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Kadim Meslekler İçin Başvurular Uzatıldı
Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı’na başvurular devam ediyor. Ön başvurusu 

kabul edilen 602 işletme, 30 Aralık 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilecek

KOSGEB, Anadolu’nun kadim mesleklerini sürdürmek için 

yürürlüğe aldığı Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek 

Programı’nda başvuruları almaya devam edecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü’ne ön başvuru yapan 602 işletme, 30 Aralık’a 

kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak başvuruda 

bulunabilecek. Destek programı ile usta-çırak ilişkisini 

güçlendirmek amacıyla yeni bir personel istihdam eden 

işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek 

verilecek.

İki Bakan İmzaladı

KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve 

Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 24 Haziran’da iş birliği 

protokolü imzalandı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 

imza töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 

ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank protokolü 

imza altına aldı. Böylece Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler 

Destek Programı başlamış oldu.

602 İşletmenin Ön Başvurusu Kabul Edildi

24 Haziran’da yapılan lansman toplantısının ardından 

işletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 

Genel Müdürlüğü’ne 5 Ağustos’a kadar ön başvurularını 

yaptı. 800’ün üzerindeki ön başvurudan 602’si kabul edildi. 

KOSGEB’e başvuru yapabilecek 602 işletmeye bilgilendirme 

yapıldı.

Gramofon Tamirciliği

Ön başvurulara bakıldığında 31 farklı geleneksel meslekten 

işletme bulunuyor. Bunlar arasında seramik (çömlek-
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çini), ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı 

yapımcılığı ve dokumacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş 

meslekler ilk sıralarda yer alıyor. Şapka imalatı, gramofon 

tamirciliği ve at arabası/fayton imalatı gibi ilginç meslekler 

de dikkat çekiyor.

72 İlden Başvuru

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilen ön 

başvuruların 72 ilden olması dikkat çekiyor. En fazla 

başvurunun geldiği illeri İstanbul (57), Denizli (41), 

Gaziantep (36), Şanlıurfa (26) ve Bursa (24) oluşturuyor.

30 Aralık Son Gün

Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından KOSGEB, 

1 Eylül itibariyle KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden kesin 

başvuruları almaya başladı. Başvurular, 30 Aralık’a kadar 

devam edecek. Başvuru yapan işletmeler oluşturulacak 

kurulda değerlendirmeye alınacak.

Kimler Yararlanabilecek?

Destek programından, Ticaret Bakanlığı tarafından 

yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan 

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları listesinde yer alan 

alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek. 

Ayrıca işletme sahibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından verilen sanatçı tanıtma kartına sahip olması 

veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri’nde 

yer alması durumunda da destek programından 

faydalanabilecek.

Personel İçin 150 Bin Lira

Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, 

işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve 

pazarlama başlıklarında destek verilecek. 

Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini 

aktarması için yetiştireceği personel için 150 bin liraya 

kadar destek sağlanacak. Makine ve teçhizat giderleri için 

üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecek. 

Desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 

yaşında olmasına bakılacak. Yerli malı makine ve teçhizatta 

destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Tanıtım ve 

Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret sitelerine üyelik 

ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası 

tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin 

liraya kadar destek verilecek.
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TEKMER Desteği 6 Milyon Liraya Çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank T-GATE TEKMER’i açtı: 6 milyon lirayla bu 
merkezleri destekleyeceğiz. Türkiye, teknoloji tabanlı girişimcilikte destan yazıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, finansal teknolojiler 

(Fintech) alanını odağına alan ilk Teknoloji Geliştirme Merkezi 

(TEKMER) olan T-GATE’in resmi açılışını yaptı. Açılış töreninde 

bir de müjde veren Bakan Varank, KOSGEB’in bu merkezlere 

yönelik olarak verdiği 3,8 milyon liralık destek üst limitini 6 

milyon liraya çıkardıklarını açıkladı.

Bir milyar dolar değerlemeye ulaşan turcorn’lardan birinin 

T-GATE’den çıkmasına şaşırmayacağını ifade eden Bakan 

Varank, “Ülkemiz teknoloji tabanlı girişimcilikte gümbür 

gümbür yoluna devam ediyor. Türkiye teknoloji tabanlı 

girişimcilikte destan yazıyor. Bu destanı arttıracak genç bir 

nüfusa sahibiz. Gençlerimizin potansiyeli çok yüksek. Yeter ki 

biz onların önünü açalım” dedi.

KOSGEB’in desteğiyle İstanbul’da hayata geçen T-GATE 

TEKMER’in resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine KOSGEB 

Başkanı Hasan Basri Kurt, TurkishBank Group Yönetim Kurulu 

Başkanı Hakan Börteçene, Sistem Global Danışmanlık Yönetim 

Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu ile T-GATE TEKMER Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Çınar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, özetle şunları söyledi:

Gümbür Gümbür Yola Devam Ediyor

Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimcilikteki büyük 

potansiyelinin farkındayız. Ülkemiz teknoloji tabanlı 

girişimcilikte gümbür gümbür yoluna devam ediyor. 2 yıl gibi 

kısa bir sürede ülkemizde 6 unicorn ya da bizim tabirimizle 6 

turcorn çıkararak biz tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardık. 
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Öyle ki dünyanın en önemli ekonomi ve finans gazeteleri 

Türkiye’nin bu başarısını gündemlerine aldılar. Türkiye’de 

Avrupa’da nasıl teknolojinin yıldızı oldu diye manşetler attılar.

En Gözde Yerlerden Biri Olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 2023 yılında kendimize 

en az 10 turcorn çıkarma hedefi koyduk ve kısa sürede elde 

ettiğimiz başarılar da bu hedefin aslında ulaşılması zor bir 

hedef olmadığını bize gösteriyor. Açılışını yaptığımız T-GATE 

teknoloji geliştirme merkezinin de bu hedefe giden yolda 

bize çok büyük ve önemli katkılar sunacağına da inanıyoruz. 

Özellikle Fintech odaklı yapısıyla önümüzdeki dönemde 

ekosistemimizin burası en gözde yerlerinden bir tanesi olacak. 

Fintech alanında çok ciddi firmalarımız, girişimlerimiz şu 

anda faaliyet gösteriyorlar ve oldukça liberal diyebileceğimiz 

mevzuat da aslında bu girişimlerin önünü açma noktasında 

çok iyi.

Ne Ararsanız Mevcut

T-GATE bu alanda önemli işler başaracak. Çünkü burası 

özellikle Fintech alanındaki cevval girişimcilerimizin tüm 

ihtiyaçlarını karşılayacak, çözümler üretecek şekilde tasarlandı. 

Eğitimden, danışmanlığa, mentörlükten, ortak yapılara, 

ofislere, network kurmaya, sinerji oluşturmaya kadar ne 

ararsanız burada mevcut. Tabii buradan inşallah bir turcorn 

çıkarsa bu benim için hiç şaşırtıcı olmaz.

TEKMER Sayısı Artacak

Hükümetler olarak bu ülkeye değer katan yatırımcıların, 

girişimcilerin biz her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Bu 

merkezin kurulmasında da çok önemli destekler verdik. Burada 

personel giderlerinden tefrişata, makine teçhizattan eğitim 

giderlerine kadar birçok kalemde KOSGEB olarak desteklerimiz 

var. Türkiye genelinde 17 TEKMER bulunuyor. Bunların 

hepsi KOSGEB’in destekleriyle faaliyetlerini sürdürüyor ve 

önümüzdeki dönemde bu sayıyı arttıracağız.

Helali Hoş Olsun

Bir müjdeyi de bu kürsüden T-GATE in açılışından sizlerle 

paylaşmak istiyorum. Daha önce TEKMER’lere 3,8 milyon 

TL’ye kadar bir destek sağlıyorduk. Bu desteği 6 milyon 

liraya çıkardık. İnşallah 6 milyon lirayla biz bu merkezleri 

destekleyeceğiz. Biz helali hoş olsun diyoruz. Çünkü buralar bu 

imkânları sonuna kadar hak ediyor.

Türkiye Destan Yazıyor

Türkiye’ye katkı sağlayacak herkese bu desteklerimizi 

vereceğiz. Ben içerideki girişimci arkadaşlarımın heyecanından 

mutlu oluyorum. Geliştirdikleri teknolojinin ülkenin 

neresine katkı sağlayacağını dinleyip ona arkadaşlarımızı 

yönlendirmekten gerçekten mutlu oluyorum ve bu tip işlere 

biz devam edeceğiz. Türkiye teknoloji tabanlı girişimcilikte 

destan yazıyor. Bu destanı arttıracak genç bir nüfusa sahibiz. 

Gençlerimizin potansiyeli çok yüksek. Yeter ki biz onlara imkân 

verelim, önlerini açalım, destek olalım ve biz bu imkânları 

sonuna kadar onlara sağlıyoruz.

Ana Hedef Üyeleri Globalleştirmek

TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Börteçene, grubun 

121 yıllık tarihi geçmişinden bahsederek bunun sırrının sürekli 

değişime ve yeniliklere açık olmak olduğunu söyledi. Bu 

prensiple T-GATE’in birçok yeniliğe öncülük ettiğini ifade eden 

Börteçene, T-GATE’in üyeliğinin globalleşmesini ana hedef 

olarak ortaya koyan bir finans kuruluşu tarafından kurulan 

ilk TEKMER olduğunun altını çizdi. Börteçene, T-GATE’de 

girişimcileri ve yatırımcıları aynı çatı altında topladıklarını 

anlatarak girişimcilerin yeteri oranda ulaşamadıkları 

iş dünyasıyla beraber ortak çalışma ortamını üyelerine 

sunduklarını kaydetti.

Fıntech Alanındaki İlk

T-GATE TEKMER; Sglobe Yönetim Ve Global Gelişim Hizmetleri 

A.Ş. ve Turkish Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. ortaklığında Kadir 

Has Üniversitesi ile iş birliği yaparak kuruldu. Finansal 

teknolojiler (Fintech) alanında açılan ve bir bankanın kurucusu 

olduğu ilk TEKMER olan T-GATE TEKMER, Fintech’in yanı 

sıra Sigortacılık Teknolojileri (Insurtech), Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri, Yazılım, Dijitalleşme ve Yapay Zekâ temalarında 

faaliyet yürütecek. Merkez, 19 kuluçka firması için işlik, bir 

çapa firma için işlik ve açık ofisler de dahil toplam bin 70 

metrekare alanda hizmet verecek.
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Tedarik Ekosistemi Canlanıyor
Sektörün devleri, KOSGEB’in tedarikçi geliştirme faaliyetleriyle KOBİ’lerle eşleşiyor. 
Ortaya çıkan sinerjiyle hem tedarikçi sayısı artıyor hem de ithal birçok ürün yerlileşiyor

Savunma, otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörlerindeki 

tedarikçi KOBİ’ler, KOSGEB’in tedarikçi geliştirme faaliyetleri 

ile büyük işletmelerle yerli ve milli üretim için ortak projeler 

yürütüyor.

Sumitomo ile İş Birliği

Dünyadaki dev sanayi kuruluşlarından Japon Sumitomo 

grubunun Türkiye’deki yatırımı olan Sriako’nun yurt dışından 

ithal edilen makine ihtiyaçlarının KOSGEB desteği ile 

yerlileştirilmesi için çalışmalar yapıyor. Aday tedarikçi KOBİ’lerin 

geliştirilmesine yönelik sözleşmeler imzalanıyor.

Sampa ve KOBİ’ler

KOSGEB’in eşleştirme çalışmaları ile otomotiv sektöründe 

ihracat, istihdam ve üretimiyle ön plana çıkan Sampa ile 40’ın 

üzerinde KOBİ buluştu. Proje hazırlıklarına başlandı.

Otomotiv Devleri

Küresel otomotiv devleri Ford, Mercedes ve Isuzu’nun elektrikli 

araçlar alanında faaliyet gösteren tedarikçilerine yönelik 

eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini içeren Tedarikçi Geliştirme 

Programı’nın ilk fazı bu yıl sonunda bitecek. 2023’te 3 kat 

bütçeyle ikinci faz çalışmalara başlanacak.

Savunma Sanayisi

Savunma sanayisinde ASELSAN ile ürün yerlileştirme, kapasite 

verim ve kaliteyi artırma ve aynı zamanda filiz işletmeleri 

desteklemeye yönelik iş birliği kapsamında 200’ün üzerinde 

KOBİ’nin bu ekosisteme girişinin önü açıldı.  Çalışmalara yakın 

zamanda Konya ASELSAN da dahil edilecek. 

Savunma Sanayii Başkanlığı ile iş birliği görüşmeleri devam 

eden MKE, TUSAŞ, HAVELSAN ve diğer savunma şirketleriyle, 
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Tedarik Ekosistemi Canlanıyor tedarikçi geliştirme alanındaki KOSGEB tecrübesinin sektörün 

tamamına yayılması sağlanacak.

Yerli ve Milli Üretim

Beyaz eşyada Arçelik, elektronikte Karel, iş makinelerinde 

Hidromek ve Türk Traktör gibi çok sayıda büyük işletmenin 

tedarikçisi olan KOBİ’ler, KOSGEB’in tedarikçi geliştirme 

faaliyetleri kapsamında tedarikçisi oldukları büyük 

işletmelerle birlikte yerli ve milli üretim için ortak projeler 

üretmeye başladı.

Elektrikli Bisiklet

KOSGEB destekleriyle büyüyen, bugün yurt içinde ve yurt 

dışında bir mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek 

teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti sunan 

Getir’in de tüm elektrikli bisikletlerini üreten Volta, büyük 

işletme statüsüne ulaştı. Volta’nın da tedarikçisi olan 

işletmelerle ilgili yerli üretim çalışmaları devam ediyor.

Motosiklet Sektörü

Otomotiv sektöründe otomobillerin yanı sıra motosikletler 

alanında da BMW, Honda ve Yamaha’nın öncelikli yedek 

parçalarının yerlileştirilmesi ve sonrasında da Türkiye’de 

üretimine başlanması için de çalışmalar yürütülüyor. 
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Çimento Sektöründe Dünyaya Açılıyor
Çimento sektöründe faaliyet gösteren Arçim Makine, KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı 
ile kurduğu işletmesinin seri üretim hattında çimento fabrikalarına makine üretiyor

1970 yılından beri aktif olan ve 1990 yılında şirket olarak 

ticaret hayatına başlayan Arçim Makine; uzman kadrosu, 

geniş makine parkı ve sürekli genişleyen ürün yelpazesi ile 

çimento sektöründe faaliyet gösteriyor.

30 Yılı Aşkın Tecrübe

Arçim Makine, Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde 46 

bin metrekarelik alanda, 7 bin 500 metrekaresi kapalı 

olmak üzere toplamda 14 bin metrekare fabrika alanında 

tamamen yerli sermaye ile kurulmuş ve uluslararası 

standartlarda imalat yapıyor. Bu imalatların montajlarını 

da yapan firma, çimento sektörünün tüm kademesinde 

hizmet veriyor.  İşletme, 1990 yılından bu yana çimento 

fabrikası revizyon, onarım ve bakım alanındaki 30 yılı 

aşkın tecrübesi ve başarısıyla yurt içi ve yurt dışındaki 

çimento sektörünün öncü firmaları arasında yer edindi.

Köklü bir geçmiş ve tecrübesiyle birçok sektöre hizmet 

veren Arçim Makine, öncelikli olarak 1967 yılından beri 

çimento sektöründe iyi bir tecrübe ve birikime sahip. 

Çimento fabrikalarının devlet bünyesinde bulunduğu 

süreç içerisinde 10 yıl yurt içindeki çeşitli fabrikalarda 

çalışan işletme yetkilisi Mustafa Arı, özel sektörde de 10 

yıl yurt dışında çeşitli firmalarda çalıştı. Sektördeki 20 

yıllık tecrübe ve birikimiyle 1990 yılında Niğde’de Arçim 

Makine’yi kurdu. 

Başlangıçta çimento sanayisinde özel sektör ve devlete 

bağlı fabrikalarda montaj ve bakım, onarım işlerini 

Erhan BAHÇECİ

Hazırlayan

Yerli ve Milli Üretim
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yürüten firma, 1996 yılında Niğde’de birkaç dükkânı 

kiralayarak makine imalatı yapmaya başladı.

Arçim Makine, gün geçtikçe sektörde deneyim kazandı. 

Niğde OSB’de yeni fabrikasına taşınarak demir-çelik, 

gübre ve kâğıt fabrikalarına da makine imalatı, montaj, 

bakım ve onarım hizmetleri sunmaya başladı.

Geniş Faaliyet Alanları Bulunuyor

Çimento ekipmanları başta olmak üzere birçok ağır 

sanayi parçası imalatında, sektörün en önde gelen 

firmalarından biri olan Arçim Makine, silindir büküm ve 

dik torna makinelerini fabrikalarına kurarak Türkiye’nin 

en büyüklerinden oldu. Sektörde ağırlıklı olarak faaliyet 

gösterdiği konuların başında; döner fırın kurulumları, 

döner fırın manto imalatları, ring montajları, klinker 

soğutma kurulumları, gövde imalatları, yeni cross bar 

tipi soğutma kurulum montajları, farin ve çimento 

değirmenleri montajları, farin değirmeni ve çimento 

değirmenleri gövde imalatları geliyor. Firma ayrıca 

çimento sektöründe dünyaca ünlü FLS Danimarka 

firmasına fason olarak fırın mantoları imalatı yapıyor.

KOSGEB Destekleri ile Büyüyor

Çimento sektöründe kullanılan makinelerin imalatı için 

Türkiye’deki en büyük makineleri fabrikasına kuran Arçim 

Makine, KOSGEB’den aldığı destekler ile hedeflerine bir 

adım daha yaklaştı.

KOSGEB’den 2018 yılında KOBİ-GEL Destek

Programı’ndan ve 2019 yılında da KOBİ TEKNOYATIRIM 

Destek Programı’ndan yararlandı. Yeni fabrikalarında 

kullanacakları makineler için bu desteklerden dolayı 

KOSGEB’e teşekkür eden Arçim Makine Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Arı, gelecek yıllarda KOSGEB’in 

desteğiyle daha fazla imalat ve kapasite artışı yapmayı 

hedefliyor.
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Dünyada ve Sağlık Teknolojisinde Bir İlk
Caremed Yazılım, hayvanlar için tasarlanmış dünyadaki ilk ve tek pediatrik amaçlı, 
“Kolaboratif Robotlu Böbrek Taşı Kırma Cihazı”nı Ar-Ge desteği ile geliştirdi

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile 2020 yılında 

hayvanlar için geliştirilmiş taş kırma cihazını hayata 

geçiren Caremed Yazılım, sağlık teknoloji sektöründe hızlı 

adımlarla ilerliyor. İşletme sahibi Mehmet Fazıl Yurtseven 

ile projenin detaylarını konuştuk:

Firmayı Nasıl Kurdunuz?

Caremed Yazılım’ı, KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı ile 2019’da Başkent Üniversitesi TEKMER’de 

kurduk.

En Önemli Projeleriniz Nelerdir?

•KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile 

Hayvanlar İçin Geliştirilmiş Taş Kırma Cihazı” (veteriner 

ekipmanları), (robotik yazılım) 

•SAİ projesi ile Google Glass Kullanarak Kişilerin 

Tanınması ve Hasta Takip Sistemi Algoritması (Yazılım)

•TS İkizden İkize Tranfüzyon Sendromunda Damarların 

Tespit Edilmesi İçin Algoritma (Yazılım)

Şu Anda Hangi Projeleri Yürütmektesiniz?

•Ar-Ge ve İnovasyon Projesi “Pediatrik Amaçlı Kolaboratif 

Robot Kolda Böbrek Taşı Kırma Cihazı” (tıbbi cihaz) , 

(robotik yazılım)

•Ar-Ge ve İnovasyon Projesi “KOSGEB Destekli Kolaboratif 

Robot Kolda Navigasyon Projesi” (yazılım-kızılötesi 

kamera ile konum tespiti ve füzyon görüntü işleme 

yazılım)

Erhan BAHÇECİ

Hazırlayan

Yerli ve Milli Üretim
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•Ar-Ge ve İnovasyon Projesi “Robot Kolda Navigasyon 

Projesi Gazi Teknokent Giriş”

Ticari Olarak Neler Yaptınız?

2020 yılında KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı’nı başarıyla tamamlayarak dünyadaki ilk ve 

tek olarak hayvanlar için geliştirilmiş taş kırma sistemini 

geliştirdik. İlk cihaz satışımızı Türkiye’de gerçekleştirdik 

ve ikinci cihaz satışımızı ise ABD’ye yaptık. ABD’deki 

cihazımız Minnesota Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 

klinik çalışmalarda kullanılmaktadır.

Sağlık teknolojileri odağında bir girişimiz ve ilk yaptığımız 

ürün kedi ve köpekler için geliştirilmiş böbrek taşı tedavi 

sistemi. Mevcut teknolojimizi geliştirmeyi ilke edinerek 

ve farklı disiplinleri bir arada kullanarak ileri teknoloji 

kabiliyetleri ile kullanıcı dostu ürünler geliştiren, müşteri 

memnuniyetini ön planda tutan ve sektörde fark ve değer 

yaratan lider bir medikal cihaz üreticisi olmak istiyoruz. 

Bir sonraki üretim hedefimizde şok dalgası ile alzheimer 

ve parkinson tedavi cihazı yer alıyor. Teknolojik yapısına 

yüzde 100 hâkim olduğumuz bu ürünü kısa zaman 

içerisinde ürün yelpazemize katmayı hedefliyoruz. 

Pediatrik taş kırma ve navigasyon sistemi projelerinde 

elde ettiğimiz bilgileri mevcut şok dalgası sistemi üzerine 

uyarlayarak ileri teknoloji içeren, sürdürülebilir yatırım 

kabiliyeti olan (şok dalgası ile alzheimer ve parkinson 

tedavisi gibi) ve rekabet şiddeti düşük olan bir pazarda 

medikal cihazlar üretmeyi hedefliyoruz.

Fikir ve Ticari Haklarınız Nelerdir?

Hayvanlar için geliştirdiğimiz taş kırma sistemimizin 

faydalı model ve patent koruması bulunuyor. Ayrıca 

hayvanlar için geliştirdiğimiz taş kırma cihazımız için 

PetLith marka tescil belgesi, çocuklar için geliştirmekte 

olduğumuz taş kırma cihazı içinde KidLith marka tescil 

belgelerimiz alındı.

Hangi Devlet Desteklerinden Yararlandınız?

Yurt dışı faaliyetlerini arttırmak için KOSGEB Yurtdışı Pazar 

Destek Programı’na başvuru projemiz kabul edildi. Ticaret 

Bakanlığı yurt dışı fuar kayıt sistemi veteriner fuarları 

başvurularımızda destek onayı aldı. Navigasyon sistemi 

ve koloboratif robotlar üzerine çalışmalarımız KOSGEB 

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında ve Gazi 

Teknokent Ar-Ge Projesi olarak desteklenmektedir.



1414

Projenizin Kapsam, Amaç ve Konusu Nedir?

Ürünümüzün dünyada doğrudan rakibi bulunmuyor. Pazardaki 

bu üstünlüğümüzü kaybetmeden hızlı bir şekilde yüksek 

miktarda ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ürünümüz, 

özellikle kedi üreter taşlarında mevcut durumda çözümü 

olmayan ve ne yazık ki ölümle sonuçlanan taş hastalıklarına 

operasyon olmadan çözüm sağlayabilen tek üründür.

Rakiplere göre farklılıklarımız:

• Faydalı model ile patent korumamız bulunmaktadır.

• Dünyada sadece hayvanlar için üretilmiş ilk cihazdır.

• Küresel hareket sayesine değişik açılardan şok dalgası 

edebilen tek cihazdır.

• Doku hasarını minimuma indirebilecek özelliktedir.

• Hayvanlar için üretildiğinden insanlar için üretilen 

modellere göre fiyat avantajı sağlamaktadır.

• Projenin güçlü liderlik anlayışı ile yönetilmesi ve güçlü 

pazarlama stratejilerinin uygulanacak olması.

• ‘State of Art’ Deep Learning füzyon yazılımına uygun 

olması ve bu sayede son teknolojinin getirdiği yenilikleri 

ürüne entegre edebilmek.

• Robotik hareket kabiliyeti.

• Cerrahi navigasyon eklenme kabiliyeti.

Bunlara ek olarak dünya üzerinde benzer proje olmaması, kedi 

ve köpek taş hastaları için farklı çözüm üretmemiz ve ürünün 

düşük maliyetli olması projemizin rekabet oranını azaltmaktadır.

Hedef pazarlarda müşterilerimiz evcil kedi ve köpeklere 

hizmet veren veteriner klinik, hastane ve üniversitelerdir. Bu 

sektördeki ürünlerin tedarikini sağlayan ülkelerde farkı veteriner 

cihazlarının temsilciliği yürüten firmalar önceliğimizdir.

Hedef pazarımız, özellikle evcil hayvan sahiplenme oranın 

yüksek olduğu ekonomik yönden zengin olan ülkeler başta 

geliyor. Birinci önceliğimiz olan zengin Amerika Birleşik 

Devletleri pazarına girdik. Bunun yanında öncelik sırasına göre 

Avrupa, Güney Amerika, Kalkınmış Arap Ülkeleri, Kuzey Afrika 

ülkeleri ile Japonya ve Kore birincil hedef pazarımız arasında 

yerini alıyor. 

İşletmemizin orta ve uzun vadedeki bütün hedefleri ihracata 

dayanıyor. Firmamız fonlanma talebini yurt dışı hedefleri için 

istiyor. Pazarlama ve satış faaliyetleri için gerekli çabaları 

gösteriyoruz. Kitlesel fonlamanın bize sağlayacağı kaynaklar ile 

hedeflerimize çok daha hızlı ulaşabilmemiz mümkün. Fonlanma 

kabulü ihracat potansiyelimize yüzde 90 katkı sağlayacak.
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Genç Girişimciden Akıllı Tarım Uygulamaları
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’yla Samsun’da kurulan Beetech Yazılım işletmesi, birçok 

akıllı tarım uygulamalarıyla birlikte tarımda uzaktan kontrol sistem geliştiriyor

Beetech Yazılım kurucusu Mücahit Fazlı Aslan, 2020 yılında 

KOSGEB desteği ile kurulduklarını ve teknolojideki yenilikleri 

takip ederek bunu tarım sektörüne entegre ettiklerini 

anlatıyor.

 Amaçlarının tarım ve hayvancılıkta iş gücünü azaltarak akıllı 

makineler üretmek olduğunu söyleyen Aslan, Beetech Yazılım 

olarak sektördeki gelişmeleri ve pazardaki yeni talepleri 

yakından takip ederek yeni ürünler ve akıllı çözümler 

ürettiklerini dile getiriyor. 

Geliştirdikleri “Akıllı Kovan Otomasyonu” ile arıcılara büyük 

kolaylıklar sağlarken aynı zamanda arı ölümlerinin önüne 

geçerek bal verimini de arttırıyor. Kullanıcılara uzaktan 

kontrol kolaylığı sağlayan bu sistemin yanı sıra akıllı tarım 

uygulamaları, elektronik devre tasarımı, mobil uygulama 

geliştirme, yazılım geliştirme, web sayfası geliştirme ve 

tersine mühendislik gibi birçok alanda hizmet veren Beetech 

Yazılım’ın kurucusu Mücahit Fazlı Aslan’ın başarı öyküsü şu 

şekilde devam ediyor:

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

25 yaşındayım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Elektrik-

Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimimi 

tamamladım ve aynı zamanda kendi bölümümde yüksek 

lisans yapıyorum. Beetech Yazılım’ın kurucusu ve genel 

İcat Çıkaran Gençler

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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müdürüyüm. Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak iş yükünün 

hep bilincinde oldum. Yaptığım işleri iş yükünü azaltmaya 

ve insanların hayatını kolaylaştırmaya adadım. Arıcılık 

üzerindeki iş yükünü azaltacak fikrimizle başladığımız bu 

yolculukta farklı projeler ile yürümeye devam etmekteyiz.

 İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar olan 

süreçlerini anlatır mısınız?

2020 yılının başlarında lisans eğitimimin bitmesine yakın 

University4Society girişimcilik topluluğu ile tanıştım. 

Girişimcilik yarışmaları düzenleyen bu topluluğun 

yarışmasına “Akıllı Kovan Otomasyonu” adlı projemiz ile 

katıldık ve derece elde ettik. Almış olduğumuz dereceden 

dolayı eğitimlere girmeye hak kazandık. KOSGEB ile 

ilk karşılaşmamız olan bu süreçte, KOSGEB Samsun 

Müdürlüğü’nden fikrimizi nasıl hayata geçirebileceğimiz ve 

izleyeceğimiz yollar hakkında bilgi aldık. 

Bu süreci takip ederek Kasım 2020’de şirketimizi kurduk. 

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

faydalandık. 2022 yılının başlarında tamamlamış olduğumuz 

projenin seri üretimine geçmek için adımlar attık. 

Akıllı kovanın ve arı ürünlerinin üretileceği fabrikanın 

temellerini atan Yozgat Çekerek Belediyesi ile çıktığımız 

bu yolda 2023 yılında arı ürünleri ve kovan üretiminde 

bir marka olmayı hedefliyoruz. Geçen bu süreç içerisinde, 

donanımlı personellerimiz ile farklı projeleri de rahatlıkla 

yapabiliyoruz. 

Faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir 

misiniz?

Kurulma amacı tarım ile teknolojiyi birleştirmek olan 

firmamız, Akıllı Kovan Otomasyonu’nu gerçekleştirirken 

birçok deneyim kazandı ve bu deneyimler sayesinde birçok 

alanda hizmet verebilir hale geldi. 

Bunlar; akıllı tarım uygulamaları, elektronik devre tasarımı, 

uzaktan kontrol sistemleri, mobil uygulama geliştirme, 

yazılım geliştirme, web sayfası geliştirme, tersine 

mühendislik ve arıcılık otomasyon sistemleri.

“Bir kişinin bakabileceği arı kovanı 

sayısını arttıran ve arı ölümlerini 

aza indiren sistemimiz bal verimini 

de arttırıyor. Uzaktan kontrol için 

ise şirketimiz, mobil uygulama ya da 

mesaj ile kontrol edilebilir sistemler 

geliştiriyor.”
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Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

Ürettiğimiz arıcılık otomasyon sistemleri ülkemizde ve 

dünyada birçok yenilikle kullanıcıların karşısına çıkıyor. 

Kendine özgün hizmetleri ile arıcılara kolaylık sağlıyor. 

Bir kişinin bakabileceği arı kovanı sayısını arttıran ve arı 

ölümlerini aza indiren sistemimiz bal verimini de arttırıyor. 

Uzaktan kontrol için ise şirketimiz, mobil uygulama ya da 

mesaj ile kontrol edilebilir sistemler geliştiriyor.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarınız nasıl? 

Satışlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Yurt dışı herhangi bir satışımız şu an bulunmuyor. Genç 

şirketimizin hedeflerinden biri olan yurt dışı pazarı için 

çalışmalar yapılıyor. Kişiye özel web sitesi ya da mobil 

uygulama satışlarımızla birlikte kumanda sistemlerinde 

satışlarımız sürüyor. 

Devlet desteklerinden ne şekilde ve hangi 

kurumlardan faydalandınız?

KOSGEB üzerinden geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak 

üzere çeşitli desteklerinden faydalandık ve bu sayede fikirleri 

hayata geçirmede KOSGEB’in gücünü görmüş olduk. İŞKUR 

üzerinden ise personel desteği alarak şirketimizin kadrosunu 

güçlendirmiş olduk. 

Almış olduğunuz KOSGEB destekleri nelerdir? 

Bu destekler  işletmenize ne gibi katkılar 

sağladı?

İlk olarak Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan yararlanarak 

şirketimizi kurduk. Başlangıç desteği de barındıran bu program 

sayesinde kurulum aşamasındaki çoğu zorluktan kurtulmayı 

KOSGEB sayesinde başardık. Pandemi ile birlikte yaşadığımız ve 

İcat Çıkaran Gençler
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yaşayacağımız zorluklardan kolaylıkla kurtulmamızı sağlayan 

faizsiz kredi imkanları ile giderlerimizi daha rahat karşılayabildik. 

Bu sayede personellerin sürekliliğini koruyan ve gün geçtikçe 

büyüyen bir firma haline geldik. Bir diğer almış olduğumuz 

destek ise açık kaynaklı kod kullanmamızdan dolayı verilen 

geri ödemesiz destekti. Bu desteği Türkiye’de alabilen tek firma 

olmamız ise bizi ayrı bir motive ediyor.

Gelecekteki yapacağınız projeleriniz hakkında 

kısaca bilgi verir misiniz? Bu projeler ile neyi 

amaçlıyorsunuz? Projeler hangi aşamada?

Tarım ile teknolojiyi birleştirmek için kurulan firmamız bu 

amacını her zaman en üstte tutmaya devam edecek. İlk projemiz 

olan Akıllı Kovan Otomasyonu ise bunun kanıtıdır. Bu proje ile 

Türkiye’de ve dünyada arıcılık ürünleri ve kovan üretiminde bir 

marka olmayı hedefliyoruz. 

Hedefimiz doğrultusunda atılan fabrika temeli ise güzel bir 

aşamada olduğumuzu gösteriyor. Rezervasyon sistemi ile alakalı 

yapmak istediğimiz yeni bir proje bulunuyor ve bu projeyi 

yine aynı şekilde Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan 

faydalanarak hayata geçirmeyi planlıyoruz. 

Küçük işletmelere ve girişimcilere 

tavsiyelerinizi alabilir miyiz?

Şimdiye kadar yaşadığımız süreç içinde mutlaka bir fikrimiz 

olmuştur. Hayallerimiz ve hedeflerimiz de buna dahil. 

Bundan sonra da olacağı kesin. Mühim olan bu fikirlerimizi 

hayata geçirebilmektir. 

Fikirlerimizin hayata geçmesi için ise maddi destek en 

önemli unsurlardan biri. İki sene önce fikir aşamasında olan 

projemiz, KOSGEB sayesinde tamamlanarak ticari boyuta 

geçmeyi başardı. 

Bu sayede yeni fikirler üretmemize ve hayata geçirmemize 

de vesile oldu. Mutluluk veren kısmı ise düşünmüş 

olduğumuz bir fikrin hayata geçmiş olması. Rüyalarımızın 

gerçek olmasını istiyorsak uyanmamız gerek. Uyanalım ve 

adım atalım.
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Kadın Mühendisten Yerli Tıbbi Cihaz Üretimi
Biyomedikal mühendisi kadın girişimci Büşra Çelik, Ar-Ge desteğinden de yararlanarak 

dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen yerli üretim tıbbi cihazlar geliştiriyor

Büşra Çelik, Biyomedikal mühendisliğinden mezun olduktan 

sonra iş başvurularında kadın olduğu için birçok kez işe 

alınmadığını ve böylelikle kendi iş yerini açma fikrini hayata 

geçirdiğini anlatıyor. Çelik, sağlık sektöründe kullanılmak 

üzere yerli tıbbi cihazlar üretmeye başladığı firmasında 

geliştirdikleri ilk cihazın “Aralıklı Pnömatik Kompresyon” 

cihazı olduğunu ve bu cihaz ile vücutta pıhtı oluşumunu 

engellemek için hastaların bacak ve ayağına giydirilen özel 

manşonlar ile vücuda dışarıdan sıkıştırma ve gevşetme 

yaparak toplardamarlardaki kanın hareket etmesinin 

sağladıklarını söylüyor. 

Geliştirdikleri cihazların ithal ürünlere kıyasla çok daha 

düşük maliyetli cihazlar olduklarını ve aynı zamanda 

kullanıcı hekimlerin talepleri doğrultusunda şekillendiğini 

vurgulayan genç ve kadın girişimcimizin başarı serüveni şu 

şekilde devam ediyor:

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

28 yaşındayım ve Fatsa doğumluyum. İlk ve ortaöğretimimi 

Ilıca Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda, lise eğitimimi 

Fatsa Anadolu Lisesi’nde devam ettim. Zonguldak Bülent 

Ecevit Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği okudum. 

Kastamonu Üniversitesi’nde ise Biyomedikal Mühendisliği 

alanında yüksek lisans eğitimimi tamamladım.

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır 

mısınız? 

Öğrenci olduğum yıllarda okulu bitirdikten sonra Ar-Ge 

faaliyetleri sürdüren, yerli tıbbi cihaz üreten bir firmada 

Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Melisa TEKİN

Hazırlayan



2121

çalışma hayalim vardı. Üniversiteyi tamamladıktan sonra 

iş görüşmesine gittiğim firmalardan kadın olduğum için işe 

alınmadım. Her yer erkek personel arıyordu. Daha sonra 

kendi iş yerimi açmaya karar verdim. Ortağım Kenan Çelik’in 

de yerli tıbbi cihaz üretme hayali vardı. Birlikte bir firma 

açıp tıbbi cihaz üretme hayali içimize doğdu ve tıbbi cihaz 

üretmek amacıyla firmamızı kurduk.

Çelik Hastane Cihazları, 2020 yılında Samsun Teknoloji 

Geliştirme Bölgesinde kurulmuş bir firma. Tıbbi cihaz 

sektöründe Ar-Ge çalışması yapan ve bu konuda KOSGEB 

tarafından desteklenen firmamız, yerli tıbbi cihaz üretmeyi 

hedefliyor. Amacımız, tıbbi cihazların yurt içi pazarında daha 

uygun fiyatlara erişilebilir olması. Elde edilen bilgi birikimi 

sayesinde sürekli yeni teknolojiler geliştiriliyor.

İlk projemiz olan Aralıklı Pnömatik Kompresyon Cihazı 

üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında ilk prototip 

geliştirildi. Yine benzer teknolojiye sahip Otomatik Turnike 

Cihazı geliştirildi. Geliştirilen cihazlar test ve belgelendirme 

işlemlerinden sonra kullanıcıya hazır hale gelmeden önce 

kalibrasyon işlemleri ve Sağlık Bakanlığının Ürün Takip 

Sistemine (ÜTS) kayıt işlemi firmamız tarafından yapılıyor. 

Geliştirilen cihazların elektronik kart tasarımı ve yazılımı 

mikroişlemci tabanlı olup firmamız mühendisleri tarafından 

geliştiriliyor. 

Tasarım ve üretimin firmamızın mühendisleri tarafından 

yapılması, toplam maliyeti düşürmekte ve böylelikle ithal 

ürünlere göre fiyat avantajı sağlıyor. Bir başka avantajı 

ise geliştirilen cihazların özelliklerinin kullanıcı hekimlerin 

talepleri doğrultusunda şekillenebiliyor olması. Yerli 

üretim sayesinde geliştirilen cihazlar yurt içi pazarda ithal 

ürünlere oranla daha hızlı ve daha uygun fiyatlarda elde 

ediliyor. Firmamızın yaptığı ilk iki projede bunu ispatladı. 

Bu iki projede elde ettiğimiz bilgi birikimi sayesinde 

çalışmalarımıza devam ederek yeni cihazlar geliştirmeye 

çalışıyoruz.

Çalışmalarınızda neler üretiyorsunuz?

İlk projemiz DVT-PE Önleyici cihaz olan Aralıklı Pnömatik 

Kompresyon Sistemi. Geliştirilen bu cihaz DVT (Derin Ven 

Trombozu) ve PE (Pulmoner Emboli)’ nin etkisini noninvaziv 

olarak azaltmaya yardımcı olan bir cihaz. Bacak ve ayağa 

giyilen özel manşonları sayesinde vücuda dışarıdan 

sıkıştırma ve gevşetme sağlayarak bacaklarda bulunan 

toplardamarlardaki kanın hareket etmesini sağlayarak pıhtı 

oluşumunu engelliyor. Yapılan araştırmalarda DVT pompası 

kullanımının DVT oluşumunu yüzde 64 oranında azalttığı 

tespit edildi.

İkinci projemiz Otomatik Turnike Sistemi. Otomatik Turnike 

Sistemi, ortopedik cerrahi işlemler sırasında hastanın alt ve 

üst ekstremitesindeki kan akışını geçici olarak durdurmak 

veya yavaşlatmak için tasarlanan bir cihaz. Geliştirilen 

bu cihazlar ithal ürünlere göre hem daha yüksek kalitede 

hem de daha uygun fiyatlara satılabiliyor. Cihaz iki farklı 

dokunmatik ekran ile birbirinden bağımsız iki cihaz gibi 

çalışıyor. Uzman hekimin hastaya uygulamak istediği 

basıncı ekrandan seçip cihazı başlatmasından sonra cihaz 
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hastaya uygulanan basıncı anlık olarak ölçüp ekranda 

kullanıcıya gösteriyor. Böylelikle uzman hekim hastaya 

uyguladığı basıncın doğruluğunu takip edebiliyor. Hedef 

basınç değerlerinde artma ya da azalma olması durumunda 

cihaz devreye girerek manşonlardaki basıncı hedef basınç 

değerine getirebiliyor.

 Ayrıca cihaz ekranda bulunan kronometre sayesinde hekime 

operasyon süresi hakkında bilgi veriyor. Uzman hekim 

operasyon uygulayacağı süreyi ameliyata başlamadan 

önce alarm bölümünden ayarlayabiliyor. Bu süre dolduğu 

zaman cihaz sesli bir şekilde uyarı vererek hekimi uyarıyor. 

Bu durumda operasyon süresi kontrol edilmiş ve doku 

kayıplarının önüne geçilmiş oluyor. Cihaz anlık basınç 

ölçümü sayesinde manşonlarda ya da hortumlarda tıkanıklık 

veya bir gevşeklik olduğu durumlarda kullanıcıyı ekran 

üzerinden uyarıyor.

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? Hangi desteklerden 

faydalandınız? 

KOSGEB ile tanışmamız yerli tıbbi cihaz üretme hayalimizin 

başlaması ile oldu. KOSGEB tarafından verilen girişimcilik 

eğitimine katıldım. Sonrasında ilk projemiz olan Aralıklı 

Pnömatik Kompresyon Cihazı için proje yazmak istedik. Proje 

yazma aşamasında KOSGEB KOBİ uzmanımız bize yardımcı 

oldu ve alabileceğimiz destekler konusunda bilgilendirmeler 

yaptı. 

Proje için Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan 

yararlandık. Cihaz geliştirme aşamasında nitelikli personel, 

kira, makine-teçhizat ve ham madde alımı, test ve analiz gibi 

desteklerden yararlandık. Bu destekler sayesinde firmamızda 

ekonomik yönden süreklilik sağlanmış oldu. Yeni kurulmuş 

bir firma olarak KOSGEB tarafından destekleniyor olmak 

gelişmemize maddi ve manevi yönden katkı sağlamış oldu.

Bu destekler ile yaptığınız proje ve üretilen 

üründen detaylı şekilde bahseder misiniz?

KOSGEB desteği ile üretilen cihazımız, DVT-PE önleyici cihaz 

olan Aralıklı Pnömatik Kompresyon Sistemi. Geliştirilen bu 

cihaz DVT (Derin Ven Trombozu) ve PE (Pulmoner Emboli)’ 

nin etkisini noninvaziv olarak azaltmaya yardımcı olan bir 

cihaz. Bacak ve ayağa giyilen özel manşonları sayesinde 

vücuda dışarıdan sıkıştırma ve gevşetme sağlayarak 

Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü
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bacaklarda bulunan toplardamarlardaki kanın hareket 

etmesini sağlamakta ve böylelikle pıhtı oluşumunu 

engelliyor. Geliştirilen cihazda hastanın bedenine bağlı 

olarak basınç değerleri değiştirilebilindiği için cihazın 

etkinliği artırılıyor. Cihaz basınç sağ ve sol bacak için ayrı 

ayrı çalışabiliyor. 

Bu özellik sayesinde tek bacakta kullanmak isteyen hastalar 

için avantaj sağlıyor. Cihaz hastaya uygulanan basınç 

değerini anlık olarak ölçerek manşonlarda delinme ya da 

hortumlarda bükülme durumlarında kullanıcıyı uyarıyor. 

Geliştirdiğimiz cihazda iki farklı tedavi modu bulunuyor.

Bir kadın girişimci olarak iş hayatında 

zorluklarla karşılaştığınız durumlar oldu mu?

İş hayatında karşılaştığımız zorluklar tabii ki oldu. Ama 

bunlar kadın girişimci olduğum için karşılaştığım zorluklar 

değildi. Tabi bu süreçte olumsuz olarak etkilendiğimiz 

durumlarla da karşılaştık. İş hayatında her zaman zorluklar 

mevcuttur. Bu zorlukların üstesinden ortağım Kenan Bey’le 

birlikte daha çok çalışarak geldik.

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl 

tepkiler aldınız?

Çevremde bulunan kişiler bu girişimim ile ilgili her zaman 

destekte bulundular. Ailem başta olmak üzere yakınlarım 

maddi ve manevi olarak hep yanımdaydılar. Hala da 

desteklemeye devam ediyorlar.

İş hayatında kadın olmanın olumlu- olumsuz 

yönlerinden bahseder misiniz?

İş hayatında kadın girişimci olarak yaşadığım olumlu ya 

da olumsuz bir durum ile karşılaşmadım. Ancak daha 

öncesinden sadece kadın olduğum için başvurduğum 

işlerden ret cevabı aldığım çok oldu.

Üzerinde çalıştığınız yeni projeler var mı?

Üzerinde çalıştığımız yeni projelerimiz var. Yeni fikirlerimiz 

var bu fikirleri hayata geçirmek için çalışmalarımız devam 

ediyor.

KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nedir?

KOSGEB bizi bu girişimimiz konusunda cesaretlendiren taraf 

oldu aslında. Projeye ilk başlamadan önce acaba maddi 

olarak karşılayabilme ve projemizin sonuna gelebilme 

konularında endişelerimiz vardı. Sonrasında KOSGEB’den 

aldığımız destekler, projemizi gerçekleştirmemize katkıda 

bulundu ve cesaretimizi artırmış oldu.

Hayallerinizden ve gelecek planlarınızdan 

bahseder misiniz?

Hayalimiz, Türkiye’de daha fazla tıbbi cihaz üretmek. 

Ürettiğimiz cihazlarda çeşitliliği artırarak yurt dışına 

olan bağımlılığı azaltmak. Geliştirdiğimiz cihazların 

ihracatını yaparak ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak 

hedeflerimiz arasında bulunuyor.

Son olarak kadın girişimcilere tavsiyeleriniz 

neler olur? Özellikle kadınlara yönelik 

söyleyebileceğiniz bir anekdot var mıdır?

Kadın girişimcilere söylemek istediğim istedikleri yolda 

yürümekten sakın korkmasınlar. Eğer gerçekten istiyorlarsa 

başaramayacakları hiçbir şey yoktur.
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KOBİ İstatistikleri
Ömer YAVUKLU

Hazırlayan

Ölçek Bazında Faktör Maliyeti ile Katma Değerin 
Yıllara Göre Dağılımı (Milyon TL), 2020

Mikro Küçük Orta Büyük
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Ölçek Bazında Faktör Maliyeti ile Katma Değerin 
Yıllara Göre Dağılımı (Milyon TL), 2016-2019
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Teknoloji Düzeyi Bazında İmalat Sektörü KOBİ’lerindeki Faktör Maliyeti ile 
Katma Değerin Yıllara Göre Dağılımı (Milyon TL), 2016-2019
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2016 2017

2018 2019

Teknoloji Düzeyi Bazında İmalat Sektörü KOBİ’lerindeki Faktör Maliyeti ile 
Katma Değerin Yıllara Göre Dağılımı (Milyon TL), 2016-2019
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66 Milyon 
291 Bin TL42,8

23,1

32

2,1
3 Milyon 

254 Bin TL
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Maliyeti ile Katma Değerin Yıllara Göre Dağılımı , 2020
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Yerli Patates Tohumları 
Nevşehir’de kurulan yerli tohumlukların çoğaltım ve ıslah işlemlerinin yapıldığı Doğa Ar-Ge 

Merkezi’nde, Türkiye’nin yerli patates tohumu çeşitleri geliştirilerek dünyaya ihraç ediliyor

İçerdiği karbonhidrat, nişasta, protein, vitamin ve minerallerle 

özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerinde en çok tercih edilen 

bitkiler arasında yer alan patates, gıda endüstrisinde de 

yıllardır ham madde olarak tüketiliyor.

Tohumluklara Yeni Merkez

Nevşehir’de yerli patates tohumu üretiminde ana firma 

konumunda bulunan Doğa Tohumculuk, Haziran 2017’de 

Doğa Ar-Ge adıyla kendisine bağlı yeni bir tohum geliştirme 

merkezi kurdu. Doğa Ar-Ge’de patates çeşit ıslahı, tohumluk 

çoğaltımı, sanayilik patates üretimi ve patates Ar-Ge projeleri 

gerçekleştiriliyor.

Tohum Çeşitleri Tescilleniyor

Kuruluşunda kendi tarımsal üretimi için kaliteli tohumluk 

üretme motivasyonuyla yola çıkan Doğa Tohumculuk, Doğa Ar-

Ge Merkezi’nde Türkiye’nin ilk yerli patates tohumu çeşitlerini 

geliştiriyor. 

Kaliteli ve sağlıklı tohumluk üretebilmenin tek yolunun, kendi 

tohum çeşitlerine sahip olmaktan geçtiğini belirten firma, 

fiiliyatta da ıslahçı olabilmenin önemine dikkat çekiyor. 

Doğa Tohumculuk her sene en az 5 yeni tohum çeşidini tescil 

ettirerek üretim serüvenine devam ediyor. 

Bitkilerin 
Sanayi Yolculuğu

Emel MUTLU

Hazırlayan
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Yerli Tohum Bereketi

2 tam donanımlı laboratuvar, 3 dekar tam kontrollü kapalı 

serayla 5,5 dekar tohumluk üretime ait serası bulunan 

Doğa Ar-Ge Merkezi’nin yılda 50 bin çeşit tohum adayını 

geliştirme kapasitesi bulunuyor. 

Gen bankasında bulunan 72 çeşit tohumu kendi geliştiren 

firma her yıl ortalama 20 çeşit tohum adayını daha 

bünyesine ekliyor. Doku kültürü mini yumru üretim tesisi, 

yılda 800 bin bitkicik ve 1,5 milyon mini yumru (süper 

elit kademe tohumluk) üretiyor. TÜBİTAK projelerinin 

sunduğu imkânlardan faydalanarak tesislerini kuran 

işletme bilimsel proje sayısını arttırarak her sene Ar-Ge 

yatırımlarını da büyütüyor.

Tohumluk Üretimi

Ülkemizde üst kademe tohumluk üretimi yapılmadığından 

tohumluk patateslerin yurt dışından alınıp çoğaltılarak 

satıldığına dikkat çeken firma, Avrupa’da olduğu gibi 

üst kademe anaç tohumları üretmeye karar verdiklerini 

ve tam donanımlı laboratuvar kurarak işe başladıklarını 

anlatıyor. Anaç tohumlukların ilk üretim aşaması 

laboratuvar koşullarında virüs ve hastalıklardan ari 

bitkiciklerden başlıyor. 

Doğa Ar-Ge’de bu bitkicikler üretilebiliyor ve üretimden 

sonra seraya aktarılıyor. Bitkiciklerden elde edilen mini 

yumrular 4 yıl tarla koşullarında çoğaltılarak anaç 

kademede tohumluklar elde ediliyor. 
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Yılda 100 Bin Tondan Fazla Üretim

20’ye yakın markası bulunan ve yıllık 120 bin ton patates 

üretimi yapan Doğa Ar-Ge, bu üretimin yüzde 80’lik 

kısmını bizzat kendisi yaparken diğer kısmınıysa çiftçilerle 

sözleşmeli olarak gerçekleştiriyor. Üretilen patateslerin 

büyük kısmı sanayilik olup yaklaşık 40 bin tonu tohumluk 

üretiliyor. Üretilen tohumluklar sanayi firmalarına ve 

işletmenin kendi üretiminde kullanılıyor.

Çok Sayıda Üretim Alanı

Doğa Ar-Ge’nin Hatay, Adana, Gaziantep, İzmir, Afyon, 

Bursa, Amasya, Konya, Kayseri ve Sivas illerinde üretim 

sahaları bulunuyor. Hatay, Adana, Gaziantep, İzmir, 

Afyon, Bursa ve Amasya erkenci bölgeler olduğundan 

hasat dönemindeki ürünler sanayi firmalarına direkt 

gönderiliyor. Konya, Kayseri ve Sivas ana ürün ve 

tohumluk bölgeleri olup direkt depoya alınıyor. 

20 Tescilli Ürün

TÜBİTAK projeleriyle yapılan çeşit ıslahı kapsamında 

hastalıklara dayanıklı yüksek verimli çeşitler ıslah 

edilerek tescil ettiriliyor. Doğa Ar-Ge’ye ait 20 adet ıslahı 

yapılan tescilli patates çeşidi bulunuyor. KOSGEB’in 

vermiş olduğu İşletme Geliştirme Desteği ve Genel 

Destek Programı’ndan yararlanan Doğa Ar-Ge, KOSGEB’in 

destekleriyle güçlenmeye devam ediyor. Firma 20 yıllık 

çabanın sonunda, tohum ithalatçısı olan ülkemize en 

güvenilir ve uygun tohum çeşitlerini sunmanın haklı 

gururunu yaşıyor. 

Bitkilerin 
Sanayi Yolculuğu
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Yurt Dışına Gönderiyor

Doğa Ar-Ge’de yıllık 40 bin ton tohumluk, 80 bin ton 

sanayilik patates üretimi yapılıyor. İşletmede yetiştirilen 

tohumlar markanın ana firması olan Doğa Tohumculuk’ta, 

parmak patates üretiminde kullanılıyor. Üretilen 

tohumluklar Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Irak, 

Suriye ve Makedonya gibi ülkelere satılıyor. Ayrıca üretimi 

yapılan sanayilik patatesler donuk ürün halinde ihraç 

ediliyor.

Hedef İhracatı Artırmak

Firma, gelecekte yerli patates tohumunun tamamen 

ülkemiz iç piyasasında yetiştirilerek yüksek düzeyde 

ihracat yapacak duruma gelmesini amaçlıyor. 

Kendi tarımsal üretimi için kaliteli 

tohumluk üretme motivasyonuyla 

yola çıkan Doğa Tohumculuk, Doğa 

Ar-Ge Merkezi’nde Türkiye’nin ilk 

yerli patates tohumu çeşitlerini 

geliştiriyor. 
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KOSGEB Bursa Doğu Müdürlüğü, 2018 yılında faaliyete başladı. 

Toplam 21 personel ile Bursa’nın doğusunda faaliyet gösteren 

KOBİ’lere hizmet veriyor.

Osmangazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu, İnegöl, Orhangazi, Gemlik, İznik 

ve Yenişehir ilçeleri müdürlüğün hizmet kapsamında bulunuyor.

Bursa Doğu Müdürlüğü veri tabanında kayıtlı 41 bin 568 işletme 

yer alıyor. 

Bölgede; mobilya, tekstil, otomotiv, makine, tarıma dayalı sanayi 

ve gıda sektörleri ön plana çıkıyor. Bursa, gelişmiş imalat sanayi ve 

ticareti sayesinde küresel bir çekim merkezi konumunda bulunuyor. 

İnegöl, Orhangazi, Gemlik ve İznik Ticaret Sanayi Odası temsilcilik 

ofisleri ile KOBİ’lere daha yakından hizmet veriliyor. Ayrıca 

müdürlüğün Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği bulunuyor.

196 Milyon 245 Bin TL Destek Sağlandı

2018 yılından bu yana KOSGEB Bursa Doğu Müdürlüğü 

tarafından Bursa’da faaliyet gösteren KOBİ ve girişimcilere 

toplam 196 milyon 245 bin TL tutarında destek ödemesi sağlandı. 

Projeye bağlı olmaksızın işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik İşletme Geliştirme Destek Programı 

ve Genel Destek Programı kapsamında 2018-2022 yılları 

Bin 774 Girişimci İşletme Sahibi Oldu
Bursa Doğu Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana 3 bin 514 işletmeye 196 milyon 245 bin 

TL destek ödemesi yaptı. Girişimcilik destekleri sayesinde bin 774 girişimci işletme sahibi oldu

Müdürlüklerimizden:
Bursa Doğu Müdürlüğü

Şenol DEMİR

Hazırlayan
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arasında bin 755 KOBİ’ye 42 milyon 850 bin TL destek ödemesi 

gerçekleştirildi. 

29 Bin 557 Girişimcilik Sertifikası

Girişimcilik destekleri kapsamında işini yeni kuran bin 774 

girişimciye, 58 milyon 602 bin TL’lik destek verildi. Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri ile 8 bin 509, Geleneksel Girişimcilik 

Eğitimleri ile 14 bin 323 ve İleri Girişimcilik Eğitimleri ile de 6 bin 

725 sertifika olmak üzere toplam 29 bin 557 girişimci adayına 

sertifika verildi.

Projelere 39 Milyon 652 Bin TL Destek

KOSGEB’in proje esaslı desteklerinden 2018-2022 yılları arasında 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında 24 

KOBİ’ye 2 milyon 171 bin TL destek sağlanırken, KOBİGEL Destek 

Programı kapsamında 108 KOBİ’ye toplam 22 milyon 43 bin TL 

destek verildi. 

Müdürlük tarafından KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı 

kapsamında toplamda 8 milyon 107 bin TL’lik kaynak KOBİ’lere 

kullandırıldı. 

Yurt Dışı Pazar Destek Programı’nda 18 KOBİ’ye toplamda 1 milyon 

427 bin TL, İş Birliği Destek Programı’nda ise 5 milyon 903 bin TL 

destek ödemesi yapıldı. 

Proje Yapabilme Kabiliyetleri Yüksek

Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin proje yapabilme ve 

uygulayabilme kabiliyetleri yüksek olduğundan dolayı Ar-Ge, Ür-Ge 

ve İnovasyon Destek Programı, KOBİGEL, İş Birliği Destek Programı, 

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ve Yurt Dışı Pazar Destek 

Programı gibi KOSGEB’in proje bazlı destekleri kapsamında verilen 

destekler toplam desteklerin yüzde 20’sini teşkil ediyor.
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66 Yıllık Deneyimle Dünyayı Boyuyor
Akiş Boya, hafif ve ağır sanayi boyaları üreterek bulunduğu coğrafyalarda 250 noktayı 

aşkın yerde kendi hizmet noktaları ve bayileri aracılığıyla endüstriyel renklendirme yapıyor

1938 yılında kurulan Akiş Boya, 1956 yılında kurulan İyigüllü 

Şirketler Grubu tarafından satın alınıp merkezi İstanbul’dan 

Bursa’ya taşındı.

Grubun 66 yıllık hafif ve ağır sanayi boyaları üretim deneyimi 

bulunuyor. Kendi alkit reçine ve renklendiricilerini üreten Akiş 

Boya, bulunduğu coğrafyalarda 250 noktayı aşkın noktada 

kendi hizmet noktaları ve bayileri aracılığıyla endüstriyel 

renklendirme imkânı sunuyor.

Geniş Ürün Yelpazesi

Firmanın ürün yelpazesinde şu ürün grupları yer alıyor:

• Askeri araçlar, araç üstü ekipmanlar ve tarım aletleri gibi 

sanayi ürünleri için endüstriyel boyalar,

• Nükleer santral, enerji boru hatları ve petrokimya tesisler 

gibi ağır sanayi boyaları için entikorozif boyalar,

•  Sentetik son kat boyalar, sentetik astar boyalar, selülozik 

boyalar, alüminyum yaldız boyalar, 

• Sentetik tiner, endüstriyel tiner, selülozik tiner, ahşap 

koruyucu, selülozik vernik, poliürethan vernik, alkit reçine, 

hava kurutmalı tiner, fırın tiner, sentetik vernik, su bazlı 

plastik boya, endüstriyel son kat boyalar, endüstriyel astar 

boyalar ve metal ambalaj tineri.

İş Birlikleri ile Büyüyen Ürün Ağı

2012 yılında Carboline Boya ile lisans anlaşması imzalayan 

Bursa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan
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Akiş Boya, bu iş birliği sayesinde Türkiye pazarında hafif sanayi, 

antikorozif, tank kaplamaları ve yangın geciktiriciler alanında 

sektöründeki en geniş ürün yelpazesine sahip. 2016 yılında da 

dünya devi Henkel ile fason üretim anlaşması bulunuyor.

İhracatı Her Yıl Artıyor

Akiş Boya; ABD, İrlanda, Ukrayna, İsrail, Arnavutluk, Katar, Filistin, 

Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Kırgızistan, 

Rusya, Arap Emirlikleri, Hindistan ve Azerbaycan’a ihracat yaparak 

2021 yılında 8 milyar TL’yi aşkın ihracat gerçekleştirdi.

2022 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 8 milyar TL ihracat 

gerçekleştirerek kendi rekorunu kırıp bir önceki yıla göre başarısını 

katlayarak büyümeye devam ediyor.

KOSGEB ile Gelişiyor

İşletme yetkilileri Semih İyigüllü ve Melih İyigüllü, KOSGEB 

destekleri ile ürün ağlarını geliştirdiklerini ve büyümeyi sürekli 

hale getirdiklerini ifade etti.  KOSGEB’in birçok desteğinden 

faydalanan işletme, halen aktif olarak desteklerden yararlanmaya 

devam ediyor.

Akiş Boya, “Yerli Mısırözünden Endüstriyel Boyalarda Kullanılmak 

Üzere Reçine Sentezlenmesi” konulu Ar-Ge projesiyle boya ham 

maddesi olarak reçineler için yerli bir çözüm çalışması yaptı. 

Projeyi başarıyla tamamladığı için KOSGEB’den Ar-Ge desteği 

almaya hak kazandı.

İşletme, “Çoklu Değişkene Sahip Boya Üretim İşletmesinde 

Yüksek Kontrollü, Akıllı ve Esnek Bir İmalat İçin İş Süreçlerinin 

Verimlilik Odaklı Dijital Dönüşümü” konulu projesiyle de KOBİGEL 

Destek Programı kapsamında da destek almaya hak kazandı.

Akiş Boya’nın ayrıca, “Endüstriyel Boyalar İçin Uzun Raf Ömrüne, 

Düşük VOC Değerine ve Azaltılmış Ürün Gamına Sahip, Universal 

Konsantre Pigment Pastaların Geliştirilmesi” konulu Ar-Ge projesi 

çalışmaları da devam ediyor.
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Bursa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Makine Üretiminde 47 Yıllık Tecrübe
Bursa’da 40 yılı aşkın süredir makine imalat sektöründe faaliyet gösteren Canmaksan, 

KOSGEB’den almış olduğu desteklerle özel amaçlı makinelerin üretimine devam ediyor

1975 yılında Can Torna adıyla makine imalat sektörüne giriş yapan 

Canmaksan, 2005 yılından itibaren ikinci kuşak sektör tecrübesi 

ve kalitesiyle endüstride adını duyurmaya devam ediyor. Ağırlıklı 

olarak; tekstil, orman ürünleri ve gıda sektörlerine makine imalatı, 

makine yedek parça imalatı, proje geliştirme, mühendislik çalışma 

ve tasarımları, bakım-onarım gibi hizmetlerin tüm dünyaya satışını 

gerçekleştiriyor. 

Özel Amaçlı Makineler

İşletme bünyesinde çalıştırdığı mühendislerin özgün tasarımları 

olan makinelerle dünyanın dört bir yerinde faaliyet gösteriyor. 

Rulolu konveyör, asansör sistemleri, MDF çoklu dilimleme, 

elektrikli ağaç paket kesme makinesi, hidrolik pres, hidrolik/

pnömatik montaj tezgahı, zımpara ve ambalaj hattı firmanın 

üretmiş olduğu ürünler arasında yer alıyor. 

Genç ve Dinamik Kadro

Firmanın her biri alanında uzman, genç ve dinamik çalışma ekibi 

bulunuyor. Canmaksan, 19 beyaz ve 26 mavi yaka olmak üzere 

toplamda 45 personele istihdam sağlıyor. 

Güçlü ve deneyimli kadrosuyla önemli sanayi kuruluşları 

tarafından en çok tercih edilen firmalardan biri olmayı başaran 

Canmaksan, edinmiş olduğu ilkeler sayesinde giderek büyüyen 

şirketler arasında yer alıyor. Firma gelişen teknolojiye ayak 

uydurarak şehir ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için var 

gücüyle çalışmaya devam ediyor. 

Zaman ve pazar arasındaki ilişkiyi benimsemiş olan mühendislik 

ekibi; mühendislik teknolojileri, tasarım, verimlilik, ürün ve 

müşteri ilişkisini daha iyi kurabilmek adına hedeflerini sürekli 

Emel MUTLU

Hazırlayan
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yükseltiyor. 2015 yılından beri 5S ve Kaizen gibi sürekli iyileştirme 

yöntemlerinin kullanıldığı işletmede çalışanların geri bildirimleri 

sayesinde ürünlerdeki fire oranının azaltılması sağlanıyor.

KOSGEB’le Daha Güçlü

Sektöründe her zaman öncü olmayı hedefleyen Canmaksan, 

KOSGEB ve TÜBİTAK destekleriyle üniversite-sanayi iş 

birliklerinden aldığı güçle projelerini geliştiriyor. Firma Ar-Ge 

çalışmaları ve oluşturduğu fikri mülkiyet haklarını patent, faydalı 

model ve marka tescilleriyle korumaya devam ediyor. 

1 patent, 1 faydalı model, 2 marka tescili ve 2 patent başvurusu 

bulunan firma 5 adet CE onaylı belge, 4 adet yerli malı belgesi 

ve ISO 9001: 2015 Kalite Sistem belgesiyle uluslararası 

standartlara göre üretim yapıyor. Kurulduğu günden itibaren Ar-

Ge çalışmalarına hız kazandıran firma mühendis ekibiyle özgün 

tasarımlar gerçekleştirerek mekatronik, elektik-elektronik, tasarım, 

imalat, montaj devreye alma ve satış sonrası servis hizmetlerini 

başarıyla yürütüyor.

50’den Fazla Ülkeye İhracat 

2021 yılı sonu itibariyle ulaşılan toplam cironun yüzde 80’ini yurt 

dışı satışlarından elde eden Canmaksan, Amerika’dan Avrupa’ya, 

Asya’dan Afrika’ya kadar her kıtaya ihracat gerçekleştiriyor. 2021 

yılı sonu itibariyle ABD, Almanya, Avustralya, Cezayir, İngiltere, 

Hindistan ve Rusya başta olmak üzere 51 ülkeye ihracat yapıyor. 

Fuar Katılımları 

11. Kalkınma Planı’nda yer alan ekonomi politikalarını vizyon 

edinen Canmaksan, her yıl sektörüyle ilgili 2 yurt dışı ve 1 yurt içi 

fuara katılım sağlamaya devam ediyor. İhracata önem veren firma 

katıldığı fuarlar aracılığıyla yabancı müşterileri ülkemize çekmeyi 

hedefliyor. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’yla KOSGEB’in fuar desteklerinden 

faydalanan işletme, aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın Yatırım Teşvik Programı’ndan yararlanarak yeni 

teknoloji makine yatırımları gerçekleştiriyor. 
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İhracat Ön Planda

Katma değerli makine üretimlerini arttırmak isteyen firma, 

ürünlerin satışını yurt dışı bayilikler aracılığıyla gerçekleştiriyor. 

E-ticaret, yurt dışı pazar araştırması ve iş gezileriyle pazar 

portföyünü geliştiren markanın şu anki cirosunun yüzde 80’ni 

ihracattan gelen gelirleri oluşturuyor.

KOSGEB Destekleri 

Genel Destek Programı, KOBİ Gelişim Destek Programı, İşletme 

Geliştirme Destek Programı, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, 

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı olmak üzere 

KOSGEB desteklerinden yararlanan firmaya üniversite-sanayi 

iş birliğiyle stajyer olarak her yıl çok sayıda üniversite ve lise 

öğrencisi başvuruda bulunuyor.

KOSGEB Desteğiyle Yerli Makine Üretimi

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında, “Yerli Yarı 

Robotik İstifleme Makinesi” projesiyle üretilen makine sayesinde 

zamandan ve yerden tasarruf sağlanıyor. İstifleme hattıyla 

operatör sayısı ikiden bire düşürülerek, operatörden daha hızlı 

istifleme yapılabildiği için seri üretim hattı içerisindeki parçaların 

daha hızlı ilerliyor. Ayrıca, operatör yardımı olmadan istifleme 

yapılabildiğinden işletmelere insan sağlığı ve iş güvenliği 

açısından da katkı sağlanmış oluyor.

Ekonomiye Katkı Sağlıyor

KOBİ Gelişim Proje Destek Programı kapsamında CNC kontrollü 

makinelerde yalın üretim sistemi oluşturularak makinelerin ölçüm 

ve sıfırlama gibi kabiliyetleri arttırılarak daha nitelikli ve kaliteli 

üretim sağlanıyor.

 KOBİGEL projesiyle öncelikle yurt dışı müşterilerinin kalite 

beklentilerini sağlamak için belgelendirme, test, analiz, yazılım, 

katalog, işletme tanıtım videoları ve web sitesi yenileme 

gibi alanlara yatırım yapan firma gerçekleştirdiği yurt dışı 

seyahatleriyle yeni pazarlar edinerek ülke ekonomisine katkı 

sağlıyor.
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Dünyaya Adını Duyurdu
Tekstil sektörüne 2001 yılında giriş yapan Elart, Bursa’da ürettiği yenilik içeren çeyiz ve ev 

tekstili ürünlerini, 40’tan fazla ülkeye ihraç ederek dünyada saygın bir marka haline geldi

2001 yılında hizmet vermeye başlayan Elart, çok kısa zamanda 

yenilikçi ürünleriyle hem Türkiye’de çeyizin öncüsü olmayı hem 

de sektöre ismini vermiş bir marka haline gelmeyi başardı. 

Yıllar içinde yaşanan gelişmeleri ve değişimleri yakından takip 

eden firma, sadece çeyiz değil günlük ev tekstili ürünlerini de 

üretmeye devam ediyor. 

500’den Fazla Bayi

Marka olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Refik 

Ceylan, sürekli kendilerini yenileyip geliştirdiklerini vurguluyor. 

Öncelikle bayilerin güvenini kazandıklarını söyleyen Ceylan, 

bu güvenin markaya en büyük katkıyı sağladığını ve Elart’ın 

güvenin markası haline geldiğine dikkat çekiyor. 

Türkiye’de 500’ü aşkın bayiye hizmet veren Elart; ABD, İtalya, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İsveç, İsrail, Almanya, Hollanda, 

Polonya, İran, Avusturya, Kazakistan, Kanada ve İspanya gibi 

40’ı aşkın ülkeye ihracat yapıyor.

Yerli Üretim

İmal edilen ürünler Türkiye’de seçkin noktalardaki mağazalarda 

aynı hizmet kalitesi ve fiyat istikrarıyla satışa sunuluyor. Firma, 

sürekli değişen ve yenilenen dünyada kültür ve değerlere sahip 

çıkan aynı zamanda da yenilikçi bakış açısıyla özel ve farklı 

çeyizlik, günlük ürünler üretiyor. Elart markasıyla yatak örtü 

takımları, nevresim takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, 

masa örtüsü, el ve yüz havluları, mutfakta kullanılan örtüler, 

banyo, kozmetik ve aksesuar gruplarını içeren ürünlerin imalatı 

yapılıyor. Firma aynı zamanda tekstil sektörüne öncülük ederek 

modayı ve trendleri belirliyor. Türkiye’nin en modern ve yeni 

tesislerinde ISO-9001 kalite standartlarında yüzde 100 yerli 

üretim yapılıyor.

Bursa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Emel MUTLU

Hazırlayan
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Sürdürülebilir Büyüme

Elart; başarının tesadüf olmadığını bilerek yaptığı işte en iyisini ve 

mükemmelini hedefleyerek karşılıklı kazan-kazan ilkesiyle ortaklaşa 

çalışıp yaptığı işe odaklanan bayileriyle birlikte büyüyor. Son üç 

yılda yüzde 50’nin üzerinde büyüme göstererek Türkiye’deki en 

hızlı ve istikrarlı büyüyen firmalar arasında hizmet kalitesiyle örnek 

gösteriliyor.

Kadın İstihdamı

Toplamda 102 personel istihdam eden firma, işini severek yapan 

yüzde 80’i kadından oluşan çalışanları sayesinde şık ve modern 

ürünleri kaliteyle birleştirerek tüketiciye sunuyor. 

Özellikle kadın çalışanların ürünleri kendileri kullanacakmış gibi 

özveri ve hassasiyet göstererek hazırlamaları, markanın bugünlere 

gelmesinde büyük önem arz ediyor. Profesyonel ve sistemli çalışan 

pazarlama personelleri sayesinde mağaza stoklarını, ürün devir 

hızlarını, kampanyaları ve personel eğitiminden ürün satışına kadar 

tüm süreci en iyi şekilde takip ediliyor. Firma başarı hedeflerini 

karşılıklı uyum ve çalışma prensiplerini benimseyen personelleriyle 

birlikte başarıyor.

Kalite Odaklı

Elart, ürün kalitesi sayesinde Türkiye’de hatalı ürün, müşteri 

şikayetleri ve iade oranı en düşük marka olarak müşteri kitlesini 

her geçen gün büyütmek için özenle çalışıyor. Tüm Türkiye’de 

sayısı 500’ü geçen bayileriyle yurt içinde toptan satış yapan 

firma, e-ticaret siteleri aracılığıyla da perakende ürün satışı 

gerçekleştiriyor.

KOSGEB Destekliyor

KOSGEB desteklerinden etkin bir şekilde yararlanan işletme; Genel 

Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı ve Yurtdışı 

Pazar Destek Programı kapsamında hazırladığı projelerle öncelikli 

olarak ihracat bölümünü geliştirmeyi planlıyor. 

Hedef İhracatı Artırmak

Yurt dışına yönelik müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi için tanıtım, 

danışmanlık alımı ve seyahatler gerçekleştirecek olan Elart, 

yapacağı bu faaliyetler doğrultusunda 4 yeni ülkede 10 müşteriyle 

daha iş birliği yaparak 5 milyon TL’lik ihracat hedefliyor.

Türkiye’de 500’ü aşkın bayiye hizmet 

veren Elart; ABD, İtalya, Birleşik 

Arap Emirlikleri, Fransa, İsveç, İsrail, 

Almanya, Hollanda, gibi 40’ı aşkın 

ülkeye ihracat yapıyor.
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Bursa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Dünya’nın En Büyük İplik Fikse Makinesi

Tekstil ürünleri ve tekstil ürünlerinin boyama, fikseleme, 

(kondüsyonlama), terbiyeleme gibi işlemlerinin makinelerini Bursa 

sanayisine kazandıran, üzerinde faydalı değişiklikler yaparak bu 

sektörün ilerlemesini sağlayan Şanlıtürk Makine, işletmecinin üretim 

gücünü arttırmak amacıyla 2018 yılında kuruldu. 

Şanlıtürk Makine tekstil sanayisinin fikseleme, kondüsyonlama, 

boyama, ısıtma, sıkma, karıştırma, kurutma, baskı, tekstil ürünleri 

taşıyıcıları, kimyasal hazneleri ve depolama, buhar grubu ve kondens 

hatları gibi alanlardaki makinelerini imalatını ISO 9001:2000 kalite 

yönetim sistemine göre ve CE normlarına göre gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilir Enerji ile Avantajlı Çözümler

Kuruluşundan günümüze kadar gelişimini, sürdürülebilir enerji 

kavramını ele alarak çevre dostu teknolojik makinelerin üretiminde 

ve geliştirilmesinde çalışmalar yapan Şanlıtürk Makine, enerji tüketimi 

bakımından ve ham madde fiyatları ile birlikte elektrik, doğalgaz, su 

ve buhar gibi giderlerin maliyetlerini düşürmek amacıyla geliştirilen 

tasarruf teknolojilerini üretiminde bulundurduğu makinelerine 

uyarlayarak tekstil sanayisine avantajlı çözümler sunuyor. 

130 metrekare çalışma alanına sahip Şanlıtürk Makine, bünyesinde 

barındırdığı talaşlı imalat makineleri ve sac şekillendirme makineleri 

ile birlikte üretiminde bulunduğu makinelerin tüm parçalarını ve 

yedek parçalarını tüketici pazarına sunuyor. Yurt içinde birçok şehirde 

(Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kayseri, 

Malatya, İzmir) 40’ın üzerinde makine satışı gerçekleştiren Şanlıtürk 

Makine, yurt dışında Özbekistan’a makine satışı, Pakistan, Hindistan, 

Deniz YILMAZ

Hazırlayan

Şanlıtürk Makine, tekstil sanayisinin kaliteli, teknolojik ve tasarruf sahibi fikseleme 

(kondüsyonlama), boyama ve terbiyeleme işlemlerinin makinelerini müşterilerine sunuyor
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Orta Doğu, Türki Devletler ve İran gibi ülkelere de pazar çalışmaları 

yapıyor.

Ar- Ge Projesi ile Dünyada İlk ve Tek

KOSGEB destek programları kapsamında İleri Girişimci Desteği, 

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, Mikro ve Küçük İşletmelere 

Hızlı Destek Programlarından yararlanan Şanlıtürk Makine, Ar-Ge 

ve İnovasyon Destek Programı ile gerçekleştirdiği proje kapsamında 

tekstil sanayisinin en önemli üretim dalı olan ‘İplik Fikse Makinesi’ni 

geliştirerek dünyanın en büyük ve en fonksiyonel makinesini sıfırdan 

imal etti. 

Proje detayları ve çalışma performansı ile dünyada eşi benzeri 

olmayan makinenin patenti üzerindeki çalışmalarını devam ettiren 

Şanlıtürk Makine, standart makine üretimleri 500 kg ile bin 500 kg 

arasında iplik ürünü fikse (kondisyon) kapasitesine sahip iken yeni 

üretim Ar-Ge projesi ile 5 bin kg (5 ton) iplik ürünü fikse kapasitesine 

sahip oldu.  

Hedef Dünya Pazarında Markalaşmak 

Dünya standartlarında, her açıdan güvenliğe ve insan sağlığına 

önem veren çevreye duyarlı,  üretim performansı yüksek ve enerji 

zahiyatı düşük makinelerin üretimini sağlayan ve tekstil sektöründe 

hizmet veren bu makineleri sanayicilerle buluşturan Şanlıtürk Makine, 

tasarımdan imalata hizmet veren tasarımcı ve tasarımlarının 

arkasında duran ve teknik açıdan iş kabiliyeti yüksek çalışanları ile 

fikirlerinizi gerçekleştirmeye çalışıyor.

Hizmet verdiği şirketlerin, karşılaştıkları teknik sorunlarına firmanın 

beraberliğinde çözüm bulan, yenilikçiliğe ve kaliteli üretime önem 

veren Şanlıtürk Makine, ülkemizin sanayisinin gelişimi ve kalkınması, 

üreticinin daha kaliteli ürünler üretmesi, tüketicinin kalkınması 

ve istihdamı arttırabilmek için hizmet veriyor.  Özverili ve titizlikle 

çalışılması sonucu ortaya çıkan tasarımlarını dünya pazarında adını 

duyurarak markalaştırmak istiyor.
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Bursa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Cam Sektöründe Başarılı Bir Kadın Girişimci 
Bursa’nın Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren Şen Ortaklar Cam, değişik sektörlerden hem 

yurt içindeki hem de yurt dışındaki müşterilerine cam ve PVC ürünleri tedarik ediyor

2012 yılında aralarında kadın girişimci Selma Özsabuncu’nun da 

olduğu 7 kişinin ortaklığında KOSGEB Girişimcilik Desteği’nden 

yararlanılarak kurulan Şen Ortaklar Cam, 2017 yılında sermaye 

artırımı kararı alarak makine parkurunu KOSGEB’den aldığı KOBİGEL 

desteği ile geliştirdi. Sermaye artırımı sırasında bazı ortaklarından 

ayrılan Şen Ortaklar Cam, aynı yıl içerisinde Şişecam’ın Isıcam yetkili 

üretici bayisi oldu. 2018 yılında tüm ortaklarıyla yollarını ayıran Şen 

Ortaklar Cam, tek kadın girişimci Selma Özsabuncu’nun liderliğinde 

ticari ve üretim faaliyetlerine devam etti.

Farklı Ürünlerle Yurt Dışı Pazarında 

Bursa Isıcam pazarında yüzde 40 pazar payına sahip olan, 2020 

yılında KOSGEB Yurtdışı Pazar Desteği ile yurt dışı pazarına açılan 

Şen Ortaklar Cam,  İmpex (Import Export) bölümünü kurdu. Kurulan 

bölüm ile birlikte yurt dışına yönelik Afrika ülkelerine (Kenya, Çad, 

Kuveyt, Gabon, Katar),  Avrupa ülkelerine (Almanya, İspanya, Malta, 

Fransa), Amerika ve Kanada’ya çok çeşitli ürün gamı ile ihracat 

yapmaya başladı.

Projeler KOSGEB Destekleri ile Gelişiyor

KOSGEB destekleri kapsamında Yeni Girişimci Desteği, Genel Destek 

Programı, KOBİGEL–KOBİ Gelişim Destek Programı, Yurtdışı Pazar 

Destek Programı ve İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan 

yararlanan Şen Ortaklar Cam, KOBİGEL kapsamındaki “Şen Ortaklar 

Deniz YILMAZ

Hazırlayan
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Cam Kapasite Artırımı ve Atık Azaltımı Projesi” konulu projesi ile 

otomasyon sistemine geçerek insan kaynağına bağlı fire kaybı 

azalımını sağlayıp üretim kapasitesini arttırdı. Proje kapsamında 

edinilen yazılım ile üretim, planlama, ham madde ve stok 

yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri, satın alma yönetimi gibi 

Şen Ortaklar Cam bünyesinde bulunan tüm birimler birbirine 

bütünleşmiş hale getirildi.

Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamındaki, “Mimari Cam ile 

Birlikte Alüminyum veya PVC Pencere Kapı, Cephe Sistemleri 

İhracat Projesi” konulu proje ile ihracat bölümü oluşturularak 

proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile birlikte ihracatın 

ciro içerisindeki payı yüzde 3’den yüzde 10’a çıkarıldı.

Çevresel Farkındalık ile Temiz Bir Gelecek

Süreçlerini, müşteri memnuniyetini sürekli kılma hedefine uygun 

olarak gerçekleştiren ve geliştiren Şen Ortaklar Cam, çevresel 

farkındalık yaratmaya çalışırken ürettiği ürünlerle daha fazla 

yalıtım ve ısı kaybını önleyerek enerji tasarrufu sağlayarak daha 

temiz bir gelecek için sürdürülebilir enerji kavramını destekliyor. 

Şen Ortaklar Cam, Isıcam ürünlerinin kalitesine ek bilinçli imalat 

ve işçilik ile daha kaliteli ürünleri müşterilerine sunmak için 

sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek çevreye karşı 

duyarlı olmayı kendine ilke edinmiş bir marka olarak müşteri 

memnuniyetini ön planda tutuyor.

Hem Tedarikçi Hem Çözüm Ortağı

Cam ve PVC sektörüne uzun yıllar hizmet vermiş insan kaynağı 

ve günümüz teknolojisinin gerekliliklerini sonuna kadar 

getirebilen teknolojik altyapısı ile müşterilerine en hızlı ve 

güvenilir hizmeti en optimal maliyetlerle vermeye çabalayan Şen 

Ortaklar Cam, sektördeki bilgi ve tecrübesi ile tedarikçi olmanın 

yanında bir çözüm ortağı olarak da hizmet veriyor.
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Bursa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Bursa’da Tasarlayıp 25 Ülkeye Gönderiyor
Bursa Gürsu’da seri üretime geçen Zett Home; agresif, kaliteli ve çeşitli mobilya ürünleri 

üreterek birçok ülkeye ihracat yapıyor ve dünyada tanınmış marka olma yolunda ilerliyor

Zett Home’nin çıkış hikâyesi; üniversitenin son yıllarında şehirden son 

derece sıkılmış olan bir arkadaş grubu bir orman yürüyüşüne çıkarlar. 

Bu yürüyüş esnasında doğadaki ham malzemelerin gücüne daha o 

günden inanıp bir sene sonrasında, bu güzel anının da verdiği yaratıcı 

güçle 2001’de iki hayat ortağı olan Hasan Tolga Aksoy ve eşi Zeynep 

Varol Aksoy iş hayatına atılırlar. 

Firma; villa, otel, okul, ofis projeleri, mimarlık, mühendislik, iç mekân ve 

kişiye özel mobilya tasarımı alanındaki 9 yıllık tecrübelerinin ardından, 

2010 yılında çıkardığı Zett Collection markasıyla İMOB fuarında 

görücüye çıktı.

Agresif tasarım çizgisi, detayları ve kalitesiyle atölyecilikten gelen 

amatör anlayışını teknoloji ve mühendislik becerileri ile birleştiren Zett 

Home’nin ortaya çıkardığı ürünler sadece iç piyasada değil dış pazarda 

da büyük talep görüyor

Dünyayı Tasarla, Dünyayı Değiştir

Sıradan olana başkaldıran özgün tasarım anlayışıyla, form ve malzeme 

seçimi konusundaki cesur yenilikleriyle, müşterilerine mobilya değil 

yaşam alanları tasarlama imkânı sunan Zett Home, “Dünyayı Tasarla, 

Dünyayı Değiştir” misyonuyla dünya markası olma yolundaki tek 

kulvarlık yarışına devam ediyor.

Yeni Fabrika Yeni Hayaller

Bursa Gürsu’da bulunan fabrikasında başladığı seri üretim hayatına 

genç, dinamik ve donanımlı teknik kadrosu ile devam ederken, projesi 

ve ruhsat aşaması tamamlanan yeni fabrikasına geçmek için de gün

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan
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sayıyor. Firma yeni fabrika ile hem uluslararası alanda adını duyurma 

hem de ülkemize ihracat anlamında katkı sağlamayı hedefliyor.

Yurt Dışı Pazar

Firma, Amerika, Kanada, Almanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, Malta, 

Hindistan, İsrail, Filistin, Lübnan, Malezya, Umman, Bahreyn, Libya, 

Suudi Arabistan, BAE, Yeni Zelanda, KKTC, Özbekistan, Türkmenistan, 

Gürcistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Fildişi Sahilleri, Kenya, 

Kongo, Gana, Sierra Leon,  Nijerya,  Sudan,  Fas, Katar, Irak ve Singapur 

gibi birçok ülkeye ihracat yaparken hedefleri de sürekli büyümeye 

devam ediyor.

KOSGEB Hep Yanımızda 

İşletme yetkilisi Hasan Tolga Aksoy, bu zorlu ve engellerle dolu süreçte 

KOSGEB’in hep yanlarında olduğunu ifade etti. 

KOSGEB’den 4 ayrı destek programından faydalanan işletme iki farklı 

destek programını da halen devam ettiriyor. 

Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamındaki “Zett Mobilya Yurt 

Dışı Pazar Projesi” konulu projeyle öncelikle 2 yeni personel istihdam 

ederek ihracat bölümünü geliştirecek. Bununla birlikte danışmanlık 

alımı ve yurt dışı seyahatleriyle pazardaki öncü ülkeler ve bu ülkelerde 

yer alan potansiyel müşteri ve rakipler konusunda daha çok bilgi sahibi 

olup mevcutta var olan ve geliştirilmekte olan ürünlerin pazara daha 

hızlı uyum sağlaması adına kazanımlar sağlayacak.

Zett Home’nin ortaya çıkardığı 

ürünler sadece iç piyasada değil dış 

pazarda da büyük talep görüyor
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Tatlı Huzur 
“Mecbur olduğu için yemek yapmak insana zor gelebilir. Ben hobi olarak yaptığım için 

yorulmuyor aksine pişirmekten, pişirdiklerimi sevdiklerimle paylaşmaktan mutlu oluyorum”

Dergimizin bu ayki sayısında KOSGEB Ankara Ostim 

Müdürlüğü’nde KOBİ uzmanı olarak görev yapan Baha 

Bülent Andiç’i sizlere tanıtmak istedik ve kendisiyle aşçılık 

üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik:

Baha Bülent Andiç kimdir?

1975 yılında üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak 

Ankara’da dünyaya geldim. Aslen Bursa Karacabeyliyim. 

Babam, Ankara Sanayi Odası’ndan emekli annem ise ev 

hanımıdır. İlkokulu, Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, 

ortaokulu ise Özel Arı Lisesi’nde tamamladım. Liseyi Ankara 

Atatürk Lisesi’nde bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Bölümü’nden mezun oldum. Evli ve iki çocuk 

babasıyım.

KOSGEB ile tanışıklığınızdan, KOSGEB 

çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Askerlik sonrası kamu kurumlarının açtıkları sınavları takip 

ettiğim sıralarda, KOSGEB’in de uzman yardımcısı alımı 

ilanına çıktığını gördüm. KOSGEB’e başvurdum ve yapılan 

mülakatın ardından 2002’de ilk görev yerim olan KOSGEB 

Sinop Müdürlüğü’ne uzman yardımcısı olarak atandım. 

Sinop’taki bir yıllık çalışmamım ardından sırasıyla KOSGEB 

KOSGEB’in Renkli Simaları

Ömer KIZILYER

Hazırlayan
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Tatlı Huzur 
Samsun Müdürlüğü, Ankara’da Teknoloji Destekleri Dairesi 

Başkanlığı ve KOSGEB Ankara Siteler Müdürlüğü’nde görev 

yaptım. Şimdilerde ise eşim Dicle Gör Andiç ile birlikte 

KOSGEB Ankara OSTİM Müdürlüğü’nde KOBİ uzmanı olarak 

hizmetimizi sürdürüyoruz. 

Devletin destek veren eli olan kurumlardan birinde çalışmak 

hedef kitle ziyaretlerimizde pozitif bir etki oluşturuyor. 

KOSGEB destek programlarının uygulanması ve takip işlerinin 

yanı sıra işletmeleri tanımak ve birbiriyle iş yapma veya 

çözüm ortağı olma potansiyeli bulunan işletmeleri eşleştirme 

konusunda çalışmalar yapıyorum.  

İş hayatınız dışında neler yapıyorsunuz?

Kendimi evcimen olarak tanımlayabilirim. Evde ailemle vakit 

geçirmekten mutlu olurum. Seyahat etmeyi ve yeni insanlarla 

tanışmayı severim. KOBİ’lerde; üretim, yönetim ve pazarlama 

gibi alanlardaki yapısal problemlerin çözümüne yönelik 

olarak kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça 

mesleki gelişim sağlamaya yönelik kitaplar okuyorum.

Mutfağa ilginizi duyduk. Nasıl ve ne zaman 

başladınız? İlk mutfağa giriş öykünüz nasıl 

oldu, biraz bahseder misiniz?

Mutfağa girmem işe başlamamla birlikte oldu. Ankara’da 

ailemle yaşarken tüm yemekleri annem yapıyordu ve ben 

bir şey pişirme ihtiyacı duymuyordum. Sinop’ta göreve 

başladığımda yemeklerimi kendim yapmaya karar verdim. 

İlk zamanlar annemden tarif alırken bir hayli zorlandım. 

Annemin tarifleri genelde el ve göz kararı şeklindeydi. Bir 

süre sonra malzeme miktarlarını net olarak belirleyip tarife 

göre yemek yapmaya başladım. Samsun’a tayin olduktan 

sonra işe de yemek götürmeye başladım. Isıtma ihtiyacı 

olmasın diye fasulye, pırasa, yer elması ve barbunya gibi 

zeytinyağlı yemekler götürüyordum. 

Yemeklerin yanı sıra fırın sütlaç, kabak tatlısı ve ayva 

tatlısı gibi tatlılar da yapmaya başladım. Pişirdiklerimi iş 

arkadaşlarıma ikram etmeye başladım. Bir zaman sonra 

yemek, tatlı, reçel pasta ve kurabiye işleri benim için bir 
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hobi oldu. Evlendikten sonra eşim yemek pişirdiği için 

zeytinyağlılar hariç pek yemek yapmıyorum. Daha çok 

tatlı çeşitleri, reçel kek ve kurabiye konusuna yoğunlaştım. 

Çocuklarımın canı bir şey çektiğinde annelerine değil bana 

söylüyorlar.

 Pişirmeyi ve ikram etmeyi seviyorum. Bir misafirliğe 

giderken ikram olarak bir şeyler pişirip götürüyorum. 

KOSGEB Başkanlığı’nda çalışırken ve müdürlüğe geçtikten 

sonra da pişirdiklerimi arkadaşlara ikram etmeye devam 

ettim. Kurumdaki birçok arkadaş pişirdiklerimden tattı ve 

benim bu yönümü öğrendi. 

Size göre “yemek yapmak’’ nedir?

Mecbur olduğunuz için yemek yapmak insana zor gelebilir. 

Ben hobi olarak yaptığım için yorulmuyorum. Çocuklar için 

kurabiye adamlar yapıyorum. Çocuklarım da hamuru açma 

ve kalıpla şekillendirmede yardımcı oluyor. 

Çocuklarla güzel bir aktivite oluyor. Kurabiye verdiğim 

arkadaşlardan da çocuklarının mutluluğu konusunda 

aldığım geri bildirimler beni memnun ediyor. Ben bir şey 

pişirirken mutlaka tarife bağlı kalıyorum. Tüm malzemeleri 

dijital mutfak terazisi ile tartıyorum. 

Kabak veya ayva tatlısı yaparken malzeme kalitesi 

çok belirleyici oluyor. Kötü bir kabaktan iyi bir tatlı 

yapmak mümkün değil. Pişirme, tamamen bir prosestir. 

Malzemeleri seçmekten başlayıp doğru sıra ile hazırlayıp 

doğru sıcaklıkta doğru sürede doğru şekilde pişirmek ve 

sunmaktan ibarettir. 

Kariyer planlamalarınız arasında aşçılık 

hangi konumda? Aşçılık yolunda neler 

yapmayı planlıyorsunuz? Aşçılıkta hedefiniz 

ne?

Mutfak konusunda bir kariyer hedefim bulunmuyor. Ben 

keyif için pişiriyorum. Bu bir zorunluluk olduğunda kazanç 

sağlayabilir ama muhtemelen keyif vermekten uzaklaşır. 

Mutfakta başımıza gelebilecek kaza ve 

travmalardan, bunları önlemek adına 

alabileceğimiz tedbirlerden söz edebilir 

misiniz?

Mutfakta olsun veya yapılan başka bir işte olsun işe 

odaklanmak çok önemli. Bıçakla çalışıyorsanız dikkatli 

olmalısınız. Dalgın olmak veya aşırı yorgun olmak kazaya 

sebebiyet verebilir. Bir keresinde dalgınlık anımda elimi 

derin bir şekilde kesmiştim. Ondan sonra çok daha dikkatli 

davranıyorum.

Yemeklerinizi genelde kimlere yapıyor ve 

sunuyorsunuz? Dönüşler nasıl oluyor?

Yemekten ziyade tatlı, kurabiye ve pasta türü yiyecekler 

pişiriyorum. Arkadaşlara, akrabalara, komşulara ikram 

ediyor, tattırıyorum. Geri dönüşler hep olumlu oluyor. 

İkram ettiğim insanların memnuniyetini görmek beni mutlu 

ediyor. 

KOSGEB’in Renkli Simaları
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Yaptıklarınız arasında dostlarınız ve ikram 

ettiklerinizin en çok beğendiği yemek, pasta, 

börek çeşitleri hangileri? Hangi çeşitlerde 

daha yetenekli olduğunuzu düşünüyorsunuz?

Çevremdekiler beni daha çok bir çeşit İtalyan kurabiyesi olan 

biscotti ile biliyor. Biscotti tarifinde yer alan badem yerine 

antep fıstığı kullanıyorum. Yiyen herkes beğeniyor. Birçok 

arkadaşa tarif de paylaşıyorum. 

Elmalı pasta, çikolatalı kurabiye, vişneli cheesecake, portakal 

reçeli, vişne reçeli, kabak tatlısı, irmik helvası ve ayva tatlısı en 

sık pişirdiğim yiyecekler. 

Türk Mutfağı’nda en çok sevdiğiniz yemek 

hangisidir?

Her yörenin ayrı ayrı lezzetleri var. Genelde yemek 

ayırmıyorum ama cevizli su böreğini çok severim. Annemlerin 

memleketinde su böreği cevizli yapılıyor. Onun dışında 

hünkârbeğendi, yeşil mercimek yemeği, biber dolması, etli 

ve zeytinyağlı yaprak ve lahana sarma, iç pilav yemekleri 

favori yemeklerim. Tatlılardan şekerpare, sütlaç, güllaç ve 

memleketimiz Karacabey’in peynir tatlısına bayılırım. 

Annenizin en sevdiğiniz yemeği nedir?

Annemin etli yaprak sarmasını, mercimek çorbasını, iç 

pilavını, cevizli su böreğini ve sütlacını çok seviyorum. 

Eşimin yaptığı yemekler de güzel oluyor. Eşimle 

birlikte misafir ağırlamaktan, çocuklar için özel menü 

hazırlamaktan büyük keyif alıyoruz.

Son olarak hayata bakışınızı özetleyen birkaç 

cümle alabilir miyiz?

Hayatın akışı içerisinde geçirdiğimiz günler birbirine 

benziyor. Rutin dışına çıkmanın, insanlarda iz bırakmanın 

önemli olduğunu düşünüyorum. İz bırakma çocukluktan 

başlıyor. Ben çocukluğumdan benimle sohbet edenleri 

ve hediye veya harçlık verenleri hatırlıyorum. Verenler 

hatırlanır. 

Herkesin keyif alacağı bir meşgalesinin olmasının 

gerektiğini düşünüyorum. Klişe olacak ama yaptığınız 

işi en iyi şekilde yapmaya çalışmalısınız. Takdir görme 

kaygınız olmamalı. Kendinize duyduğunuz saygı için çaba 

sarf etmelisiniz. Sonraki nesillere doğru işler ve modeller 

bırakma sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. 
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SOLDAN SAĞA

1. Yapay organ.

3. Tehlikeli sahnelerde rol alan oyuncu.

4. Düz ile kıvırcık arasındaki saç tipi.

7. 2012’de Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden sanatçımız.

8. Bir ortamdaki atmosfer.

12. Ağaç veya demir kesen dişli alet.

15. İskandinavyalı korsan ve tüccar kavim.

16. Bir kurumun belirli bir iş için ayırdığı para.

18. En uzun sahil şeridine sahip ülke.

20. Bir dönemde yapılan indirimli satış.

21. Seyahat veya sigorta işi yapan ofisler.

22. Uyuşmazlık çözümleyicisi.

23. Tamamen değil, bir bölümü ile anlamındaki kelime

YUKARIDAN AŞAĞI

2. İskelet sistemi olan canlılara verilen isim.

5. Elbistan Termik Santrali’nde kullanılan kömür türü.

6. Çocukların kullandığı renkli sayı boncuğu.

9. Gerçeği ve uzağı görebilen, sağgörülü.

10. Mikrop ve diğer zararlılardan arındırılmış.

11. Midas’ın kralı olduğu devlet.

13. Ünlü TV programcısı ve kanal sahibi.

14. Açık artırmada eşyayı tanıtan ve satan kişi.

17. Kimyasal gübrenin ham maddesi olan mineral.

18. Bir modaevinin sezon için ürettiği modeller.

19. Piramitler ülkesinin başkenti.

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan
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BİLGİYE DAYALI İDR* RAPORU
KARAR ALIYOR

KOBİ’LER

kosgeb

7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

*İşletme Geliştirme Raporu

İşletme Künye Bilgileri
Genel Sıralama

İnsan Kaynakları
Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma

 Verimlilik
İhracat

Finansman

1

*İşletme Geliştirme Raporu
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KOSGEB ÇAĞRI MERKEZİ

444 1 567
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1
kosgeb

İŞLETME GELİŞTİRME  

755 BİN TL’YE KADAR

DESTEK!

DESTEK PROGRAMI

KOSGEB ÇAĞRI MERKEZİ

444 1 567



565656


