bulunuyor. Panel üretiminin yanında çelik 

servis merkezi olarak da büyük rulo sac stokuyla müşterilerine 

hizmet veriyor. 

Yerli Makinelerle Yerli Üretim

Tekman Panel, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin 

metrekare açık, 6 bin metrekare kapalı alanda tamamen modern 

ve yerli üretim makine ve teknolojiyle donatılmış tesislerinde 

üretimini sürdürüyor.

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.

“İşletme, İş Birliği Destek 

Programı kapsamında, yurt içi ve 

yurt dışı pazarlarında 44 yıllık 

iş ve pazar tecrübesinin 

avantajını da kullanıyor.”
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Dünya Markası Çantalar
Amasya’da faaliyet gösteren İdeal Çanta, dünyanın önde gelen firmalarına çantalar 

üretiyor. Firmanın hedefi; kendi markası ile uluslararası platformlarda sahne almak

İş Birliği Destek Programı’ndan 2020 yılında yararlanan İdeal 

Çanta, destek süreci kapsamında yapılan makine ekipman ve 

personel destekleri ile üretim kapasitesini arttırdı. Bu kapsamda 

sağladığı teknolojiye uyumlu gelişimi ile ihracat yapabilme 

hususunda mevcut ve hedef müşterilerine yenilikler sunarak 

KOSGEB‘den aldıkları destekle ülkemizin mevcutta yapmış olduğu 

çanta ithalatını azalttı. İdeal Çanta, bölge istihdamına katkı 

sağlayarak iki sene içerisinde çalışan sayısını 176 kişiye çıkardı.

Kadın İstihdamına Destek

Kadın istihdamını desteklemek amacıyla yola çıkan İdeal Çanta; 

sırt, spor ve alışveriş çantasının yanı sıra kalemlik, boks torbası, 

kamp sandalyesi gibi farklı kategoriden ürettiği ürünler ile Merzifon 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 3850 metrekare kapalı alanda 

tamamen modern teknolojiyle donatılmış tesislerinde üretim 

yapıyor. İşletme, 1200 metrekarelik geniş depolama alanlarında 

modern raf ve kafes sistemi ve ful otomatik dikim makineleri ile 

üretimde standart yakalamayı başardı. Müşteri ve ürün grubu fark 

etmeksizin tüm ürünlere teslim edilmeden önce yüzde 100 kalite 

kontrol yapılıyor. Firma, günlük 4 bin çanta üretimi ile yüzde 80 

seviyesinde kadın personel oranıyla kadın istihdamını destekliyor.

Deniz YILMAZ

Hazırlayan

Amasya’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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Üretimde Yerlileşme

İdeal Çanta, üretime başladıktan sonra yapılan ithalatı durdurmayı 

hedefleyerek grubunda en çok ithalat yapan ülkeler olan 

Amerika, Fransa ve İtalya’ya ihracat yaparak ülkemizde de satışı 

gerçekleştirilen birçok marka ile anlaşma sağlayıp üretimlerini 

yerlileştirdi. 

İlk ihracatını pandemi döneminde İngiltere’ye gerçekleştiren İdeal 

Çanta’nın ardındaki ihracatları Pull&Bear müşteri kanalından 

İspanya, Decathlon müşteri kanalından ise Fransa üzerine 

gerçekleştiriyor. 2022 yılı içerisinde gerçekleşecek ihracat ülkeleri 

arasında Decathlon müşteri kanalından Fransa ve Kanada yer 

alıyor. Bünyesinde hali hazırda Decathlon, LcWaikiki, Inditex Grup 

( Zara, PullBear gibi ) üretimi yapmakta olan İdeal Çanta; Defacto, 

Kappa, Jack&Jones, Bestseller, Nike, Adidas firmalarını da hedef 

müşteri kitlesi arasına aldı. Pek çok ünlü markayla çalışan İdeal 

Çanta, aynı zamanda kendi markası olan “Unistarbag” ile de 3 yıl 

içinde ulusal ve uluslararası fuarlara katılmayı hedefliyor.

Teknolojinin getirdiği yenilikleri bünyelerine katarak dünya 

standartlarında üretim yapmayı vizyon edinen İdeal Çanta, 

sektöründe öncü ve örnek şekilde olmayı misyon edinerek üretim 

yapmaya devam ediyor.

“ Çanta alanında dünyanın önde 

gelen markalarıyla iş birliği yapan 

firma, pandemi sürecinde de 

üretimine hız kesmeden devam 

ediyor.”
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Afrika’dan Uzakdoğu’ya Ofis Mobilyaları
350 metrekarelik bir atölyede üretime başlayan 4Line Ofis Mobilyaları, bugün 20 dönüm 

alanda yapılan imalat, 16 konsept mağaza ve 30’a yakın bayi ağı ile yoluna devam ediyor

4Line Ofis Mobilyaları, 2004 yılında Amasya’da 350 metrekare 

bir atölyede imalata başladı. İlk beş yıl boyunca bayilere ofis 

mobilyası, Amasya ve çevresine ise ev mobilyası yaparak hizmet 

verdi. 2009 yılında Amasya OSB‘de bir dönüm kapalı, 11 dönüm 

açık olan fabrika sahasına geçti.  Bu esnada ilerleyen teknoloji 

ile yerli makine parkuruna İtalyan ve Alman menşeli makinelerle 

takviye yaptı. 2013 yılında DMO’nun kataloğuna girerek tüm 

kurumlara hizmet vermeye başladı. 

İşletme, yurt dışında ve İstanbul’da katıldığı uluslararası fuarlarda 

yaptığı yurt dışı bağlantılarla ihracatta adım adım yol kat etmeye 

başladı.  

16 Mağaza ve 30’a Yakın Bayi Ağı

Bugün gelinen noktada 11 dönüm açık arazi üzerinde 9 dönüm 

kapalı alanda imalat yaparak 16 konsept mağaza, 30’a yakın bayi 

ağı ile Türkiye, Afrika, Arap Yarımadası, Türk Cumhuriyetleri ile Uzak 

Doğu’da 4Line markasının ürünlerini müşterilerine sunuyor. 

İşletme yetkilisi Hacı Musa Mısırlı, işletmenin Türkiye ve yurt dışı 

pazarlarındaki başarısını şu şekilde anlattı:

Devlet Destekleri

2004 yılından önce üç şirket ortağının beraber çalıştığı firmadan 

ayrılma kararı alıp küçük bir atölyede bu yola baş koyması, içinde 

birçok başarı hikâyesi barındırıyor. 

Şenol DEMİR
Hazırlayan

Amasya’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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Geldiğimiz sektörde içinde olduğumuz nokta bunun açık bir 

ispatıdır. Bu başarı da emeği geçen irili ufaklı birçok desteğiyle 

yanımızda duran başta KOSGEB, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(OKA) ve Ticaret Sanayi Odası‘na teşekkürlerimizi bir borç biliriz. 

Ayrıca Facebook ve Instagram reklamlarıyla dünyanın en ücra 

köşelerine kadar firmamızın ve ülkemizin tanıtımını yaparak 

ekonomimize katkı sağlamaya devam etmekteyiz.

Yurt Dışı Pazarlarında

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle gerçekleştirilen, Amasya 

mobilyacılarının dış pazarlara açılmasına öncülük eden URGE 

projesi ile 2013 yılında Libya ’da katıldığımız fuarda ilk bayiliğimizi 

verdik. 

Sonraki 8 yıllık süreçte İstanbul’da düzenlenen İstanbul Mobilya 

Fuarı’na KOSGEB desteğiyle katılım sağlayarak Ürdün, Suudi 

Arabistan, İsrail, Hollanda, Nijerya, Umman, Irak, Lübnan, 

Azerbaycan ve Cibuti başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat 

gerçekleştirdik.

KOSGEB Destekleri

İşletme; KOSGEB’in üç ayrı Genel Destek Programı, bir İşletme 

Geliştirme Destek Programı, iki KOBİ-GEL ve bir Yurt Dışı Pazar 

Destek Programı olmak üzere 7 programı başarılı bir şekilde 

tamamladı.

“İşletme; KOSGEB’in üç ayrı 

Genel Destek Programı, bir 

İşletme Geliştirme Destek 

Programı, iki KOBİ-GEL ve bir 

Yurt Dışı Pazar Destek Programı 

olmak üzere 7 programı başarılı 

bir şekilde tamamladı.”
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Teknolojiyi Üretime Taşıdı
Ambalaj makineleri için yedek parça üreten Reymak Makine, KOBİGEL Destek Programı ile 

üretim hattında bulunan makinelerin teknolojik seviyelerini yükselterek verimliliği arttırdı

Makine imalat sanayisine yönelik yardımcı sistemler tasarlamak 

ve üretmek üzere 2006 yılında kurulan Reymak Makine, ambalaj 

makinalarının sargı, çözgü ve dilimleme ünitelerinde kullanılması 

için çeşitli parçalar üretiyor. Üretmiş olduğu bu ürünlerin yüzde 

95’lik kısmını “Sthill Converting Equipments” markası ile dünya 

genelinde 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Reymak Makine 2011 yılında, değişen koşul ve teknolojik 

gelişmelere ayak uydurabilmek amacıyla Manisa Muradiye Küçük 

Sanayi Sitesi’ndeki fabrikasına taşındı.

İhtiyaca Göre Ürün

İşletmede, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin önemli bir yeri bulunuyor. 

Özellikle ürettiği ekipmanları, ambalaj makineleri üreticileri ve 

kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre dizayn ediyor. Ham maddeden 

son mamule kadar bütün ara kademeleri kendi içerisinde üreten 

entegre tesis Reymak Makine, 2021 yılında Manisa OSB içerisinde 

yer alan 6 bin 500 metrekaresi kapalı, 5400 metrekaresi açık 

olmak üzere toplam 11 bin 900 metrekarelik yeni üretim tesisine 

taşınarak faaliyetlerine devam ediyor.

50’den Fazla Ülkeye İhracat

İşletme; başta Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, 

Çin, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, 

Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Endonezya, 

İsrail, İtalya, Polonya ve Amerika gibi ülkeler olmak üzere 50’den 

fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Reymak Makine, kuruluşundan itibaren hem kendisine hem de 

ülke ekonomisine katma değer yaratacak orta-yüksek teknolojili 

ürünlerin geliştirilmesi ve geliştirilen bu ürünlerin en kaliteli şekilde 

pazara sunulması prensibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Şenol DEMİR
Hazırlayan

Amasya’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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KOSGEB ile Kazanımlar

KOSGEB’in Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek 

Programı, KOBİ Proje Destek Programı ve KOBİGEL KOBİ Gelişim 

Destek Programı’ndan faydalanan işletme, KOBİ Proje Destek 

Programı sayesinde üretim fonksiyonlarını daha verimli ve sistemli 

hale getirerek dijital altyapısını oluşturdu, belgelendirme süreçlerini 

tamamladı.

KOBİGEL ile tamamlamış olduğu “Üç Boyutlu Test Simülasyon Alt 

Yapısı ve Kaplama Tesisi Kurulumu” konulu projesi sayesinde de şu 

kazanımları elde etti:

• Üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak üzere kaplama 

hattı kurarak üretim hattında bulunan makinelerin teknoloji 

seviyelerinin yükseltti. Bu süreçlerde gelişmiş Ar-Ge ve 

tasarım olanağı sunan yazılımlardan yararlanmaya başladı. 

Belgelendirme süreçlerini tamamladı.

• Üretim süreçlerinde enerji, ham madde ve yardımcı 

malzemelerin daha verimli kullanılmasıyla maliyetlerin 

düşürülmesine olanak tanıyan makine yatırımları yaptı.

• KOSGEB desteğiyle işe alınan nitelikli personel ile insan 

kaynağının niteliğini arttırdı ve proje kültürünü geliştirdi.

“Reymak Makine, üretmiş olduğu 

ürünlerin yüzde 95’lik kısmını 

“Sthill Converting Equipments” 

markası ile dünya genelinde 

50’den fazla ülkeye ihraç ediyor.”
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On Parmağında On Marifet
Gönül dünyasındakileri neye üfleyen Suheyb Turhan, musikiye olan ilgisinin yanı sıra el 

emeği göz nuru ile hazırladığı tespihlerini ve ebrularını meraklılarının beğenilerine sunuyor

Dergimizin bu ayki sayısında nefesiyle notalara hayat veren, 

tespih ustası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve aynı 

zamanda ebru sanatına büyük ilgi duyan KOSGEB Tekirdağ 

Güney Müdürlüğü’nde görevli personelimiz Suheyb Turhan’ı 

sizlere tanıtmak istedik ve kendisiyle keyifli bir sohbet 

gerçekleştirdik: 

Suheyb Turhan kimdir, KOSGEB ile tanışıklığınız 

ne zaman başladı? 

1986 yılında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde öğretmen bir 

baba ve ev hanımı bir annenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya 

geldim. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Tekirdağ’da 

tamamladıktan sonra Kocatepe Üniversitesi İktisat 

Bölümü’nden mezun oldum. 2014 yılında KOSGEB Tekirdağ 

Güney Müdürlüğü’nde çalışma hayatına başlamam vesilesiyle 

KOSGEB ailesinin bir parçası olma fırsatını yakaladım. 

KOSGEB desteklerinin girişimcilere ve işletmelere aktarılması, 

duyurulması, onların bu desteklerden istifade etmelerini 

sağlamak ve bunu müşahede etmek işimi zevkle yapmam 

noktasında büyük keyif veriyor.

Bize ney enstrümanını anlatabilir misiniz?

Üflemeli çalgı grubunda yer alan ve kamıştan üretilen ney, 

uzun bir gövdeye sahiptir. Gövdesinde; biri arka, altısı ön 

kısmında olmak üzere yedi delik bulunur. Bu delikler notaları 

oluşturmakta ve açılıp kapatılmasıyla ney sesi ortaya 

çıkmaktadır. Neyin ses tınısı diğer üflemeli çalgılardan çok 

farklıdır. Ney sesi, kişilerin ruhuna dokunduğundan, özelikle 

KOSGEB’in Renkli Simaları

Ömer KIZILYER

Hazırlayan
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dini müzikler, ilahiler ve törenlerde kullanılmaktadır.

Neyin icadıyla ilgili olarak, Hz. Peygamber’in ilahi bir sırrı Hz. 

Ali’ye söyledikten sonra Hz. Ali’nin bu sırrın manevi ağırlığına 

dayanamayıp onu susuz bir kuyuya bağırdığı ve daha sonra 

bu kuyudan çıkan kamışlardan her rüzgâr estiğinde bu sırrın 

etrafa yayıldığı yolunda bir menkıbe anlatılır. Ney öteden beri 

Türk musikisinin ve özellikle tekke musikisinin vazgeçilmez 

sazı olmuştur. Neyde bulunan yedi adet deliğin tasavvuf 

düşüncesinde ‘yedi esmâ’ olarak yorumlanması ve neyin 

insan-ı kâmili temsil etmesinin yanında Mevlana Celaleddin-i 

Rumi’nin, “Dinle neyden…” ifadesiyle başlayan Mesnevi’sinin 

giriş kısmının neye ayrılması, bizi musiki deryasına çekti. 

Günümüzde ney, Türk sazı olarak anılmaktadır ve tasavvuf 

müziğinin bir simgesi haline gelmiştir.

Ney “çalmak” mı, “üflemek” mi?

Bir müzik aleti için kullanılan çalmak yerine, ney için üflemek 

tabiri kullanılır. Burada üflemenin mecazi bir anlamı vardır. 

Kaynağını İslam’da Allah’ın insanı yaratırken ruhu üflemiş 

olmasından alır.

Kendi kendinize mi öğrendiniz ney üflemeyi? 

Ney öğrenmek uzun sürüyor mu peki?  

Doğrusunu söylemek gerekirse ilk zamanlar kendi kendime 

öğrenebilmek çok uğraş verdim. Fakat bir müddet sonra 

değerli ney üstatlarımızın hayat hikâyelerini okumaya 

başladığımda bu eğitimin hoca talebe ilişkisi içerisinde meşk 

usulüyle olması gerektiğini düşündüm ve öyle de yaptım. 

Sadece ney için değil, hayatın bize sunduğu her konuda böyle 

olması gerektiği düşüncesine sahip oldum. Ney üflemek, güzel 

sonuçlar elde etmek tabii ki de kısa zamanda olmadı. Ancak 

muhabbetle ve tahammül ile güzel neticelere ulaştım. Kişisel 

kabiliyet ve egzersizlerle bu süreyi hızlandırdım.

Neyin büyülü dünyasındaki yolculuğunuz nasıl 

başladı? Sizi ney üflemeye teşvik eden şey nedir?

Hiç unutmuyorum, bir gün abim ney ile eve gelmişti. Benim 

de ney ile tanışıklığım o gün başladı. Evdeki herkes az da 

olsa ses çıkarabilmişti. Yalnız ben çıkaramamıştım. O gün 

kendime şöyle dedim, “Ses çıkarmadan uyumak yok”. Nihayet 

sesi çıkardım ve rahat rahat uykuya daldım. Neyin sesini 

işittiğimde beni etkisi altına almıştı. Diğer hocalarımızın 

kayıtlarını dinledikçe içten içe ney sevdası bize de nasip oldu.

Nefesinizle notalara can vermek nasıl bir duygu? 

Ney üflerken neler hissediyorsunuz?

Her kişinin ney üflemesi farklılıklar gösterebilir. Ama 

kulağımıza gelen nota genel olarak istenen frekansı bizlere 

verir. Hocalarım, “kişi gönül dünyasındakini üfler” derdi. 
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Burada ise makamdan, nota değerinden öte, aynı gönül 

sızıntılarına sahip kişilerin duyabileceği bir seda gelir. Bir 

toplulukla icra ederken notaya sadık kalarak bizden istenen 

ölçülerde sazımızı icra ederiz. Taksim dediğimiz nota dizilimi, 

belirli bir düzen içerisinde neyzenin iç dünyasının tınılarıyla 

kaplı bir şekilde dinleyiciye ulaşır.

Kendi yaptığınız besteleriniz var mı? Varsa 

bunları kayıt altına alıyor musunuz?

Beste çalışmalarım oluyor. Diğer sazende arkadaşlarımla 

birlikte notaya dökmeye çalışıyoruz. İmkânlarımız 

doğrultusunda kayıt alıp üzerinde çalışma yaptığımız 

eserlerimiz bulunuyor.

Kendinize örnek veya model aldığınız bir sanatçı 

var mı? Sesinden etkilendiğiniz ya da siz ney 

üflerken size sesiyle eşlik etmesini düşlediğiniz 

bir sanatçı var mı?

Niyazi Sayın Hocamızı anmadan yapamayız. Benim hocam 

Niyazi Hocamızın talebelerinden Bursa İlahiyat Fakültesi 

rahmetle andığım Öğr. Gör. İbrahim Benlioğlu Hocamın tavrı 

ve üslubuyla meşklerime devam etmeye çalışıyorum. Kıymetli 

büyüğümüz Ahmet Özhan ve Sami Savni Özer ile meşk 

edebilmeyi çok isterdim.

Ney üfleyen kişilerin seslerinin de güzel olduğu 

söylenir. Çevrenizdekiler sesinizi nasıl buluyor? 

Ney üflemek kadar şarkı söylemeyi de sever 

misiniz?

Rahmetli Hocam bir meşk sırasında bana da okumamı 

söylemişti. Sizin dediğiniz gibi ilk o gün, ondan işitmiştim 

ney üfleyenin sesinin güzel olabileceğini. Sesim parlak bir ses 

değil ama her sazendenin yapabileceği kadar nota değerlerini 

verip şarkı, türkü ve ilahi icra etmeye çalışıyorum.

Sesiyle huzur veren, ruhu dingin bir hale getiren 

ney enstrümanının sağlık açısından özellikle 

akciğerlere yönelik faydaları olduğu söyleniyor. 

Bu konuda söylemek istediğiniz bir şeyler var 

mı?

Stresi azalttığını, ruhu dinlendirdiğini kendimden biliyorum. 

Ben de her insan gibi hayatın zorluklarıyla, sıkıntılarıyla 
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karşılaşıyorum. Öyle zamanlarda neyi alıp üflemeye 

başladığımda ruhumun huzur bulduğunu, bilincimin 

tazelendiğini hissediyorum. Birkaç yerde ney üflemenin 

akciğerlere faydalı olduğu yönünde yazılar okudum. Ben 

de bunun mümkün olabileceğini düşünüyorum. En azından 

egzersizleri yaparsanız diyafram nefesiyle sağlıklı ve uzun 

süre nefes alıp vermemize etkisi muhakkak olacaktır diye 

düşünüyorum.

Ney üflemek ile ilgili başınızdan geçen ilginç bir 

olay var mı? Bizlere bahsedebilir misiniz?

Birbirinden değerli üç hocaya sahip oldum. Hepsinden Acem 

Aşiran Peşrevi’ni meşk ediyordum. Son meşk ettiğim hocama 

anca sorabilmiştim. Hocam biz bu işi yapamıyoruz herhalde, 

sizden önceki hocalarımda aynı eseri meşk etmiştik demiştim. 

Hocam da tebessüm ederek, “Biz sana tavır öğretiyoruz evlat, 

tavrın otursun istediğin eseri notasıyla icra edersin” demişti. 

Bu üç hocam aynı ekolden Niyazi Sayın Hocamızın tavrını 

devam ettiriyorlar. İlerleyen zamanlarda ne demek istediğini 

anlamıştım. Sizin vesilenizle hepsini saygıyla anıyor, sağ 

olanların ellerinden öpüyor, hayırlı ömürler niyaz ediyorum.

Neye olan ilgi Tekirdağ’da nasıl? Ney öğrenmek 

isteyenlere yardımınız oluyor mu?

Sabırlı, gayretli ve biraz da olsa kabiliyeti olanlar sizi her 

yerde buluyor. Tekirdağ’da da hocalarımdan gördüklerimi 

meraklılarına nakletmeye çalışıyor, öğrenmek isteyenlere 

elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.
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Ney üflemenin yanı sıra ebru sanatına da ilginiz 

olduğunu duyduk. Sizi ebru sanatına iten şey 

nedir? Ne kadar zamandır ebru yapıyorsunuz?

Ebru sanatıyla üniversite yıllarımda tanıştım. Ara vermeler 

olsa da aynı şevk ve muhabbetle ebru çalışmalarını takip 

ediyorum.

Ebru sanatının size hissettirdikleri nelerdir?

Tekne içerisinde boyalarla birlikte siz de akıp gidiyorsunuz. 

Sakin ve dikkatli olmanız gerekiyor. Bu da insanın aklını 

diğer düşüncelerden soyutlamasıyla oluyor. Musikide ise eğer 

yalnız icra etmiyorsanız diğer sazlarla bir ahengi yakalayıp 

tevhidi sağlıyorsunuz. Zannedersem birliği, tekliği ve saflığı 

yakalayabilenler her sahada başarılı oluyor.

Teknenin başına geçtiğinizde özellikle 

hangi renklerle, hangi motifleri çalışmayı 

seviyorsunuz? Ebruyu tekneden çıkardıktan 

sonra neler hissediyorsunuz? 

Çiçek motiflerini özellikle de lale ve papatya motifleri üzerinde 

çalışmayı seviyorum. Bunun yanı sıra battal ebru, taraklı ebru 

olsun her renkte çeşitte denemelerim oluyor. Sabır gerektiren 

bir iş ebru. Kurumasını, boyanın açılmasını bekledikten sonra 

kitrenin durumuna, renk uyumuna bakarız ve sabrın sonunun 

selamet olduğunu görürüz. İşte o an paha biçilmez duygular 

kaplıyor gönlümü.

Ebru yaparken dinlemekten keyif aldığınız 

sanatçılar var mı?

Sanat müziği dinlemeyi severim. Bilhassa sanat camiasına 

damga vurmuş sanatçıların eski kayıtlarını dinlemek, o 

sadeliği duymak keyif veriyor. Belki de o sadeliği teknemizde 

görmeye çalışıyoruz.

Çok yönlü bir kişilik olduğunuzu yaptığınız 

çalışmalarda görebiliyoruz. Bu çalışmalar 

arasında tespih ustalığınızın da bulunduğunu 

öğrendik. Peki, tespih yapma merakınız nasıl 

başladı?

Ney sazıyla olan birliktelik sizi diğer İslam sanatlarıyla da 

buluşturuyor. Ya da bir diğeri diğerine vesile oluyor. Onlardan 

biri de tespih. Beğendiğim tespihleri satın almak ve kendimce 

küçük bir koleksiyon oluşturmak gibi merakım vardı. Bu 

merakımı kendi tornamdan isteğim gibi ya da istenildiği gibi 

yapabilir miyim diyerek başladım tespih imalatına. Farklı 
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cinslerde ağaçlar edinerek denemeler yapmaktayım. Şu an 

minik atölyemde Ney, tespih meşklerime devam ediyorum. 

Tekirdağ’da tespih hocası olmadığından kendi gayretlerimle 

bir şeyler yapmaya çalışıyorum.

Bir tespih sizin için neler ifade eder?

Ortaya çıkan emeği, parmaklarınızla ve gözlerinizle seyredip o 

dua tanelerinde dolaşmak farklı bir hissiyat uyandırıyor.

Tespihleri yaparken ne tür malzemeler 

kullanıyorsunuz, sizce ipinden tanesine ve 

hitamesine kadar iyi bir tespih hangi özelliklere 

sahip olmalıdır?

Sanat dallarında olduğu gibi yapan kişinin kabiliyetini, 

birbiriyle aynı olan habbeler ve uyum halindeki imame ve 

hitamesi bize tespihin kalitesini ortaya koyuyor. Kıymetli 

madenlerden, hayvansal, bitkisel malzemelerden olduğu gibi 

ağaç grubundan da tespih olmaktadır. Çoğunlukla ağaç grubu 

çalışmalar yapıyorum.

Ülkemizde her yaştan insanın ilgi duyduğu 

aksesuarların arasında tespih de yer alıyor. 

Hatta tespih koleksiyoncuları bile var. 

Yaptığınız tespihlerden kendinize bir koleksiyon 

oluşturuyor musunuz? Oluşturuyorsanız 

koleksiyonunuzdan bahsedebilir misiniz?

Küçük ama renkli, çeşitli bir koleksiyonum var. Zaten bu 

koleksiyon beni tespih yapımına yöneltti. Hala günümüzdeki 

ustaların tespihlerini de koleksiyonuma ekliyorum. Kendi 

yaptıklarımı da beğenenlerle buluşturuyorum. Umarım istenen 

seviyede eserler vermek nasip olur.

Ney ve tespihi çoğunlukla yan yana görüyoruz. 

Tespihin ney ile dini musikiyle nasıl bir ilişkisi 

var? Bu husustaki fikirlerinizi öğrenmek isteriz?

Kıymetli Niyazi Sayın Hocamız ve müşahede ettiğim İbrahim 

hocamın hem ney hem tespih yapması bize rehber oldu. 

Sanatın güzelliğini seyredebilen kişi, baktığı izlediği her yerde 

bu güzellikleri görebilir ve duyabilir. Dini, dili fark etmeksizin 

Allah (c.c.) tüm kullarına nasıl bakıyorsa bizlere o naif bakışla 

bakabilmeyi nasip eylesin. 
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SOLDAN SAĞA

3. Egzoz gazı salınımını ölçmek için yapılan test.

6. Başkasına verilmeyip bir kişi, grup veya zümreye verilen 

                 imtiyaz.

7. Bir şeyden dolayı şikâyet edip durmak.

8. Baş aşağı şekilde uyuyan memeli hayvan.

11. Ayın hareketleri nedeniyle denizlerin yükselmesi ve alçalması.

12. Askerlerin hazır şekilde toplanması.

13. Evin havadar bölümü.

18. İnternetten yapılan alım satım işi.

19. Olaylara iyi tarafından bakmayıp, olumsuzluk gören.

20. Bitkilere yeşil rengini veren madde.

21. Türkiye’nin en büyük doğal limanı.

22. Bir ilaçla aynı içeriğe sahip başka bir ilaç.

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Ürün veya sanat eserinin kâğıt üstündeki taslağı.

2. Her yıl 23 Nisan’da kutlanan milli bayramımız.

4. Balıkesir’deki kuş cenneti.

5. Risklerin prim karşılığında güvenceye alınması.

9. Türklerde ilk devlet teşkilatı hangi Türk devleti  

                zamanında kurulmuştur?

10. İngiltere, İskoçya ve Galler’i kapsayan ada.

12. Ham maddeyi işleyerek yapılan üretim.

14. Ukrayna’nın başkenti.

15. ‘Bir kedi gördüm sanki!’ diyen çizgi film karakteri küçük

                sarı kuş.

16. Evreni inceleyen bilim dalı.

17. Bir icadın ilk örneği ya da modeli.

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan
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VERİYİ İŞLEYEREK
BİLGİYE
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU İLE
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KOSGEB destekleri

ücretsiz
aracısız
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