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ISIPO ile Eylem Planı İmzalandı
Türkiye ile İran arasında YDİK’in 7’nci toplantısı gerçekleştirildi. KOSGEB ile ISIPO arasında
2015’te imzalanan mutabakat zaptının tamamlayıcısı hükmünde bir eylem planını imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İran ziyaretinde

KOSGEB Başkanı Kurt da İran’da

KOSGEB ile İran Küçük Sanayiler ve Sanayi Parkları Kurumu

İki cumhurbaşkanının açıklamaları öncesinde Sanayi ve

(ISIPO) arasında eylem planı imzalandı.

Teknoloji Bakanı Varank ile İran Sanayi, Maden ve Ticaret
Bakanı Emin, KOSGEB ile ISIPO arasında eylem planına

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İran Sanayi,

imza attı. İran’ın başkenti Tahran’daki Sadabat Sarayı’nda

Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Fatemi Emin, Cumhurbaşkanı

gerçekleşen imza töreninde KOSGEB Başkanı Hasan Basri

Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin

Kurt da hazır bulundu.

refakatinde eylem planını imza altına altı.
İlk Mutabakat Zaptı 2006’da
Anlaşmalar İmzalandı

KOSGEB ile İran’daki muadili kuruluş olan ISIPO arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İranlı mevkidaşı Reisi

KOBİ’ler alanında iş birliğine yönelik olarak 2006’da

başkanlığında Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi

mutabakat zaptı imzalandı.

(YDİK) 7’nci toplantısı Tahran’da gerçekleştirildi. Konsey
toplantısı sonrasında iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

İmzalanan mutabakat zaptı ile karşılıklı bilgilendirme
faaliyetleri, işletme eşleştirme etkinlikleri düzenlendi ve
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Tahran’da düzenlenen etkinliklere katılan KOBİ’lere Yurt
Dışı İş Gezisi kapsamında çeşitli destekler sağlandı.
2015’te Süresi Doldu
KOSGEB ve ISIPO arasında imzalanan mutabakat zaptının
süresinin dolması nedeniyle 2015’te yeni bir mutabakat
zaptı imzalandı ve eylem planı ile iş birliğinin sürdürülmesi
konusunda mutabık kalındı. Bu mutabakat zaptının
tamamlayıcısı hükmünde eylem planı da Türkiye-İran 7. YDİK
toplantısı sırasında imzalanmış oldu.
Yatırım Ortamı ve Fırsatlar
İmzalanan eylem planı ile bilgi değişim fuarları, sergi
ve seminerler ile iki ülke arasında bilgi alışverişi
gerçekleştirilecek ve etkinlikler KOBİ’lere duyurulacak.
Yatırım ortamı, fırsatları ve potansiyelleri hakkında
bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. KOSGEB ve ISIPO
faaliyetleri ile ilgili en iyi uygulama çalıştayları, uzman
değişim programları yürütülecek.

Teknoloji Değişim Merkezi
KOBİ’ler için karşılıklı iş gezileri ve B2B faaliyetleri
düzenlenecek. Her iki tarafın teknoloji taleplerinin ortaya
çıkarılması ve teknoloji temelli konferanslar düzenlenmesi
için İran’da ITTEC’in (Türkiye-İran Teknoloji Değişim Merkezi)
kurulması sağlanacak. Ayrıca İran Küçük Sanayii Garanti
Fonu ile Kredi Garanti Fonu iş birliği gerçekleştirilecek.
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100 Bin KOBİ İhracat Yapıyor
KOSGEB Başkanı Kurt, Kocaeli Sanayi Odası’nda konuştu: KOBİ’lerimiz yaklaşık 100
milyar dolar ihracat yapıyor. Türkiye genelinde 100 bin KOBİ bu ihracatı gerçekleştiriyor

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “KOBİ’lerimiz 100 milyar
yaklaşık dolar ihracat yapıyor. Türkiye genelinde 100 bin KOBİ
bu ihracatı gerçekleştiriyor” dedi.
Kocaeli Sanayi Odası’nın Temmuz ayı meclis toplantısında
katılan Kurt, kurum olarak Türkiye’nin bütün illerinde
olduklarını söyledi.
KOBİ’lerin Türkiye’deki toplam cirodan yarı yarıya pay
aldığını dile getiren Kurt, istihdamın da yaklaşık yüzde 70’ini
KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini kaydetti.
Kurt, Türkiye’deki KOBİ’lerin ihracat istatistiğinin gelişmiş
ülkelerden farklılaştığını, Türkiye’deki KOBİ’lerin ihracatı
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sevdiğini vurgulayarak, “KOBİ’lerimiz yaklaşık 100 milyar
dolar ihracat yapıyor. Türkiye genelinde 100 bin KOBİ bu
ihracatı gerçekleştiriyor. Birçok gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkede bu kadar yüksek oranda değil. Bu bizim açımızdan
değerlendirilmesi gereken, ciddi fırsatlar içeren, desteklenmesi
gereken bir alan olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
Enerji Verimsiz Motorları Dönüştürmek
İstiyoruz
Türk sanayisinde elektrik motorlarının en büyük tüketim
kaynağı olduğuna dikkati çeken Kurt, sözlerine şöyle devam
etti:
Rekabetçi olabilmeniz için de rakipleriniz olan ülkeler
seviyesinde maliyetleri tutabilmeniz lazım. Elektrik maliyetleri
her dönem dalgalanıyor. Türkiye’de, bazen uluslararası
piyasanın altında olduğu gibi bazen de üstüne çıkabiliyor.

75’lik geri ödemesiz destek vereceğiz. Motoru değiştirecek,

Enerji verimsiz motorları dönüştürmek istiyoruz.

değiştirdiği zaman faturasını bize getirecek ve çok hızlı bir
şekilde yüzde 75’ini biz KOSGEB olarak karşılamış olacağız.

Küçük ve mikro küçük ölçekli firmalarımıza özellikle yoğun
çalıştırdıkları motorları, birinci ve ikinci nesil motorlar yerine

KOSGEB Başkanı Kurt, artık Türkiye’nin bir sanayi devi olarak

üçüncü ve dördüncü nesil motorlarla değiştirmeleri için yüzde

da güçlü bir şekilde algılanmaya başlandığını sözlerine ekledi.
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MKİ ile 62 Bin Genç İstihdam Edildi
Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında; 46 bin 382 işletmeye 3
milyar 750 milyon TL destek verildi, 62 bin 85 yeni personelin istihdam edilmesi sağlandı

Covid–19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelere

teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca istihdam

(MKİ) yönelik olarak Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek

etme taahhüdü karşılığında, yeni istihdam edilecek her

Programı başvuruları 10 Ekim 2022 tarihine uzatıldı. 2022

bir personel için MKİ’lere 100 Bin TL faizsiz ve teminatsız

yılında başvurusu onaylanan işletmelerin yeni personel

geri ödemeli destek veriliyor. Mikro ölçekli işletmeler 2,

istihdam süreçleri ve ikinci taksit ödemeleri devam ediyor.

küçük ölçekli işletmeler de 5 kişiye kadar bu destekten
yararlanabiliyor.

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı
kapsamında 2021 ve 2022 yıllarında toplam 46 bin 382

10 Ekim 2022’ye Uzatıldı

işletmeye, 3 milyon 750 milyar TL destek verildi. 6 bin 85

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın 1

yeni personelin istihdam edilmesi sağlandı. 2022 yılında

Temmuz 2022’de ilan edilen dördüncü başvuru döneminde

başvurusu onaylanan işletmelerin yeni personel istihdam

son başvuru tarihi 10 Ekim 2022’ye, program başvurusu

süreçleri ve ikinci taksit ödemeleri devam ediyor.

onaylanan işletmelerin ödeme talep edebileceği son tarih ise
28 Kasım 2022’ye uzatıldı. Destek kapsamında yeni istihdam

1 Temmuz 2022’de ilan edilen son başvuru döneminde

edilecek personelin en geç 2022 Ekim sonuna kadar işe

toplam 11 bin 348 işletmenin, 25 bin 855 yeni istihdam

başlatılması gerekiyor.

taahhüdünü içeren başvurusu alındı.
Ödeme Telebi
Faizsiz ve Teminatsız

Destekten yararlanmak için önce online program başvurusu

Program kapsamında, son 12 aylık ortalama istihdamını

yapılması, şartlara uygun personel istihdamının SGK

koruma ve son üç yılda SGK 4A kapsamında 180 prim

kayıtlarına yansımasından sonra ise online doldurulacak

gününden fazla çalışmamış üniversite ya da mesleki /

Ödeme Talep Formu ile ödeme talep edilmesi gerekiyor.
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Yerli ve Milli Üretim

Yerli ve Milli TPN Cihazı
Yeni doğan yoğun bakım servislerinde kullanılması zorunlu olan ve yüksek maliyetlerle
yurt dışından temin edilen TPN yazılımı ve dolum cihazı, KOSGEB desteğiyle geliştirildi

Hazırlayan
Erhan BAHÇECİ

TPN yazılımı ve dolum cihazı; yoğun bakımda yatan,

oluşabilecek risk gruplarının (sıvı geçimsizliği, osmolarite,

ağızdan beslenmesi mümkün olmayan, özellikle

protein, non-protein, kalori) hesaplanarak hatalı ilaç

prematüre bebeklerin ve daha büyük hastaların damar

hazırlamanın önüne geçilebiliyor.

yoluyla beslenmesinde kullanılıyor. Hastanın verilerinin
takip edilmesini sağlayan sistem, doktor ve hemşirelere

Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri

büyük avantajlar sağlıyor.

Genel Merkezi Afyonkarahisar’da bulunan BİOHENGE Bio
Medikal, tıbbi cihaz alanında 2018 yılından itibaren genç

TPN Cihazı

ve dinamik ekibiyle ürettiği Total Parenteral Nütrisyon

TPN Compounder cihazı yeni doğan yoğun bakımlardaki

(TPN) cihazı, Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemleri, temiz

prematüre bebekler, pediatri ve yetişkin hastalar için

oda ve biyogüvenlik kabinleri üretiyor. Türkiye’de ve

temel besin maddelerin tamamının doğru doz ve uygun

yurt dışında pazarlamak amacıyla üretim, ihracat, satış

bir damar yolu ile verilerek sıfır kontaminasyon riskiyle

ve satış sonrası teknik servis alanında faaliyet gösteren

hastaya birden fazla ilaç karışımı yapıyor. Bu cihaz ile

firma, Türkiye’de ilk kez tasarımından üretimine kadar tüm

birlikte kullanılan ‘Order’ planlama yazılımı ile de hastada

süreçlerini gerçekleştirdiği TPN cihazına CE işareti vurma
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hakkını kazandı. Şirket ayrıca ISO 9001, Hizmet Yeterlilik
ve Marka Tescil belgelerine de sahip.
Üniversite ve sanayi iş birliği çerçevesinde Afyon-Uşak
Zafer Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 4 yıldır
faaliyet gösteren firma, tıbbi cihaz alanında yüksek
yerlilik oranları ve Sağlık Bakanlığı onaylı cihazları ile dışa
bağımlılığı ortadan kaldırdı ve ülkemize büyük katkıda
bulundu.
Ar-Ge Desteklerinden Faydalandı
KOSGEB’in destek programlarından 2018 yılında
faydalanmaya başlayan firma, Ar-Ge ve İnovasyon Destek
Programı ile İşletme Geliştirme Destek Programı başta

Gurbetçi Ailenin Vatan Hasretine Son Verdi

olmak üzere farklı desteklerden faydalandı.

Avusturya’dan BİOHENGE Bio Medikal firmasına ulaşan
gurbetçi bir aile çocuklarının rahatsızlığı sebebiyle 6 yıldır

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında “TPN

yaşadıkları yurt özlemini bu yıl sona erdiriyor. Her gün

Compounder Cihazı” ve “Kemoterapi İlaç Hazırlama

TPN alması gereken özel hastanın ihtiyaçları geçtiğimiz

Sistemi” konulu projeler, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

yıllarda Afyonkarahisar’da sağlanamaması nedeniyle

Destek Programı kapsamında da ‘’Temiz Oda ve

memleketlerine gelemeyen aile, bu yıl memleketlerine

Biyogüvenlik Sistemleri’’ konulu projeyle KOSGEB

gelebilecek ve çocuklarının tedavisi hiç aksama olmadan

desteklerinden etkin bir şekilde faydalanmaya devam

firmanın Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

ediyor.

Hastanesi’nde kurulu cihazı sayesinde devam edecek.
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İcat Çıkaran Gençler

Tarım Arazilerinde Verimi 3 Kat Artıran Cihaz
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan yararlanan Görsentam, tarımsal arazilerde
üretilen ürünlere yapay zekâ ile teknolojik çözümler geliştirerek üreticiye kolaylık sağlıyor

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Tarım arazileri için akıllı tarımsal mücadele sistemleri

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

geliştiren Görsentam Tarım Teknolojileri, ‘Akıllı Tarımsal

Ziraat mühendisiyim. İzmir’in Ödemiş ilçesinde 3 nesildir

Mücadele Sistemi’ ve ‘Uzaktan Zararlı İzleme Sistemlerin

meyve fidanı ve bahçecilik faaliyetlerini sürdüren bir ailenin

Geliştirilmesi’ projeleriyle arazideki riskleri önceden

oğluyum. Tarımda var olan sorunların içerisinde yetişmiş

tahmin ederek üreticilerin işini kolaylaştırıyor. Üreticiler

bir mühendis ve yazılımcıyım. Lisans öğrenimim boyunca

cep telefonuna gelen bildirimleri takip ederek ilaçlama ve

veriye dayalı tarım ve teknolojiyi nasıl birleştirme konusunda

gübreleme önerileriyle ürünlere zamanında müdahale ederek

kafa yoruyordum. Uludağ Üniversitesi’nin yurt dışı

tam verimlilik alabiliyor.

üniversitelerle akreditasyon süreçleri boyunca yeni eklenen
proje dersleri ile girişimcilik eğitimi alarak tarımsal erken

Türkiye’de tarımsal mücadele sistemine önemli yatırımlar

uyarı sistemlerin geliştirilmesi konusunda yolcuğum başladı.

yapıldığını söyleyen Görsentam Tarım Teknolojileri’nin

Ülkemizde kullanılan tarımsal tahmin ve uyarı sistemlerin

kurucu ortağı Mert Demirel, bu yatırımların yurt dışından

dışarıdan ithal edildiğini ve bu ürünlerin yerli ve milli

ithal edildiğini ve ülkemizde bu işi yapan yerli firma

olarak geliştirilmesi, ülkemizde var olan tarımsal hastalık

olmadığını söylerken yüzde 100 yerli yazılım ile bu sistemi

ve zararlıların sisteme entegre edilmesi gerekiyordu. Yazılım

gerçekleştirdiklerini anlatıyor. Mert Demirel’in başarı

ve zirai bilimlerine ilgi duymam beni bu alanda çalışmalar

hikâyesine ve işletmesinin ilk günden bugüne nasıl geldiğine

yapmaya itti. Uludağ Üniversitesi Entomoloji Ana Bilim

beraber göz atalım:

Dalı’nda yüksek lisansa başlayarak çalışmalarımı yürüttüm.
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Şu an Görsentam Tarım Teknolojileri girişimim ile bu alanda

tarımsal hastalık enfeksiyon riski, zararlı çıkış zamanını

ticari faaliyet gösteriyorum.

önceden belirliyor ve gübreleme önerisi yapıyor.
Firmamız tarım teknolojileri alanında büyük tarımsal

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar

işletmeler için teknolojik çözümler geliştirmekte görüntü

olan süreçlerini anlatır mısınız?

işleme, yapay zekâ ve tarımsal erken uyarı sistemleri

İşletmemiz, Şubat 2020’de TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi

hakkında çalışmalar yürütüyor. Diğer yandan firmamız özel

Desteği’ni alarak kuruldu. Okul yıllarından beraber
olduğumuz arkadaşım Elektrik-Elektronik Mühendisi
Baki Doğan Akar ile görüntü işleme ve sensör destekli

Görsentam Tarım Teknolojileri,

akıllı tarımsal mücadele sistemini geliştirmek üzere Ar-Ge

‘Akıllı Tarımsal Mücadele

faaliyetlerine Ulutek Teknopark ’ta başladık. 12 aylık bir

Sistemi’ ve ‘Uzaktan Zararlı

süreçte ilk prototipimizi çıkarttık ve diğer yandan dijital
feromon tuzağı geliştirmek üzere Eylül 2020’de, “Uzaktan

İzleme Sistemlerin Geliştirilmesi’

Zararlı İzleme Sistemlerin Geliştirilmesi” projesiyle

projeleriyle arazideki riskleri

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

önceden tahmin ederek üreticilerin

faydalandık. Bu destek ile bünyemize kattığımız yeni mezun

işini kolaylaştırıyor

personelimiz ürünün mobil uygulamasını da geliştirerek
Ar-Ge faaliyetlerine devam ettik. Tüm bu süreçlerde
alanında uzman ve tecrübeli bir ekibin temeli atılmış

sektöre yazılım, mobil uygulama, proje geliştirme ve prototip

oldu. İlk müşterimiz Mart 2021’de Bursa’da üretim yapan

tasarım ve imalatı konusunda hizmet sağlıyor. Bu kapsamda

büyük bir elma çiftliği sahibiydi. 2021 yılının sonlarında ise

firmamız Türk çiftçisinin teknolojik farkındalık ve bilinilirliği

pandeminin etkileri ile global çapta yaşanan elektronik çip

arttırarak ülkemiz tarımını dünya standartlarının üzerine

krizi nedeniyle elektronik komponent tedariki konusunda

çıkarmak, tarım teknolojilerinde ithalatların önünü keserek,

sorunlar yaşadık. Bu sorunlara karşı elektronik kartımızı

ihraç eden bir ülke profili oluşturmak ve sürdürülebilir tarım

daha modüler hale getirmek için çalışmalar başlattık.

için yeni teknolojiler geliştirerek dünya çapında öncü bir

KOSGEB’in gerek proje desteği gerekse finansal destekleri

firma olmayı vizyon edindi.

bu konuda bizlere can suyu oldu.
2022 yılı başında ise “Uzaktan Zararlı İzleme Sistemlerin
Geliştirilmesi” projemizi başarılıyla tamamlayarak
proje çıktısı Dijital Feromon Tuzağı ürününü İzmir Tarım
İl Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 50 adet satışını
gerçekleştirdik.
Faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir
misiniz?
Üreticilerin arazilerine tarımsal meteoroloji istasyonları
kurularak sıcaklık, nem, rüzgâr verileri, yaprak ıslaklık süresi
ve yağış gibi iklim verilerini ölçebilen cihaz, toplanan tüm
verileri sisteme işleyerek lokasyona özel hava tahmini,
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Örnek verecek olursam; Gemlik’te bir zeytin arazisinde

zararlıya özel üretilmiş kapsül şeklinde ki çiftleşme kokusu,

geleneksel ilaçlama takvimine göre uygulama yapan bir

yapışkan bir yüzeyin ortasına bırakılır ve erkek bireyler

zeytin üreticisi geçen sene 5 buçuk kilo verim alıyordu. Bizim

çiftleşmek amacıyla kokuyu takip ederek yapışkan yüzeye

sistemimizi kullanarak bir yılda verimi 16,6 kiloya ulaştı. Bu

yapışarak tuzaklanır. Belirli aralıklarla bu tuzaklar sayılarak

sene ise ağaç başı 25 kilo verim hedefliyoruz. Bir sonraki

bir popülasyon grafiği çıkarılır. Bu veri mücadele zamanını

sene bu rakamın 30 kiloya çıkmasını öngörüyoruz. İlk

belirlemek için kritik rol oynar. Geliştirdiğimiz G-TRAP: Dijital

hedefimiz, Türkiye’deki tüm zeytin üreticilerinin bu sistemi

Feromon Tuzağı ürünü ise bilinen teknikteki bu tuzakların üst

kullanarak ilaçlama maliyetlerini düşürüp ürünün rekoltesini

bölümüne kamera yerleştirerek hiç araziye gitmeden tuzak

artırmak.

görsellerini GPRS ile sunucuya göndermekte ve görselleri
derin öğrenme modelleri ile işleyerek zararlı teşhisi ve

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir

sayımını otomatik olarak yapmaktadır. Kullanıcı bu verileri

misiniz?

Web platform ve mobil uygulamadan görebilmekte ve kritik

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan ürünlerimizi şu şekilde

durumlarda SMS ve mobil bildirim aracılığıyla uyarılar

açıklayabilirim:

almaktadır.

G-STATION: Tarımsal Meteoroloji İstasyonu: Hassas

G-AGRISTATION: Gelişmiş Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı

iklim sensörlerine sahip tarımsal meteoloji istasyonudur.

Sistemi: Dijital feromon tuzağını ve tarımsal meteoroloji

Üzerindeki sensörler sayesinde rüzgâr yönü, rüzgâr hızı,

istasyonunu içeren entegre bir üründür.

atmosferik sıcaklık-nem, yaprak ıslaklık ve yağış miktarını
ölçerek kullanıcıya web ya da mobil uygulama üzerinden

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarınız nasıl?

bilgi verir. Ayrıca enerjisini güneş paneli ve onu şarj eden

Satışlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

bataryadan alır ve sensör verilerini istenilen aralıkta GPRS

Ürünlerimiz global pazarda da ilgi çekiyor. Yurt dışı ilk

üzerinden gönderir.

ihracatımızı Mısır Kahire’de üretim yapmak isteyen bir
firmaya gerçekleştirdik. Kahire’ye 30 km uzaklıktaki bir çölde

G-TRAP: Dijital Feromon Tuzağı: Tarımsal zararlılara karşı

şeker pancarı yetiştirmek isteyen Mısırlı bir iş adamı 6 adet

ilaçlama zamanını saptamak için zararlı popülasyon seviyesi

G-STATION ürünümüzü aktif bir şekilde kullanıyor. Diğer

ve sıcaklık birikimlerine ihtiyaç vardır. Bilinen teknikte,

yandan Türki Cumhuriyetleriyle de görüşmelerimiz sürüyor.
Özellikle Azerbaycan bölgesinde son yıllarda revaçta olan
yeni meyve bahçelerinin kurulması ve Türki Cumhuriyetleri
devletlerinin bunu desteklemesi sayesinde, ürünümüz büyük
bir pazar hacmi olduğunu biliyoruz.
Yurt içinde ise ürünümüz özellikle bağ, elma ve zeytin
bölgelerinde kullanılıyor. Şu an 62 istasyonumuz ile 18
bin hektarlık bir araziyi kontrol ediyoruz. Diğer yandan
ürünlerimizi ülke genelinde kullanımı için Tarım ve Orman
Bakanlığı ile görüşüyoruz.
Devlet desteklerinden ne şekilde ve hangi
kurumlardan faydalandınız?
Bir Ar-Ge firması olduğumuz ve teknoloji geliştirme
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bölgesinde faaliyet gösterdiğimiz için 4691 Teknopark
ve 5746 Ar-Ge kanunlarında yer alan desteklerden
faydalanıyoruz. Şu ana kadar TÜBİTAK ve KOSGEB
kurumlarından Ar-Ge yardımı aldık. Devlet desteklerini
elimizden geldiğince değerlendirmek istiyoruz. Ülkemizin
tarım teknolojilerinde ithalatı azaltıp ihracat potansiyeli
yaratacak katma değerli ürünler için bu tür desteklere
ihtiyacımız var.
Almış olduğunuz KOSGEB destekleri
nelerdir? Bu destekler işletmenize ne gibi
katkılar sağladı?
İşletmemizde en katma değerli ürün olarak KOSGEB Ar-Ge
ve İnovasyon Destek Programı ile geliştirdiğimiz G-TRAP:
Dijital Feromon Tuzağı ürünü oldu. Bu desteği alarak ürünün
Ar-Ge ve tasarım konusunda teknik danışmanlık ve hizmet
alımı yaparak gerçek soruna çözüm olan profesyonel bir
çözüm geliştirdik. Şu an İzmir İl Tarım Müdürlüğünde
teknik personeller haftada 1-2 kez araziye ziyareti ile tuzak
sayımı yapmak yerine dijital olarak bulundukları ortamda
tuzakları dijital olarak kontrol ederek tuzaklanan zararlı
sayısını ediniyor. Böylelikle yakıt masraflarından büyük bir
tasarruf sağlamış oluyorlar. Diğer yandan proje kapsamında
ürünün mobil uygulamasını da geliştirmek için yeni mezun
bir personeli ekibimize dahil ettik. Proje süresi boyunca
tecrübe ve deneyim kazanarak nitelikli bir mobil geliştiriciye
sahibiz. Endüstri 4.0’ın etkileri tarım teknolojilerinde büyük
yer bulmaktadır. Artık Web platformlardan daha çok mobil
çözümler çiftçilerimiz için daha rahat ve kolay ulaşılabilir
hale getiriyor. Ürünümüz ile birlikte mobil uygulamamızı
sürekli geliştirerek, yenilikleri dahil etmeye çalışıyoruz.
İleride yapacağınız projeler hakkında bilgi
verir misiniz? Bu projelerin aşaması ve
amacı nedir?
G-TRAP: Dijital Feromon Tuzağı ürünü, yapışkan yüzeyin
fotoğrafını çekerek yapay zekâ algoritması ile tuzaklanan
zararlı sayısını saptıyor ve kullanıcıyı bilgilendiriyor. Örneğin
zeytin güvesi sıcaklıkların artışı ile yoğun çıkışların olduğu
1 Mayıs – 15 Mayıs gibi tarihler arasında 2 gün içerisine

doldurarak yapışkan yüzeye daha fazla güve yapışmasına
engel oluyor. 19x19cm’lik yapışkan yüzey 400 güve
yapıştığında kullanıcı otomatik olarak yapışkan yüzeyin
değişmesi gerektiğini uyarı olarak gönderiyor. Bu da kritik
zamanlarda kullanıcının süreci takip etmesi gerekiyor. Yeni
yapacağımız proje ile yapışkan kâğıt yerine bir yapışkan rulo
koyarak yapışkan yüzey dolduğunda kirli yüzey otomatik
olarak rulo motorlar yardımıyla dolanarak ve temiz yapışkan
rulo açılarak bu süreci de otomatikleştirmek istiyoruz.
Yeni başvurmayı düşündüğümüz KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve
İnovasyon Destek Programı ile bu çalışmayı gerçekleştirip
ürünün global pazarda yer alması için gerekli olan CE
sertifikası ve ürünün yerli pazarlarda avantaj sağlaması için
Yerli Malı belgesini almak istiyoruz.
Aldığınız herhangi bir ödül var mı?
İyi Fikir Yarışması 1. Ödülü, Uludağ Üniversitesi, Nisan 2018
3. Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Yarışması 1. Ödülü, İzmir
Ticaret Borsası, Ocak 2019
Küçük işletmelere ve girişimcilere
tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
Küçük işletmelere ve yeni girişimcilere en önemli tavsiyem,
gerçek bir soruna karşı uygun maliyetli bir çözüm
geliştirmeleridir. Bunları yaparken ürün-pazar uyumuna
dikkat edilmeli, ürün geliştirme aşamalarında mutlaka bir
müşteri ile yapılmalıdır. Tüm bu süreçlerde cesaretli olmaları
ve asla pes etmemeleri gerekiyor.
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Şanlıurfa’da Güneşi Parlayan Kadın Girişimci
KOSGEB desteğiyle işletmesini kuran Şanlıurfalı kadın girişimci Rojda Günbeği, ürettiği güneş
enerjisi panelleriyle Şanlıurfa’da bu işi yapan ilk kadın girişimci olmanın mutluluğunu yaşıyor

Hazırlayan
Melisa TEKİN

KOSGEB’in kadın girişimcilere sunduğu 100 bin liralık

birçok çiftçimiz gerek mazot gerek gübre gerekse de enerji

destek ve faizsiz kredi imkânından faydalanan Rojda

konusunda zorluklar yaşıyor. Özellikle elektrik konusunda

Günbeği, büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu

çiftçilerimize daha çok fayda sağlamak adına böyle bir

sanayi sitesinde iş yerini açtı. Günbeği, hem üretim yapmak

sektöre girmeye karar verdim” diye konuşan kadın girişimci

hem de çevresindeki çiftçilerin elektrik enerjisi ihtiyacını

Günbeği, başarı öyküsüne şöyle devam etti:

karşılamak için güneş enerjisi sistemleri kurmaya karar
verdiğini söylerken sadece güneş paneli üretimiyle başladığı

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

işinde kısa sürede büyüyerek sistemin arazilere kurulum ve

Ben Rojda Günbeği, 26 yaşındayım. Şanlıurfa’da dünyaya

montajına da başladıklarını ifade etti.

geldim. Eğitim hayatımı Şanlıurfa’da tamamladım. Harran
Üniversitesi Maliye bölümü mezunuyum.

Özellikle bölgede tarımsal sulamada çiftçilerin maliyetler
nedeniyle zorlandığını belirten Günbeği, “Şanlıurfa güneşin

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini

çok etkili olduğu illerden birisi aynı zamanda da tarımın

anlatır mısınız?

yoğun olduğu bir bölgedir. Burada tarımsal sulamada

Güneş enerjisi panelleri üretimi yapma fikri daha
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çocukluğumdan enerjiye olan merakımdan geliyor. Yaşadığım

TL destek ve 30 bin TL de faizsiz kredi aldım. KOSGEB’in

şehir olan Şanlıurfa’da güneşli gün sayısı fazla şehirlerden

desteğiyle üretime başladım. Daha sonra kurulum ve montaj

biri olduğu için bunu fırsata dönüştürmek istedim ve

işlerine de yönelerek işimi büyüttüm.

harekete geçtim.
Aldığınız desteklerin çalışmalarınıza nasıl
Bunun yanında çiftçi bir ailenin kızıyım. Tarım girdilerinin

faydaları oldu?

büyük bir kısmının elektrik giderleriyle oluştuğunu

Tarımsal sulamada özellikle bu güneş panelleri sistemi çok

öğrenmem, bu sektöre girmemde etkili oldu.

faydalı oluyor. KOSGEB destekleri ile kurduğumuz sistemle
çiftçilerimiz sulamasını rahatlıkla yapıyor. Elektrik faturası

Tarımda giderleri azaltmak adına güneşten faydalanarak

ödemiyor ya da elektrik arıza ve kesinti derdi olmuyor.

kendi elektriğini kendi üreten çiftçilere önemli ölçüde destek
sağlamak adına projemi yürürlüğe koyup Şanlıurfa’da bir ilki

Kâr oranı tarımsal sulamada, GES ve ev sistemlerinde güneş

başararak güneş enerjisi paneli sektörüne atıldım.

panelleri kurulunca yaklaşık 1-2 yıl içerisinde masrafını
çıkarıyor. Masraf çıktıktan sonra elektrik bedava kullanmış

10- 280 Watt polikristal solar paneller üretiyoruz. Sadece

gibi oluyor. Fatura, elektrik kesintisi ve arızası derdi olmuyor.

üretmekle kalmayıp montaj ve kurulum da yaparak

Bu şekilde çiftçi sulama yaparken trafo bozulduğunda veya

halkımıza anahtar teslim imkânı sağlıyoruz.

patladığında çiftçinin ektiği ürün de boşa gidiyordu.

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? Hangi

Bölgemizde sıklıkla elektrik arızaları oluyor, trafolar

desteklerden faydalandınız?

patlayabiliyordu. Ürettiğimiz güneş panelleri ile yaşanan

Güneş panelleri imalatı yapan bir tesis açma fikrim tamamen

mağduriyetlerin de önüne geçmiş olduk.

kafama oturunca araştırma yapmaya başladım. KOSGEB’in
kadın girişimcilere destek verdiğini duyar duymaz mülakata

Müşterilerimize anahtar teslim yapabilmek adına üretimin

girerek onay aldım. Makine ve teçhizat için yaklaşık 65 bin

yanında aynı zamanda bir tedarik ekibi oluşturup kurulum ve
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü
montaja da başladık. Söylediğim gibi güneşin etkili olduğu

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl

illerden biriyiz ve bunu değerlendirip müşterilerimizden

tepkiler aldınız?

güzel dönüşler almak tabii ki beni çok mutlu ediyor.

Halkımıza faydalı olmak adına girdiğim bu sektörde çok
güzel dönüşler aldım. İlk defa bir kadının bu sektörde yer

Şanlıurfa’da tekrar bir ilki yaparak taşınabilir solar sistem

alması ve bir ilki başarmış olmam hem çevremden güzel

de yaptık. Daha çok çiftçilerimizin tercih ettiği bu taşınabilir

tepkiler almamı sağladı hem de beni çok mutlu edip işime

sistem tarımsal sulamada da daha sık kullanılmaya başlandı.

dört elle sarılıp çalışmalarımı daha şevkle yapmama sebep
oldu.

Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimci
olarak özellikle iş hayatında zorluklarla

KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nedir?

karşılaştığınız durumlar oldu mu?

Devletimizin kadın girişimciler için verdiği destekleri çok

Tabii ki iş hayatımda çok güzel günlerim olduğu gibi

faydalı ve başarılı buluyorum. İş hayatına girmek isteyen

birçok zorlukla başa çıkmam gereken zamanlar da oldu.

veya işini büyütmek isteyen girişimcilere KOSGEB’in büyük

Çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu sanayi bölgesinde

katkıları oluyor. Bu destekler işletmelere can suyu olabiliyor.

olmak ara ara zorluk çekmeme sebep olabiliyor. Ama
üstesinden geldiğimi düşünüyorum.

Hayallerinizden ve gelecek planlarınızdan
bahseder misiniz?

Hiç bir zaman pes etmedim. Kadının gücünü göstermek

Gelecek için çok güzel planlarım var. Yurt dışına da açılmayı

adına birçok yerde röportajlar verdim. Televizyon

hedefliyorum. İhracat yapmak için çalışmalara başladım.

programlarına katıldım ve seminerlere katılım sağladım.

Aynı zamanda enerji sektöründe yer alan firmamı daha

Kadın girişimcilere ilham kaynağı olmaya çalıştım.

tanındık bir düzeye getirmek için ve dünyaya açılabilmek
için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
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Engel Tanımayan KOBİ’ler

Dekoratif Ürünler Üreterek e-Ticarete Başladı
İslam Gökhan Çolak, İleri Girişimci Destek Programı ile kurduğu firmasında proscreen lazer kesim
dekoratif ürünler üreterek kuruluşundan sonra kısa sürede e-ticaret platformlarındaki yerini aldı

Hazırlayan
Elanur HINISLIOĞLU

Yazı dizimizin bu ayki konuğu KOSGEB’in İleri Girişimci Destek
Programı ile kurulan İslam Grafik’ten İslam Gökhan Çolak.
Girişimci, sektörü araştırdıktan sonra pazara giriş yapıyor ve
kısa sürede hedeflerinin üzerine ulaşıyor.
e-Ticarette Yer Edindi
Girişimci Çolak, proscreen lazer kesim dekorasyon ürünleri
üretiyor. Bunun yanında hediyelik çay paket kutuları, küp blok
kutular, resim çerçevesi, ahşap puzzle, 3B maketler ve evrak
rafları gibi ürünlerin de üretimini gerçekleştiriyor.
Faaliyetine 2021 yılında başlayan Çolak, e-ticaret platformlarında yer edinmek adına girişimlerini başlatmış ve
e-ticarete yönelmiş.
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‘Hayat varsa, umut da vardır.’
Stephen Hawking
Fizikçi

Trabzon’da kurulan ve her geçen gün hedef büyüten İslam
Grafik, iş hacminin artmasıyla birlikte artan talebe cevap
vermek adına ilerleyen dönemlerde makine parkurunu
geliştirmeyi hedefliyor.
Çolak, girişimcilik yolculuğunu bizlere şöyle anlatıyor:
Benim asıl amacım memur olmaktı. Ancak yıllardır aklımın bir
köşesinde de lazer CNC makinesi alarak kendi işimi yapmak da
vardı. Memur olamayınca kendi işimi yapmaya yöneldim. Bu
defa maddi imkânım yeterli değildi. KOSGEB’e başvurdum ve
devletin desteği ile bir makine sahibi ol-dum. Aynı zamanda da
KOSGEB ve devlet sayesinde bir meslek sahibi haline geldim.
Ürün olarak, dekoratif MDF ürünler, tablo, dekorasyon ürünleri,
pleksi malzemeden TV ekran ko-ruyucuları, saat ve dekoratif
duvar objeleri yapıyoruz.
e-Ticarete yönelerek o alanda pazar arayışına girdim. Trendyol
ve Hepsi Burada gibi e-ticaret sitelerinde yerimizi aldık. Günlük
ortalama 100 sipariş alıyorum. Bunun yanında Trabzon’un Of

“KOSGEB’den aldığım destek ile

ilçesinde pazar oluşturmaya başladım.

aklımın bir köşesinde yıllardır

Hedef: Markalaşmak
Makine parkurunu büyütmek ve ek olarak UV baskı makinesi

düşündüğüm alanda hem meslek
hem iş sahibi oldum”

de alarak ürün yelpazemizi genişlet-meyi, e-ticaret hacmini
artırarak markalaşmayı hedefliyorum.
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KOBİ İstatistikleri
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Hazırlayan
Ömer YAVUKLU
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Bitkilerin
Sanayi Yolculuğu

Mis Kokulu Gül Çiçeği
60 yılı aşkın süredir Isparta’da faaliyet gösteren Gülbirlik ve bünyesinde 2005 yılında
kurulan Rosense’de, gül konseptli kozmetik ürünler üretilerek tüm dünyaya ihraç ediliyor

Hazırlayan
Emel MUTLU

Baharın gelişiyle birlikte tomurcuklanmaya ve açmaya

Gülün Hem Yağı Hem de Suyu Faydalı

başlayan, 300’ün üzerinde çeşidi bulunan güzel kokulu gülün

Kendine özgü güzel kokulu gül çiçeğinin taç yapraklarında

Türkiye’de 25’in üzerinde çeşidi yetişiyor. Ana vatanı Anadolu,

uçucu yağlar bulunuyor. Taç yapraklarının damıtılmasıyla elde

İran, Asya ve Çin toprakları olan gül, gösterişli çiçekleri

edilen gül yağı ile yağ alındıktan sonra altta kalan suyunun da

nedeniyle neredeyse tüm dünyada yaygın şekilde yetiştiriliyor.

çok etkili olduğu biliniyor. Gül yağı sahip olduğu antibakteriyel
ve antiviral özellikleri sayesinde cilt sorunları başta olmak

Gül Denilince Akıllara Isparta Geliyor

üzere birçok rahatsızlığın topikal şekilde tedavi edilmesinde

Yüzyıllardır yetiştiriciliği yapılan ve Isparta’nın adını dünyaya

kullanılıyor. Gül suyu ve yağının cilde uygulanması cildin

duyuran gül, tarımda Türkiye’nin önemli bir dış satım ürünü

gerginleşip canlanmasına, kırışıkların giderilmesine, ciltteki

haline geldi. Hem kozmetik hem gıda hem de ilaç sektöründe

leke ve aknelerin geçmesine yardımcı oluyor. Yaşlanma karşıtı

kullanılabilen gülün içinde yer alan etken maddeler birçok

bir bitki olan gül hücreleri yeniliyor ve cilt yaralanmalarına iyi

hastalığa iyi geliyor.

geliyor. Güçlü bir antioksidan özellik gösteren gülün içerisinde
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bulanan bol miktardaki C vitamini, cildin güneşin zararlı
ışınlarından korunmasını sağlıyor. Doğal bir mikrop
öldürücü olduğu bilinen gül, antiseptik özelliği sayesinde
mikropları uzaklaştırıyor. Boğaz ve bademcik ağrılarına,
idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor, iltihabı temizliyor,
ateş ve öksürüğü hafifletiyor. Kilo vermeyi destekliyor,
kabızlığı giderip, ishali keserek bağırsakları rahatlatıyor.
Ülkemizi Temsil Ediyor
Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği olan Gülbirlik, ana iştirak konusunun gül olması
sebebiyle çok sade ve anlaşılır bir isme sahip bulunuyor.
Yıllar süren özverili çalışmalarla bu isim, tüm dünyaca gül
ana ham maddeleriyle ilgili güvenilir ve değerli bir marka
haline geldi. 2005 yılında kurulan ve birliğin üyelerinden
olan Rosense firmasının ismiyse gül ve koku anlamına
gelen rose ve sense kelimelerinin birleşimiyle oluşturuldu.
Kendilerini dünya çapında temsil edebileceğine
inandıkları İngilizce bir isim üzerinde karar kılan firmanın
ürettiği gül yağları, tüm dünyada gül kokusunu temin
etmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.
Rosense İle Gelişiyor
Gülbirlik, 1980’li yıllarda kozmetik ürünlerinden bazılarını
fason olarak imal ettirip satışını yapmaktayken 1998

yılında kozmetik üretimine başladı. Birlik; 2002 yılına
kadar krem, losyon, şampuan imalatı yanında fason
sabun imalatı olmak üzere toplam 4 dalda 8 çeşit
kozmetik ürününü imal ederek satışını gerçekleştirdi.
2002 yılında kozmetik hamlesini başlatan Gülbirlik’in
kozmetik üretiminde yapmış olduğu bu modernizasyon,
sektördeki diğer işletmecilere örnek olması ve Isparta’nın
prestiji açısından büyük önem arz ediyor.
Çiftçiler Destekleniyor
1954 yılından bu yana gül bahçelerinde çiftçi üyelerinin
yetiştirdiği gülleri değerlendiren ve güllerden elde ettiği
ham maddeleri tüm dünyaya pazarlayan birlik, çiftçinin
emeğinin karşılığını bulması amacıyla çalışmayı kendine
görev ediniyor. 2005 yılında kurulan Rosense firmasıyla
da ham madde satışı yapmanın yanında katma değeri
yüksek ürünler üretilerek son kullanıcılara hitap eden
kozmetik ürünler satışa sunuluyor.
Üye Çiftçilerden Ham madde Temin Ediliyor
İşletme ana ham maddesi olan gül çiçeklerini birliğin
üyesi çiftçilerden alarak güllerden elde ettiği ham
maddeleri ürettiği ürünlerde kullanıyor. İhtiyacı olan diğer
ham maddeleri de doğal ve sertifikalı ham maddeler
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Onlarca İşçiye Gelir Sağlıyor
Gülbirlik’te gül yağı, gül konkreti ve gül absolütü üretimi
gerçekleştiriliyor. 3,5 ton gülden bir kilo gül yağı elde
edilen birlikte, 1,5 ton gülden bir kilo gül absolütü,
yaklaşık bir ton gülden de bir kilo gül konkreti üretiliyor.
Gülbirlik ve birliğe bağlı Rosense firması bünyesinde
toplam 100 kişiye istihdam sağlanıyor.
Çok Sayıda Satış Noktası Bulunuyor
Gülbirlik, 2005 yılı Nisan ayından itibaren yerel ve ulusal
basının yanı sıra çeşitli reklam araçlarıyla da reklamlara
başlamış olup, bir yandan da yurt içi ve yurt dışı bayilikler
ve depolar aracılığıyla satış ve pazarlama ağını kurmaya
hız verdi. Isparta’da 3 adet showroom mağazasının yanı
sıra Türkiye genelinde yerel ve ulusal ecza depoları, ıtriyat
depoları, alışveriş merkezleri, özel kanallardan dağıtımı
yapılan aktarlar ve kozmetik firmalarıyla satışlarını
devam ettiriyor. İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde
olduğuna özen göstererek tabi olduğu etko ve vegan
gibi sertifikasyon süreçlerinin standartlarına göre temin
ediyor.
KOSGEB Destek Sağlıyor
Rosense, KOSGEB’in KOBİ Gelişim ve İşletme Geliştirme
Destek Programlarından yararlandı. Aynı zamanda
KOSGEB’in vermiş olduğu desteklerle laboratuvarlarına bir
GMP analiz cihazı kazandıran işletme, bu cihaz sayesinde
üretmiş olduğu ham madde ve ürünlerin analizini kendisi
yaparak analiz sonuçlarına göre daha hızlı aksiyonlar
almaya başladı.
Birden Fazla Tesiste Üretim Yapılıyor
Isparta’da faaliyet gösteren birliğin Güneykent, Kılıç ve
İlavus olmak üzere 3 adet konvansiyonel gül yağı fabrikası,
İslamköy organik gül yağı fabrikası, Isparta absolute
fabrikası ve Isparta kozmetik üretim tesisi bulunuyor.
Modern ve hijyenik üretim ünitelerine sahip olan birliğin,
önceden fason olarak imalat yaptırdığı gıda grubu
ürünlerinin üretimi de kendilerine ait tesislerde yapılıyor.
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Rosense satış noktası açan firma, metropolün en önemli
yerleşkesinde tüm müşterilerine hizmet sağlıyor.
Kozmetik Sanayinde Kullanılıyor
Ürünleri öncelikle yılların kendilerine kazandırmış olduğu
müşteri portföyüyle pazarlayan firma, aynı zamanda
yeni müşteriler ve pazarlar için uluslararası fuarlara
katılıyor. Aynı zamanda çeşitli sosyal medya platformları
ve internet sitesi aracılığıyla da satış gerçekleştiriliyor.
Firmanın üretmiş olduğu ürünler özellikle koku ve cilt
bakım ürünleri üretici firmaları tarafından tercih ediliyor.
Marka Hızla Büyüyor
Kurulduğu günden bugüne ihracat odaklı olan Rosense
markası, satışlarına ihracat ağırlıklı olarak devam ediyor.
Almanya, Uzak Doğu ve Amerika’ya başta gül suyu olmak
üzere tüm ürünlerin satışı yapılıyor. Rosense markalı
ürünlerin yurt dışı satışlarında geçen yıllara oranla yüzde
200 büyüme yaşandı. Yurt dışındaki distribütörlerin
yıllardır yaptığı yatırımlar satışa dönüştüğünden, bu
artışın hızla devam etmesi bekleniyor.
Isparta’da Üretiliyor, Dünyaya İhraç Oluyor

Yenilikçi Ürünler Geliştiriliyor
Yüz kremlerinin en yeni serisini 2017 yılında tüketiciyle
buluşturan marka, 2018 yılında da üretmiş olduğu yeni
parfümler ve oda kokularını satışa sundu. Sürekli yenilik
yapan ve en son gül yapraklarıyla sarılmış lokumları
üreterek 120 farklı üründen oluşan portföyünü yüzde 10
daha genişletti.

Kurulduğu günden bugüne ihracat
odaklı olan Rosense markası,
satışlarına ihracat ağırlıklı olarak
devam ediyor. Almanya, Uzak Doğu
Yurt dışı pazarlama çalışmaları Almanya, İngiltere,

ve Amerika’ya başta gül suyu

Kanada, Belçika, Fransa, Avusturya, Japonya, Rusya,

olmak üzere tüm ürünlerin satışını

Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinde devam eden Rosense,
kısmi ölçüde de olsa ürettiği ürünleri ihraç ediyor. Ürün

yapıyor

çeşidini 25 dalda 120’ye çıkaran firmanın satış ciroları her
geçen yıl hedeflenen oranlarda gerçekleşiyor.
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Müdürlüklerimizden:
Afyonkarahisar Müdürlüğü

100. Yılda 100 Milyon TL Destek
KOSGEB Afyonkarahisar Müdürlüğü, Büyük Taarruz ’un 100. yıl dönümünde KOBİ
ve girişimcilere sağlamış olduğu destek rakamını yaklaşık 100 milyon TL’ye ulaştırdı

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Yaklaşık 30 bin KOBİ’nin bulunduğu Afyonkarahisar’da, KOSGEB

Yüzde 20’si Sanayi Sektöründe

veri tabanında 13 bin 537 KOBİ’nin kaydı bulunuyor. Müdürlük

Afyonkarahisar’da 17 ilçesi ile birlikte toplamda 30 bin KOBİ

bu KOBİ’lere, 2010 yılından bu yana yaklaşık 100 bin TL destek

bulunuyor. Bu işletmelerin yüzde 20’si sanayi sektöründe aktif

sağladı.

olarak faaliyet gösteriyor.

KOSGEB Afyonkarahisar Müdürlüğü, 2010 yılında kuruldu.

İl genelinde 8 adet OSB bulunuyor. Bunlar: Merkez OSB,

2022 yılında taşındığı KOSGEB’e ait 650 metrekarelik kullanım

İscehisar Mermer İhtisas OSB, Bolvadin OSB, Emirdağ OSB,

alanına sahip hizmet binasında toplamda 11 personel ile

Şuhut OSB, Sandıklı OSB, Dinar OSB ve Dazkırı Dokuma İhtisas

faaliyet gösteriyor. Ayrıca İşcehisar, Bolvadin, Sandıklı, Dinar

OSB. OSB’lerdeki toplam işletme sayısı 847’yi buldu. 2022 yılı

ve Sinanpaşa ilçelerinde 5 adet temsilcilik ofisi ile KOBİ ve

itibariyle müdürlüğün veri tabanına kayıtlı 13 bin 537 adet

girişimcilere hizmet veriyor.

işletme yer alıyor.
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Yaklaşık 100 Milyon TL Destek

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında

2010 yılından bu yana Afyonkarahisar Müdürlüğü tarafından bu

2021 yılından günümüze 389 adet işletmeye toplam 26,1 milyon TL

ilde faaliyet gösteren KOBİ ve girişimcilere yaklaşık 100 milyon TL

tutarında destek sağlandı.

tutarında destek sağlandı. Müdürlüğün destek tutarlarında her yıl
artış görülmekte olup 2021 yılındaki destek tutarı 2020 yılına göre

Hedefler

yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi.

İl özelinde öncelikli sektör olarak görülebilecek maden
(mermer) işleme faaliyetleri, makine, gıda (et ve süt) üretimi

Projeye bağlı olmaksızın işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının

konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması,

karşılanmasına yönelik İşletme Geliştirme ve Genel Destek

ihracat potansiyelinin arttırılması, bunun yanı sıra ortak çalışma

Programı kapsamında 1863 adet işletmeye 12,8 milyon TL destek

kültürünün geliştirilerek iş birliği imkânlarının araştırılması üzerine

ödemesi gerçekleştirildi.

yoğunlaşılıyor.

Programa Göre Verilen Destekler

Müdürlük, kurumsal hedefler doğrultusunda; yerli üretim ve

Girişimcilik destekleri kapsamında şimdiye kadar işini yeni kuran 3

ihracatın arttırılarak dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması,

bin 319 girişimciye 36,5 milyon TL’lik destek verildi.

kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilerek sanayide,
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi,

KOSGEB’in proje esaslı desteklerinden İşbirliği-Güçbirliği Destek

işletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında

Programı ile 216 bin TL, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel

bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi ve girişimciliğin arttırılması,

Uygulama Destek Programları kapsamında 101 işletmeye toplam

özendirilmesi hedefleriyle çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda

4,5 milyon TL, KOBİ Proje ve KOBİ-GEL Destek Programları

2022 yılı içerisinde KOSGEB Afyonkarahisar Müdürlüğü tarafından

kapsamında 235 işletmeye toplam 14,4 milyon TL destek ödemesi

Afyonkarahisar il ve ilçelerinde toplam 47 adet toplantı

yapıldı.

gerçekleştirildi.
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Afyonkarahisar’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Endüstriyel Robot Üretimi
Gürmas Gürel Makina, mermer ve doğaltaş işleme sektörü başta olmak üzere bütün sanayi
sektörlerine robotik, otomasyon ve görüntü işleme sistemleri üzerine çalışmalar yapıyor

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Gürmas Gürel Makina, üretim sektöründe 36 yıllık deneyimiyle

bulunuyor. Endüstriyel robotların esnekliğini işleme teknolojileri

bin 500’den fazla makine ve sistem tasarlayıp üretti. İşleme -

ile birleştiren ve teknik olarak birçok avantajı barındıran Gürmas

ferzeleme, yükleme - boşaltma, torba paletleme ve özel tasarım

Gürel Makina, işleme robotlarında hayallerin hayat bulmasını

robot uygulamalarında uzmanlaşan firma, Afyonkarahisar merkez

sağlıyor. Teknolojinin, sanatın ve endüstrinin orta noktasında yer

olmak üzere İstanbul ve Ankara ofisleri ile üretim ve mühendislik

alan Gürmas İşleme Robotları tüm CNC ihtiyaçlarına 6 eksen ve

hizmetlerini sürdürüyor. Şirket, mermer ve doğaltaş işleme sektörü

üzeri eksen ile 7/24 hizmet veriyor.

başta olmak üzere bütün sanayi sektörlerine robotik otomasyon
ve görüntü işleme sistemleri üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor ve

Yerli Üretim

hizmet sunuyor.

1986 yılında doğaltaş ve mermer kesme işleme makineleri
üzerine faaliyete başlayan işletme, 2004 yılına kadar ana faaliyet

Teknoloji, Sanat ve Endüstri

konusu olan keser ve tek işleme teknolojisi üzerinde çalıştı. Bu

Şirket ortakları arasında, iki makine yüksek mühendisi, bir

süreden sonra robotik ve CNC işleme teknolojilerini daha fazla

mekatronik yüksek mühendisi ve bir endüstri mühendisi

sektöre uygulamak robotik sistemlere geçiş yaptı. 2008 yılı
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itibariyle mekaniğini, elektroniğini, elektrik sistemlerini, tasarımını,
montajını ve yazılımların hepsini bünyesindeki mühendisleri
tarafından geliştirdiği mafsallı robotlara geçiş yaptı. İşletme,
bugün mafsallı robotları üzerinde çalışmalarına devam ediyor.
KOSGEB’le 4 Ayrı Program
İşletme KOSGEB’in iki ayrı Genel Destek Programı, bir Ar-Ge ve
İnovasyon Destek Programı ve bir KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek
Programı’nı başarı ile tamamladı.
İşletme, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında
tamamladığı özel tasarım mozaik projesiyle görüntü işleme
yazılımı sonrası ortaya çıkan mozaiklerin hangi sırada yer alması
gerektiğinden başlayıp renklerin nasıl dizileceğine, mozaik

Tasarım, Modelleme, Prototipleme, Ölçme ve Değerlendirme

parçalarının hangi dizilimlerde yer alacağına, sonrasındaki

Süreçlerini Kısaltma ve Maliyetlerini Düşürme” konulu projesi

işlemelerin robotlarla taşınıp paketlenmesine kadar uzanan ve

sayesinde üretim süreçlerini iyileştirdi.

teknolojik açıdan birçok avantajı birlikte barındıran yeni bir sistem
geliştirdi.

Gürmas Gürel Makina, bugün Türkiye’nin her bölgesinde
mühendislik, danışmanlık, endüstriyel taşıma ve servis

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı, “İllerde Rekabet

hizmetleriyle sektörde varlığını gösteriyor. Ayrıca Bulgaristan,

Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin Rekabet Gücünün

İtalya, Rusya ve Irak gibi ülkelere de ihracat yapıyor.

Geliştirilmesi” konulu proje çağrısı kapsamında da “Mekanik
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Afyonkarahisar’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Doğaltaş Beyazlatma Makinesi Geliştirdi
İleri Girişimci Desteği ile işletmesini kuran Gürkan Uslu, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek
Programı ile mermer ve doğaltaş üretimi için “Doğaltaş Beyazlatma Makinesi” geliştirdi

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Meslek alanında 27 yıllık bir tecrübeye sahip olan girişimci Gürkan

Üretim Parkuru ve Kapasitesi

Uslu, bu tecrübenin getirmiş olduğu yetkinlikle beraber kendi işini

İşletme, mermer sektörüne yönelik başta fırınlar olmak üzere

kurmak için KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerini tamamladı. Almış

çeşitli makine ve ekipmanların üretimini tam kapasite yapacak

olduğu İleri Girişimci Destek Programı’yla beraber 2019 yılında

düzeyde üretim mekanizmalarına sahip duruma geldi. Bu üretim

işletmesinin kuruluşunu yaparak kendi işini yönetmeye başladı.

mekanizmaları kapsamında ebatlı fırın hatları, plaka fırın hatları,
otomasyon hatları, mozaik kesme makinesi hatları, taşıyıcı bant,

Kuruluştan bu zamana kadar geçen süreçte bu tecrübelerle

konveyör, rulo ve diğer makina, ekipman ve donanımlara da sahip.

beraber yeni teknolojiler ve Ar-Ge çalışmalarına hız veren girişimci
Uslu, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile mermer ve

Ar-Ge Çalışmalarına Hız Verdi

doğaltaş üretim firmaları için “Doğaltaş Beyazlatma Makinesi”

Girişimci Gürkan Uslu, sektöri tecrübelerini ve yapmış olduğu Ar-

geliştirdi.

Ge çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı:
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Sektörde 27 yıllık tecrübenin vermiş olduğu bakış açısıyla mevcut
iş kollarımıza yönelik yeni makine ve ekipman geliştirme, mevcut
makinelerde inovasyon yaparak Ar-Ge geliştirme noktasında
çalışmalarım bulunuyor.
Sunmuş olduğum Ar-Ge projesi mevcut işletmemde bu
çalışmaların ilkidir. Daha önce çalıştığım S.P.T. Makine’de
geliştirdiğimiz bir makine bulunuyor. Bu makine için alınmış olan
patentte hak sahipliğim de vardır.
KOSGEB’le Başladık ve Birlikte Devam
Ediyoruz
KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı’ndan faydalandım. Projem
31 Ocak 2020 tarihinde onaylandı. Bu benim için çok önemliydi.
KOSGEB ile birlikte yola başladık ve birlikte devam ediyoruz.
Aynı zamanda İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan da
faydalandım. Ar-Ge desteği kapsamında ise “Doğaltaş Beyazlatma
Makinesi Geliştirilmesi” konulu projeyle taş ayrımı olmaksızın

“Ar-Ge desteği kapsamında
‘Doğaltaş Beyazlatma Makinesi

doğal taşların beyazlatmasını ve renk açmasını yapacak fırın

Geliştirilmesi’ konulu projeyle

normunda çalışan makine geliştirdik.

doğal taşların beyazlatmasını

Orta doğu ülkeleri başta olmak üzere doğal taş sektörünün

ve renk açmasını yapacak fırın

gelişmiş olduğu tüm ülkelerde makinelerimize talepler ve satışlar

normunda çalışan makine

olmaya başladı. Yapacağımız yeni projelerle yeni ürünler geliştirip

geliştirdik”

Türkiye’de ve dünya pazarlarında iyi bir noktaya gelmek istiyoruz.
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Afyonkarahisar’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Beyni Aktivite Eden Psikoeğitim Cihazı
Türkiye’de ilk defa geliştirilen dünyanın sayılı örneklerinden neurosound cihazları ile müzik ve ses
kullanılarak nörogelişimsel problemlere yönelik sinir sistemine müdahale edilebiliyor

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

AKÜ Zafer Teknopark bünyesinde kurulan 3D Zekâ, AKÜ Mühendislik

Kullanılan sesler hiçbir şekilde manyetik uyarım olmadan ve herhangi

Fakültesi Biomedikal Mühendisliği’yle birlikte çalışarak geliştirdiği

bir sinirsel aktivasyon kullanılmadan herhangi bir yan etkisi olmadan

projeler ve cihazlar, nörogelişimsel bozukluk, dikkat eksikliği,

etkili olabiliyor.

hiperaktivite, disleksi, otizm ve öğrenme güçlüğünün tedavisi ile
bilişsel becerilerinin gelişimine yardımcı oluyor.

Bilimsel Eğitim ve Araştırma
Daha önce de benzer alanlarda eğitimler alan firma kurucusu Prof.

Proje ekibinde psikoloji, psikiyatri, çocuk gelişimi, biyomedikal

Dr. Yusuf Karaca, 2015 yılında Kanada’ya giderek çocuklarda dikkat

mühendisliği ve yazılım gibi alanlarında uzmanlar yer alan, dünyada

eksiliği, öğrenme güçlüğü, gelişimsel ve psikolojik problemler ile

içerik olarak benzeri olmayan, yöntem ve uygulamaları ile etkinliğini

ilgili sistemin eğitimini aldı. Bu sistemlerin Türkiye’de uygulamasını

ispat etmiş neurosound cihazları; çocukların psikolojik, bilişsel ve

yaptıktan sonra kendilerine ait sistem ve cihaz geliştirme düşünceleri

gelişim problemlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alıyor. Kalıcı

ortaya çıkınca tamamen Ar-Ge odaklı faaliyetlerde bulunmak üzere

çözüm üreterek gelişimin her safhasını ölçme değerlendirme

bir teknopark şirketi olarak 2018 yılında 3D Zekâ Yetenek Ar-Ge

sistemiyle raporluyor, bilişsel problemlerin nedenleri ve çözümüne

Yazılım Danışmanlık şirketini kurdu.

ilişkin yaklaşımlarını bilimsel veriler ışığında geliştiriyor. Yüksek
frekanslı sesleri modüle ederek, kulak üzerinden beyni aktive

Zekâ ve yetenek eğitimleri konusunda geliştirdikleri programlarını

ederken, cihazlar ile yapılan uygulamalar sayesinde bilişsel, duyusal

ayrıca birçok okulda uygulama imkânı bulan Prof. Karaca,

ve bedensel egzersizlerle de desteklenen çok yönlü gelişim sağlıyor.

bu çalışmaların devamında yurt dışında bazı eğitimler alarak

34

Kanada’dan LIFT sistemini Türkiye’ye getirerek dikkat ve algı

sağlayan cihazla beraber kullanılacak çeşitli gelişim programlar

süreçlerinin iyileştirilmesi ve öğrenme engellerinin kaldırılması

da geliştirdi. Dünyadaki en etkili gelişim programı olan bu proje

konusunda uygulama merkezleri açtı. Bu merkezlerle çok başarılı ve

kapsamında geliştirilen cihaz ve uygulamalar danışmanlık

sonuç alıcı çalışmalar yaptı.

merkezlerinde psikologlar ve doktorlar tarafından uygulandı.
2021 yılında şirket pandemi sürecinin başlamasıyla danışmanlık

Yenilikçi ve Öncü Akademik Ekip Çalışması

merkezlerinin çocuklara hizmet veremez duruma gelmesi ile birlikte

27 yıldır üniversitede eğitimci olarak görev yapan 3D Zekâ

ev ortamında kullanılabilecek daha basit ancak dijital bir cihaz

projesinin kurucuları, Türkiye’de kendi alanında öncü ve yenilikçi

geliştirilmesi için KOSGEB’e ikinci kez Ar-Ge desteği başvurusu

eğitim kurumları açarak çocukların daha iyi öğrenebilmeleri ve

yaptı. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında, ‘’Yüksek

öğrenme engellerini aşabilmeleri konusunda projeler geliştirdi.

Frekeanslı Ses Modülasyon ile Bilişsel Gelişim Ev Tipi Cihazı’’ projesi

Tüm birikimlerini ve uzmanlığını Neurosound markası altında

başlatan şirket, böylece gerek pandemi gerekse özel nedenler ile

birleştirmeye karar vererek eğitim kurumlarını bir Ar-Ge şirketine

danışmanlık merkezlerine gelme imkânı olmayan çocuklar için evde

dönüştürerek Afyon Kocatepe Üniversitesi Zafer Teknopark

kullanabilecekleri bir işitsel algı cihazı ve beraberinde bazı gelişimsel

bünyesinde yeniden yapılandırdı ve projelerini Afyon Kocatepe

programlar geliştirdi.

Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bünyesinde uzman bir ekiple
bütünleştirdi.

Ar-Ge Çalışmaları ile Kurumsal Büyüme
Yurt içinde 50’den fazla şube açan şirket cihazların çocuklar

Türkiye’de İlk

üzerindeki etkisi başarılı olunca bu alanda yeni bir cihaz ve

Ar-Ge ve inovasyon programlarına sağlanan desteklerden

tamamlayıcı programlar geliştirmeye başladı. Mentaltimer cihazı

yararlanarak projelerini tamamlayan 3D Zekâ, 2019 yılında

(bilişsel becerileri ve birçok beyin fonksiyonunu zamanlama ve ritmik

KOSGEB’den aldığı Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında,

hareketlerle geliştiren bir psikoeğitim programı) ve çeşitli gelişim

‘’Bilişsel Performansı Artırmak İçin İşitsel Algı Cihazı Geliştirilmesi’’

programları daha uygulamaya başladı ve yurt içinde şube sayıları

projesi ile Türkiye’de ilk defa işitsel algı cihazı geliştirme çalışması

105 oldu. Yurt içinde şube statüsünde 105 uygulama merkezinde

yaptı. Özellikle çocukların dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü,

cihazlarını ve uygulamalarını kullanan 3D Zekâ, bu merkezlerde

konuşma bozukluğu, gelişimsel bozukluklar, akademik problemler,

400’den fazla kişi istihdam ederek yıllık ortalama 5 bin çocuğa

psikolojik ve duygusal problemler gibi alanlarda iyileşmesini

hizmet veriyor.
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KOSGEB’le 5 Alanda Büyüme
Kozanlar Grup, 5 farklı sektörde 5 ayrı şirket ile faaliyetlerini sürdürürken
işletmelerini KOSGEB destekleriyle büyütmeye devam ediyor

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Kozanlar Grup; jeotermal, sera sistemleri, tarım, daire giriş

Kozanlar Isı

istasyonu ve inşaat olmak üzere 5 farklı alanda Afyonkarahisar’da

Kozanlar Isı 2012 yılında Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde

faaliyetlerini yürütüyor. KOSGEB’in desteklerinden de faydalanan

kurulmuş olup halen Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet

şirketler, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeni ürünlerin

gösteriyor. İşletme, daire ısıtma ve kullanım sıcak suyu hazırlama

geliştirilmesi için projeler yürütüyor.

sektöründe üretim yapıyor. Firmanın ürün tecrübesi 1999 yılına
kadar dayanıyor. Afyonkarahisar’ın jeotermal kaynakla merkezi

1992 yılında sıhhi tesisat firması olarak kurulan Kozanlar, 1996

olarak ısıtılması işletmenin ısı transferi yoluyla kullanım sıcak suyu

yılında kalorifer,1998 yılında güneş enerjisi işleri ile isminden söz

hazırlama ürünleri imalatına vesile oldu. Basit yapıdaki ilk ürünler

ettirerek 1999 yılında dalgıç pompa bölge bayilikleri, 2000 yılında

zaman içerisinde ekipmanlarla zenginleştirilerek bölgesel pazarda

ulusal markası DGİ Daire Giriş İstasyonları ile ülke genelinde

beğenilen ürünler oldu. 2008 yılında kendi imkânlarıyla kurduğu

tanınan firma oldu. 2006 yılında inşaat sektörünü de faaliyetlerine

ürün test merkezi sayesinde ürünlerini ithal ürünlerle rekabet

ekleyen Kozanlar Grup, bölgesinde otel, fabrika, toplu konut,

edecek güce eriştirdi.

kongre merkezi ve oto showroom projelerini hayat geçirdi. 2010
yılında jeotermal ısıtma ve sera ısıtma sektöründe önemli projelere

2012 yılında Kozanlar aldığı yatırım kararı ile Sandıklı Organize

imza atmış olup DGI Daire Giriş İstasyonları ülke genelinde binlerce

Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekare kapalı alana sahip Avrupa

konutta güvenle kullanılıyor.

standartlarında üretim yapacak olan Kozanlar A.Ş’yi kurdu. Dünya
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genelinde Substation ismiyle anılan ürünler artık patentli yerli
markası DGI Daire Giriş İstasyonu olarak sektördeki yerini aldı.
Araştırma – Geliştirme Faaliyetleri
İşletmenin ürünleri, 2012 yılından itibaren ulusal pazarda birçok
önemli projede halen güvenle kullanılıyor. 2008 yılında kurulan
DGI Test Merkezi Ar-Ge’ye dönüştürülerek 2010 yılından itibaren
DGI ürünleri, ısıtma ve kullanım sıcak suyunu bir arada sunan,
ekipmanlarla zenginleştirilip tam kontrol sağlayan, güvenlik ve
sağlık standartlarını karşılayan ISO ve CE belgelerine sahip ürünler
haline geldi.
Firma, KOSGEB ve diğer devlet kurumlarının destekleriyle Ar-Ge
merkezinde ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların yanı sıra
üretim parkına ait makinaların tedarikinde sağlanan destekler
sayesinde üretim alanını arttırarak 4 bin 200 metrekare kapalı
alanına sahip üretim sahasında faaliyetlerini sürdürüyor.
Kozanlar Jeotermal
2016 yılında tarım sektörünü de faaliyetlerine ekleyen Kozanlar
Grup, 45 bin metrekare jeotermal serada tarımsal ürün üretimine

Devlet destekleri sayesinde
üretim alanını arttırarak 4 bin 200
metrekare kapalı alanına sahip

devam ediyor. Üç şirket beş sektör ve on bir faaliyet alanında

üretim sahasında faaliyetlerini

ticari hayatına devam eden Kozanlar, ülke geneli haricinde Avrupa

sürdürüyor

Birliği ülkeleri, Türki Cumhuriyetleri, Rusya Federasyonu ve Körfez
ülkelerine yaptığı ihracatlar ile de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
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Benzersiz Türk Taşları Küresel Pazarda
Ülkemizin doğaltaş üreticilerinden Martolia Mermer, benzersiz Türk mermeri,
traverten, kireçtaşı ve oniks türlerini dünya çapındaki müşterilerine en üst düzey

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

2015 yılında aile şirketi olarak kurulan Martolia Mermer,

dışına gönderiliyor. Müşteriler firmadan aldığı ürünleri depolarına

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında 5 bin

çekebiliyor, perakende satış yapabiliyor ve projelerinde kullanabiliyor.

metrekare açık ve bin metrekare kapalı alanda aylık 8 bin metrekare

Profesyonel bir ekip çalışması ile ihracat rakamlarını yıllar içerisinde

mermer kaplama kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Taş blokları

artıran Martolia Mermer, ana pazarı olan Amerika Birleşik Devletleri

istenilen karolara işleyebilmek için son teknolojik makine parkuru

haricinde İngiltere, Fransa ve Avustralya gibi farklı coğrafyalardan 10

bulunan Martolia Mermer, yetenekli insan elinin makinelere

ülkeye ihracat yapmaya devam ediyor.

dokunuşunun kaliteli ürün üzerinde etkisini ekibindeki yılların
deneyimine son derece değer vererek gösteriyor.

KOSGEB Desteği ile Yeni Pazarlara Açıldı
2015 yılında KOSGEB’den Yeni Girişimci Destek Programı kapsamında

İlk Hedef İhracat

İşletme Giderleri Desteği, Sabit Yatırım Desteği, Kuruluş Dönemi

Sektörde herhangi bir tecrübesi ve hazır müşterisi olmamasına

Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği, İşletme Kuruluş Desteği

rağmen ilk olarak ihracat yapmayı hedefleyen Martolia Mermer,

aldı. Genel Destek Programı kapsamında da Ürün Kataloğu

faaliyete geçtikten 6 ay sonra ilk ihracatını İngiltere’ye gerçekleştirdi.

Desteği’ndan faydalanan Martolia Mermer, ihracat kapasitesini

Fabrikada üretilen ürünlerin hepsi direkt ya da aracı firmalar ile yurt

arttırmak ve yeni pazarlara açılabilmek için 2018 yılında KOBİ-GEL
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- KOBİ Gelişim Destek Programı ile Makine-Teçhizat Desteği ve
Personel Desteği alarak yeni pazarlara açılmayı başardı.
Vazgeçilmez Değer Müşteri Memnuniyeti
Pazarlama ve ürün sunumu konusunda müşteri memnuniyeti
adına yatırımlar yapan Martolia Mermer, yurt dışında da tercih
edilen “DRY SET” yöntemiyle ürün ile müşteri arasındaki soru
işaretlerinin ortadan kaldırıyor. Bu yöntemle, ürünlerin paketleme
öncesi seleksiyon ve kalite kontrol işlemleri fabrikada yere serilerek
yapılıyor ve fotoğrafları çekiliyor. Böylece müşteriler alacağı ürünlerin
kalitesinden ve renginden emin oluyor. Böylece hem korunaklılığı hem
de görselliği için ağırlık durumuna göre ürünlerin plastik kutu içine
koyup kasalamasını yapıyor ve özel naylonlar ile kasaları vakumlayıp

Fiyat odaklı rekabetçi anlayıştan kaçınarak yurt içi ve yurt dışı

gönderiyor. Martolia Mermer, müşterilerine sunduğu bu hizmetin

fuarlara sıklıkla katılım sağlayıp hem mevcut müşterileri ile güven

neticesinde yurt dışı depoların ve proje firmalarının tercihi olmayı

tazeliyor hem de farklı pazarlardan yeni firmalar ile tanışıp ilişkilerini

başarıyor.

güçlendiriyor.

Dinamik ve Yenilikçi Yönetim Anlayış

Butik bir üretim anlayışını benimseyen Martolia Mermer, sektöründe

Bünyesindeki deneyimli doğal taş uzmanları ile dünya çapındaki

alternatif ürünlerden dolayı daralma yaşandığı dönemlerde farklılık

müşterilerinin taleplerini hangi kalitede ve ne zaman alacağını

yaratmayı bir fırsat olarak görüyor ve fabrikalarında üretimini

belirten sofistike iş süreçleri ve en üst düzey teknoloji ile karşılayan

yapmakta olduğu mermer fayans ürünlerinin seleksiyon ve paketleme

Martolia Mermer, kalıcı iş ortaklığı yapmak için tüm enerjisini ve

standartlarını dinamik ve yenilikçi yönetim anlayışıyla oldukça yüksek

zamanını üretim süreçlerini daha üst seviyelere çıkarmak için harcıyor.

noktalara taşıyor.
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Atık Mermeri İhracata Çevirdi
Afyonkarahisar’da mermer fabrikalarının atıklarını mozaik desenlerle süsleyip üretim yapan
kadın girişimci Handan At, 28 personeliyle birlikte ürünlerinin yüzde 80’ini ihraç ediyor

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Taş İşletmeciliği bölümünü

fırsatım oldu. 2014 yılında devletimizin kadınlara sunduğu KOSGEB

bitiren kadın girişimci Handan At, 2015 yılına kadar farklı sektörlerde

desteğinden faydalanmak için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne

çalıştı. Okuduğu bölümle ilgili iş yapmak isteyince de KOSGEB’in

katıldım. Kursu başarıyla tamamlayınca sertifika almaya hak

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak sertifikasını aldı ve 5

kazandım.

kişi ile üretime başladı. Bugün, üretim alanını genişleten Handan At,
28 personel ile yoluna devam ederken Avrupa ülkelerine de ürünlerini

Herkes bildiği işi yapması gerektiği ilkesinden yola çıkarak okuduğum

gönderiyor.

okulla alakalı iş yapmak istedim. Her ne kadar mermer sektöründe
çalışmasam da okuduğum bölümden dolayı yapılan işlere aşinaydım.

Girişimci Handan At, KOSGEB desteği ile yapmış olduğu girişim
sonucu elde ettiği başarılı çalışmaları şu şekilde paylaştı:

Eşim ve çevremdeki birçok arkadaşım bu sektörde çalışmaktaydı.
Sektörü bildiğim için bu alana yöneldim ve işimi kurmak için

KOSGEB’le Başlangıç

KOSGEB’in Girişimcilik Deste Programı kapsamında başvurumu

1997-1999 yılları arasında Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi

yaptım. Değerlendirme kurulunda yapacağım işlerle ilgili sunumumu

Taş İşletmeciliği bölümünü okudum. Farklı sektörlerde çalışma

yaptım ve olumlu cevap aldım.
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İşletmemizi KOSGEB’den aldığımız desteklerle 2015 yılında şahıs
işletmesi olarak açtık. Üretmiş olduğumuz ürün çeşidi ile mermer
piyasasındaki yerimizi başarıyla aldık.
Yeni Ürünler
Üretmeye ve ürünlerimizi satmaya başladığımız ilk günkü heyecanla
işletmemizde mermer atıklarından desenli farklı yüzeylere uygulanan
ürünlerimizi değer katıp üretmeye ve geliştirmeye devam ediyoruz.
Müşterilerimiz ve siparişlerimiz çoğalmaya başlayınca üretim yerimizi
ve stok alanımız yetersiz gelmeye başladı. 2016 yılında yerimizi küçük
bir alandan bin 200 metrekaresi kapalı, bin metrekaresi açık olmak
üzere toplamda 2 bin 200 metrekarelik yeni bir alana taşıdık.
İstihdama Katkı ve İhracat

“KOSGEB’in bana sunduğu

Müşteri isteklerine göre de ürünler üretip dünyanın birçok ülkesine

imkânlarla iş yerinde 8 bayan

göndermeye devam ediyoruz. 5 personel ile başladığımız bu yolda şu
anda 28 kişi ile gelen taleplere cevap vermeye çalışıyoruz.
2017 yılının başında şahıs işletmesiyle büyümemizde ve gelişmemizde
sorunlar yaşamaya başlayınca 2017 Nisan ayı içerisinde şahıs
şirketi olarak açtığım işletmemi tüzel kişilik olarak limitet şirkete

elemana iş imkânı sunuyoruz
ve kadın işletme sahibi olarak
kadınlara destek olan bir firma
olmaya çalışıyoruz”

dönüştürdük. Şu anda 4 kıtada birçok ülkeye geniş ürün yelpazesiyle
ihracat yapıyoruz. Satışlarımızın yüzde 20’sini yurt içine, yüzde 80’ni
de yurt dışına gerçekleştiriyoruz.
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Bir Asırda El İşçiliğinden Teknolojik Üretime
1925 yılında el işçiliği ile tarımda kullanılan el aletlerini üretmeye başlayan Savrukoğlu
Ziraat Makinaları, bugün son teknoloji ile ürettiği tarım makinalarını 14 ülkeye pazarlıyor

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Aile şirketi olarak 1925 yılında kurulan Savrukoğlu Ziraat

alanında ihtisaslaşmayı tercih eden firma, ilk ihracatını 2009 yılında

Makinaları, sanayide elektrikli tezgâhların kullanılamadığı

gerçekleştirdi.

dönemde tamamen el işçiliği ile tarımda kullanılan el aletlerini
üretmeye başladı. Sanayide elektrik kullanımının yaygınlaşması

Ar-Ge ve Ür-Ge Faaliyetleri

neticesinde bölgesinde ilk defa dövme tezgâhlarını kullanmaya

2014 yılında kendi Ar-Ge birimini kuran işletme, hem mevcut

başlayan işletme, daha önceleri yerel olan markasını ulusallaştırarak

üretimlerde kullanılmak üzere yeni üretim teknolojilerinin

Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ürettiği ürünleri pazarladı.

geliştirilmesi hem de tarım alanında geleceği şekillendirebilecek
teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İşlemenin bu

El Aletlerinden Traktör Ekipmanları

faaliyetler kapsamında alınan patentleri bulunuyor.

Üretimine Geçiş
Türkiye’de 1950’li yıllarda tarımda traktörlerin kullanılmaya

2017 yılında tamamladığı, “Çok Fonksiyonlu İnsansız Tarım Aracı”

başlanmasıyla birlikte Savrukoğlu da traktör ekipmanları üretimine

projesi kendi alanında ilkleri barındırıyor. Ar-Ge birimi ile geliştirilen

başladı ve bu alanda sektörün öncü firmalarından oldu. Bu yıllardan

projelerin seri üretime geçiş süreçleri üzerinde çalışmaları devam

günümüze kadar tarım makinalarının toprak işleme makineleri

ediyor.
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Beşinci Kuşakla Bir Asırlık İşletme
Şu an şirket yönetiminde dördüncü ve beşinci kuşak birlikte yer alıyor.
İşletmenin geleceğe yönelik planları arasında iki ana odak nokta
bulunuyor. Bunlardan ilki Ar-Ge biriminin daha etkin rol oynaması ve
bu birimden çıkan projelerin seri üretime geçirilerek tarım alanına
kazandırılması. Diğer önemli odak nokta ise ihracatta daha fazla
noktaya ulaşarak markanın ve Türkiye’nin adının kalite ile birlikte
anılmasını sağlamak.
14 Ülke Pazarında
Yurt içinde tüm bölgeleri kapsayacak şekilde yaklaşık 50 bayisi
Teknolojinin Üretime Entegrasyonu

bulunan Savrukoğlu, yurt dışında ise doğrudan Makedonya,

Üretim sürecinde endüstriyel robotlar, CNC tezgâhlar gibi son

Arnavutluk Gürcistan, Sudan, Cezayir, Tayland, Yemen, Suudi Arabistan

teknolojinin entegrasyonu ile son yıllarda ciddi kapasite artışları

ve Irak; dolaylı olarak da Sırbistan, Filistin, Umman, Ermenistan ve

oluşturan Savrukoğlu, üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve teknolojik

Libya olmak üzere toplamda 14 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

tezgâhların entegrasyonunu yine firmanın kendi Ar-Ge bünyesinde
gerçekleştiriyor.

Teknoloji ve Dijitalleşme
KOSGEB desteklerinden etkin bir şekilde faydalanan işletme, 6 adet

İşletme, yurt içinde aktif olarak 50’yi aşkın ilde, yurt dışında ise

programı başarılı bir şekilde tamamladı. KOBİGEL – KOBİ Gelişim

toplamda 14 farklı ülkede ürünlerini pazarlıyor. Metalik parçaların

Destek Programı kapsamında tamamladığı üç farklı projeyle üretim

imalat yöntemlerinden olan kaynakla birleştirme, talaşlı imalat,

süreçlerini geliştirerek dijitalleşme ve teknoloji alanında işletmeye çok

dövme, sac şekillendirme, kumlama ve elektrostatik kaplama gibi

önemli katkılar sağladı.

birçok yöntemi kullanıyor. Yaklaşık elli personel ile toplamda 6 bin
metrekare kapalı, 18 bin metrekare açık alanda üretim yapıyor.
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Afyonkarahisar’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Banyo Mobilyaları ile Dünyaya Açılıyor
Wome Banyo, dünya standartlarında kaliteye sahip şık ve fonksiyonel banyo mobilyalar
üreterek Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarında ihracattaki yerini aldı

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Wome Banyo; Afyonkarahisar’da Ketenci ailesinin 50 yılı

ürün çeşidiyle dünya çapında marka olma yolunda emin adımlarla

aşkın mobilya tecrübesiyle, Tema Yatırım’ın küresel vizyonunu

ilerliyor.

buluşturmak amacıyla 2017 yılında kuruldu. Firma, üç bin metrekare
kapalı, iki bin metrekare açık alana sahip fabrikası; seri ve kaliteli

Büyük Ölçekli Projelere Cevap Veriyor

üretime uygun modern makineleri ve 600 metrekare alanda kurulu,

İşletme, 2017 yılında yeni fabrikasının faaliyete girmesinden bugüne

kapalı sistem iklimlendirmeli boyahanesi ile öne çıkıyor. Klasik tarzın

geçirdiği sürede binlerce konutun mutfak ve banyolarını donatarak,

yanında modern / fütüristik taleplere de cevap verebilen tasarımları

birçok otel, iş yeri mobilyalarının yanı sıra çok sayıda özel tasarım

ve tasarımcılarıyla model çeşitliliğini sürekli olarak arttırıyor.

işlerine imza attı. Kurduğu fonksiyonel üretim bandı sayesinde
büyük ölçekli projelere ve taleplere de cevap veriyor.

Hedef: Dünya Markası Olmak
Wome Banyo; dinamik yapısı ve kapasitesi ile sadece şık ve

Üretim Artıyor

kullanışlı banyo mobilyaları üreterek kazandığı uzmanlığı son

Yeni yapılanması ve hedefleri doğrultusunda; Wome Banyo markası

teknoloji üretim sistemleri, kalite ve satış sonrası hizmet anlayışı

adı altında büyüyüp banyo dolabı modeli portföyünü genişleterek

ile destekleyerek inovatif ve özgün tasarımlara imza atıyor. Zengin

sahip olduğu mimar kadrosu ile değişen mimari tarzlar ve ihtiyaçlar

44

ham madde kullanımı gerektirdiği bilinciyle hareket eden Wome
Banyo, sürekli olarak banyo mobilyaları pazarına ilham verecek
yenilikleri hayata geçiriyor.
Avrupa ve Orta Doğu Ülkelerinde
Tüm Türkiye’ye hizmet verebilen stratejik konumdaki fabrikası
aynı zamanda ihracat seferberliği başlatmış ve bu büyük hedef
doğrultusunda Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarına da
üretim yapıyor. Avrupa’da; Balkanlar, Fransa, Hollanda ve Belçika
başta olmak üzere birçok ülkeye, Orta Doğu’da Irak, Kuzey Afrika’da
doğrultusunda her yıl yeni modeller geliştiriyor. Aynı zamanda da
yıllık üretim adedini sürekli arttırıyor.
Teknolojik Üretim ve İnovatif Ürünler

Fas ve Libya’ya üretim ve satış gerçekleştiriyor.
KOSGEB’in Yurt Dışı Pazar Destek Programı’ndan faydalanan
işletme, ihracata yönelik hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Teknolojiyi sanat ile buluşturan Wome Banyo, teknolojik gücünü
kullanarak butik üretimi seri hale dönüştürmek için her yıl yeni

Teknolojiyi sanat ile buluşturan

ürünler tasarlayarak imza attığı inovatif ürünlerle banyolara pratik

Wome Banyo, teknolojik gücünü

çözümler getiriyor. Dünya standartlarında kalitede, esnek kullanım
alanlarına sahip özgün tasarımları ile çevre sağlığına önem veren,

kullanarak geliştirdiği inovatif

kolay kurulumu olan ahşaba hayat veren, günümüzün trendlerine

ürünlerle banyolara pratik

uygun, modüler, şık ve konforlu ürünler üretiyor.

çözümler getiriyor

Dünya standartlarında kaliteye sahip şık ve fonksiyonel banyo
mobilyaları üretmenin üst düzey teknoloji, eşsiz hizmet ve kaliteli
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KOSGEB’in Renkli Simaları

Tek Rakibi Yine Kendisi
1999 yılında sporcu olarak başladığı halterde birçok başarılar elde eden Kemal Dağ, şu
günlerde Merkez Hakem Kurul (MHK) üyesi olarak Halter Federasyon’unda görev yapıyor

Hazırlayan
Ömer KIZILYER

Dergimizin bu ayki sayısında 1999 yılında sporcu olarak

tamamladıktan sonra Konya Selçuklu Üniversitesi Beden

başladığı halterde birçok başarılar elde eden ve KOSGEB

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun oldum.

Ankara Sincan Müdürlüğü’nde büro personeli olarak

KOSGEB personelliği yanı sıra uluslararası 1’nci kademe

görev yapan Kemal Dağ’ı sizlere tanıtmak istedik.

halter hakemliği yapıyorum. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Kendisiyle de halter sporu ile ilgili keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik:

KOSGEB ile tanışıklığınızdan, KOSGEB
çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Kemal Dağ kimdir?

KOSGEB ile tanışıklığım 1999 yılında başladı. KOSGEB

1975 yılında altı çocuklu ev hanımı bir annenin ve

Ankara Siteler Müdürlüğü’nde başladığım çalışma

işçi bir babanın üçüncü çocuğu olarak Ankara’nın

hayatım süresince İdari İşler Müdürlüğü, Basın ve

Dikmen semtinde dünyaya geldim. Aslen Kırıkkale

Halk İşleri Müdürlüğü, Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü ve

Keskin’liyim. İlkokul ve ortaokul eğitimimin ardından lise

Ankara Ostim Müdürlüğü gibi birçok bölümlerde çeşitli

öğrenimimi Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde

görevlerde bulundum. Şu an itibariyle ise Ankara Sincan
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Müdürlüğü’nde bilgilendirme ve girişimcilik danışmanı

bir spor dalıdır. En önemli kuraların başında ağırlığı

olarak çalışma hayatımı sürdürüyorum.

kaldırdıktan sonra vücudun kol ve bacakları gergin bir
şekilde duruş göstermesi gelir.

Halter sporuna ilginizi duyduk. Nasıl ve ne
zaman başladınız?

Zor bir spor mu halter? Bu spora başlama

1987 yılında beden eğitimi öğretmenim sayesinde halterle

yaşı kaç?

tanıştım. Bir gün hocamızın okulda gerçekleştirdiği halter

Zor ama zevkli bir spordur halter. Tekniklerini iyi bilmek

seçmelerinde başarılı olunca bendeki yeteneği ve haltere

gerekir. Halterde insanın rakibi hep kendisidir. Çünkü

olan ilgiliyi görmüş olacak beni halter sporuna başlattı.

sporcu, sürekli yeni rekorlar yeni ağırlıklar hedefler.

O gün bu gündür kendisinin duacısıyım. Onun sayesinde

Başlama yaşına gelince ise 10-12 yaş aralığını uygun yaş

spora başladım ve spor ile hayatımı güzelleştirdim. O

grupları olarak düşünüyorum.

yıllarda başladığım halter sporculuğunu ASKİ, Ankara
Büyükşehir Belediyesi ve Milli Takım’da 1999 yılına kadar

Sizi bu spora başlamaya iten en önemli etken

profesyonel olarak devam ettirdim.

ne oldu? Halter branşından sonra başarılıyım
diyebileceğiniz bir spor dalı var mı?

Halter nedir? Halter Kuralları nelerdir?

Gelişim çağındaki birçok erkek çocuğun hayallerinin

Halter, İWF tarafında belirlenen teknik ve kurallar dâhilinde

arasında güçlü ve kaslı olmak yer alır. Benim de

insan bedeninin maksimum kullanılarak iki tarafında

hayallerimin arasında güçlü olmak yatıyordu. Halterin

ağırlıklar bulunan bir demir çubuğun koparma ve silkme

dışında güreş ve dağcılıkta da başarılı olduğumu

hareketleri ile kaldırılıp başının üstünde tutarak yapılan

söyleyebilirim.
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Halter yaparken başınıza en kötü ne
gelebilir? En büyük riski nedir?
Tekniği bozuk ya da aşırı hırslanan bazı sporcuların başına
kol kırılması gelebiliyor. Halterin kafanıza düşme riski de
var. Bu nedenle halteri kaldırmayı öğrenirken altından
kaçmayı da iyi öğrenmek gerekiyor.
Katıldığınız profesyonel müsabakalar,
turnuvalar oldu mu? Başarılarınızdan
bahseder misiniz?
96 Prag Gençler Avrupa Şampiyonası başta olmak üzere
birkaç kez Avrupa şampiyonalarına katıldım. Çok sayıda
4’ncü ve 5’nciliklerim oldu. Maalesef madalyalar hep kıl
payı kaçtı. Ancak Türkiye’de katıldığım turnuvalarda ve
Türkiye şampiyonalarında birçok derece ve rekorlarım oldu.
Halter ile ilgili başınızdan geçen ilginç bir

kala pasaportları yenileyip federasyona teslim ederken

olay var mı? Anlatabilir misiniz?

federasyon yetkilerinden bir nedenden dolayı bizim

Üniversite 3’ncü sınıfta halteri bırakmak üzereydim.

federasyonun şampiyonaya katılamayacağını işittik. O an

Bir gün federasyondan aradılar. Üniversiteler arası

itibariyle halteri kesin olarak bıraktım.

dünya şampiyonası kampına davet edildim. Bir hevesle
çalışmalara başladım ve kısa sürede form tuttum.

Spor yaşamınızda pişmanlık duyduğunuz,

Antrenmanlarda iyi dereceler yapıyor, kesin madalya alırım

keşke şöyle yapsaydım dediğiniz bir

diyordum. Hatta oturdum ne kadar ödül alırım diye hesap

hatıranız var mı?

yapmaya başladım. Şampiyonaya 15 güne

Gençliğimin verdiği rehavetten bazı seçme müsabakalarını
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ciddiye almadım ve bir iki yurt dışı yarışmalarda madalya

üzülmüştüm. Kendisiyle çok kez kamp yaptık. Her zaman

alabilme şansını kaçırdım.

halter sporcusunun yanında olan ve onları savunan biriydi.

Sporculuğun yanı sıra antrenörlük ve

Halter sporu size ne gibi katkılar sağladı?

hakemlik yaptığınızı da işittik biraz da

Bu spora başlamak isteyenlere önerileriniz

onlardan bahsedebilir misiniz?

nedir?

1998 yılında 1. kademe, 2010 yılında 2. Kademe ve

Üniversite okudum ve dünyayı gezdim. Her zaman kendime

2014 yılında 3. kademe antrenörlük belgesini aldım.

yettim. Aileme öğrencilik ve evlilikte yük olmadım.

Belirli dönemlerde bazı kulüp ve milli takımda fahri
antrenörlük yaptım. 2005 yıllarında hakemlik lisansımı,

Bu spora başlamak isteyenlere önerileriniz

2010 uluslararası 2. kademe, 2020 yılında 1. kademe

nedir?

hakemliğine yükseldim ve şu an da Merkez Hakem Kurul

Çok ciddiye alıp çok iyi çalışılırsa başarı zaten ardından

Üyesi (MHK) olarak federasyonda görev yapmaktayım.

gelir.

Halter sporunda kendinize örnek aldığınız

Kariyer hedefleriniz arasında mutlaka

bir sporcu oldu mu?

gerçekleştirmek istediğiniz bir şey var

Aynı sıklette yarıştığım benden yaşça büyük Ergun Batmaz

mı? Gönül verdiğin halter sporu ile ilgili

abimin tekniğini ve karakterini hep örnek almışımdır.

hayallerin, hedefleriniz neler?
Yaşım itibariyle kariyer değil iyi bir emeklilik isterim.

Bir Naim Süleymanoğlu gerçeği var. Naim

Halterde de şu anda hakemlikte en üst makamdayım ve

Süleymanoğlu sizin için ne ifade ediyor?

burada daimi kalmak isterim. Çünkü halter benim için çok

Gerek sporculuğu gerekse kişiliğiyle özel bir insandı

önemli bir tutku.

Naim Süleymanoğlu. Mekânı cennet olsun. Gidişine çok
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Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞI

1.

Uzmanlaşmamış doktor.

1.

Satın alınan ürünün yanında verilen ücretsiz ürün.

2.

Çayı ve falı ile bilinen çiçek.

3.

Ticari araçların hızlarını kaydeden cihaz.

7.

Bir iş için birleştirilen güçlerin ortak enerjisi.

4.

İtici davranışları olan, sevimsiz.

8.

Tarihi yazıt.

5.

Roma ordusundaki paralı askerlere verilen ad.

9.

İkinci Dünya Savaşı’nda bir müzisyeni anlatan film.

6.

Kabak Koyu’na ev sahipliği yapan Muğla ilçesi.

11.

Proteinlerin yapı taşı.

9.

Simgesi K olan, muzda bolca bulunan bir element.

13.

Taraftarın takımına yüksek sesle verdiği destek.

10.

Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki kanal.

16.

Tansiyon düşürmede etkili, kokulu bir sebze.

12.

Eski ve değerli eşya.

17.

Sarması yapılan büyük yapraklı bir sebze.

14.

Mor havuçtan yapılan bir içecek.

19.

Osmanlı padişahlarının oğullarına verilen unvan.

15.

Zevklerine ve rahatına düşkün kimse.

20.

Bayrağının renkleri Almanya ile aynı Avrupa ülkesi.

16.

Hareket algılayarak çalışan düzenek.

21.

Bir insanın başkalarını etkileyen genel havası.

18.

İçecekleri sıcak ya da soğuk tutan kapaklı şişe.

22.

Kötümser bakış açısına sahip kimse.
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