2

İÇİNDEKİLER
04
06
08
12
18
20
24
28
30
34
36
38
40
42
44
48
50
52
56

Anadolu’nun Kadim Mesleklerine Destek

Genç İstihdam Desteği 125 Bin Liraya Çıktı

Ödüller Sahiplerini Buldu

TEKNOFEST Karadeniz’de KOSGEB Rüzgârı

Yerli ve Milli Üretim:

Demiryolu Araçlarına Yerli ve Milli Alt Sistemler

İcat Çıkaran Gençler:

Bitkisel Atıklardan Doğal Boya Pigmenti

Kadınlar KOSGEB’le Daha Güçlü:

Doğu Anadolu’da İlk Çevre Laboratuvarı

KOBİ İstatistikleri

Bitkilerin Sanayi Yolculuğu:
Karadeniz’in Gizli Hazinesi Üzüm

Müdürlüklerimizden:
Tokat Müdürlüğü

Üretime Bir Tuğla da O Koydu
Kontrplak Üretimi ile Dünya Pazarında

Tokat’tan Dünyaya Çorap İhracatı
Gerçeklik Teknolojisi ile Ürünler Canlanıyor

Altın Marka Ödüllü İş Elbiseleri
Tokat’tan Dubai’ye Manda Yoğurdu
İhracatın Yıldızı Avrupa’yı Yapraklarıyla Besliyor

‘Natto Tülay’ın Çinileri Ülkeleri Süslüyor

KOSGEB’in Renkli Simaları

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme

İdaresi Başkanlığı
YIL: 2022 AĞUSTOS

SAYI: 84

Yayın Sahibi

Hasan Basri KURT
KOSGEB Başkanı

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Volkan YANARDAĞ

Yayın Kurulu
Recep KILINÇ
Selim Serkan ERCAN
Mehmet Görkem GÜRBÜZ
Şentürk ÇALKINSIN
Volkan YANARDAĞ

Yayına Hazırlayanlar
Şenol DEMİR
Ömer KIZILYER
Ömer YAVUKLU
Melisa TEKİN
Muhammed KARATAŞ
Elanur HINISLIOĞLU
Deniz YILMAZ
Erhan BAHÇECİ
Emel MUTLU

Haber Koordinasyon
Şenol DEMİR

Redaksiyon
Ömer YAVUKLU

Fotoğraf
Mehmet Ali PABAN

Kapak ve Grafik Tasarım
Elanur HINISLIOĞLU

Mizanpaj
Şenol DEMİR
İletişim
0312 595 26 16
kurumsaliletisim@kosgeb.gov.tr
Adres
KOSGEB Başkanlık
Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad.
No:32 Altındağ-ANKARA
T: 0312 595 28 00(pbx)
F: 0312 368 07 15
www.kosgeb.gov.tr
Baskı: KOSGEB Matbaa
ANKARA
0312 595 28 22

kosgeb

KOSGEB dergide yayınlanan
yazılar ve fotoğraflar kaynak gösterilerek
kullanılabilir.

KOSGEB Dergisi ücretsiz yayındır.

Soru, Görüş ve Önerileriniz İçin
Ömer YAVUKLU
0312 595 28 52
omer.yavuklu@kosgeb.gov.tr

Anadolu’nun Kadim Mesleklerine Destek
Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı başvuruları başladı. Destek uygulamasını
KOSGEB ile birlikte yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı, 602 işletmenin ön başvurusunu kabul etti

İşletmeler 30 Eylül’e kadar KOSGEB veri tabanına kayıt

İki Bakan İmzaladı

yaptırarak başvuruda bulunabilecek. Yeni bir istihdam

KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve

oluşturan işletmeler 250 bin liraya kadar geri ödemesiz

Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 24 Haziran’da iş birliği

destek alacak.

protokolü imzalandı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki
imza töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Usta-Çırak İlişkisi Güçlenecek

ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank protokolü

KOSGEB, Anadolu’nun kadim mesleklerini sürdürmek için

imza altına aldı. Böylece, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler

yürürlüğe aldığı Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek

Destek Programı başlamış oldu.

Programı’nda başvuruları bugün itibariyle almaya başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel

602 İşletmenin Ön Başvurusu Kabul Edildi

Müdürlüğü’ne ön başvuru yapan 602 işletme, 30 Eylül’e

24 Haziran’da yapılan lansman toplantısının ardından

kadar KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak başvuruda

işletmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim

bulunabilecek. Destek programı ile usta-çırak ilişkisini

Genel Müdürlüğü’ne 5 Ağustos’a kadar ön başvurularını

güçlendirmek amacıyla yeni bir personel istihdam eden

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

işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek

KOSGEB’e başvuru yapabilecek 602 işletmeye bilgilendirme

verilecek.

yapıldı.
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Gramafon Tamirciliği

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları listesinde yer alan

Ön başvurulara bakıldığında 31 farklı geleneksel meslekten

alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek.

işletme bulunuyor. Bunlar arasında seramik (çömlek-

Ayrıca, işletme sahibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı

çini), ahşap işleri, bıçakçılık, bakırcılık, deri işleri, çalgı

tarafından verilen sanatçı tanıtma kartına sahip olması

yapımcılığı ve dokumacılık gibi kaybolmaya yüz tutmuş

veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri’nde

meslekler ilk sıralarda yer alıyor. Şapka imalatı, gramafon

yer alması durumunda da destek programından

tamirciliği, at arabası/fayton imalatı gibi ilginç meslekler de

faydalanabilecek.

dikkat çekiyor.
Personel İçin 150 Bin Lira
72 İlden Başvuru

Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş,

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kabul edilen ön

işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve

başvuruların 72 ilden olması dikkat çekiyor. En fazla

pazarlama başlıklarında destek verilecek. Program ile

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

işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması için

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

yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar destek
sağlanacak.

30 Eylül Son Gün
Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından KOSGEB,

Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan

1 Eylül itibariyle KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden kesin

bir destek verilecek. Desteklenecek makine ve teçhizatın

başvuruları almaya başladı. Başvurular 30 Eylül’e kadar

yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. Yerli

devam edecek. Başvuru yapan işletmeler oluşturulacak

malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave

kurulda değerlendirmeye alınacak.

edilecek. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında
e-Ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam

Kimler Yararlanabilecek?

ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak

Destek programından, Ticaret Bakanlığı tarafından

üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek.

yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan
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Genç İstihdam Desteği 125 Bin Liraya Çıktı
Bakan Varank: 47 bin işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdik. 63 bin genç
kardeşimizin istihdam edilmesini sağladık. Destek miktarını 125 bin liraya çıkardık

KOSGEB, genç istihdamını kolaylaştıran Mikro ve Küçük

bu kapsamda 63 bin gencin istihdam edildiğini açıkladı.

İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın dördüncü başvuru

Programın dördüncü başvuru döneminde destek miktarını

döneminde destek tutarını 100 bin liradan 125 bin liraya

100 bin liradan 125 bin liraya çıkardıklarını ifade eden Bakan

çıkardı. Covid-19’dan etkilenen işletmelere yönelik destekte

Varank, “Genç ve kadın istihdamının önceliklendirildiği

şartları taşıyan işletmeler, 10 Ekim’e kadar online olarak

programa başvurular, 10 Ekim’e kadar devam edecek.

başvurularını yapabilecek.

Başvurusu onaylanan işletmelerimiz de 28 Kasım’a kadar
KOSGEB’den istihdam başına 125 bin lira olan ödemelerini

Başvurusu onaylanan işletmeler, koşullara uygun personeli

talep edebilecek” dedi.

istihdam ettikten sonra 28 Kasım’a kadar KOSGEB’den ödeme
talebinde bulunacak. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında

Bakan Varank, IFCO – İstanbul Hazır Giyim ve Moda

ödeme talep sırasına göre verilecek.

Fuarı’nın açılışını yaptı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon
İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından İstanbul Fuar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mikro ve Küçük

Merkezi’nde törende konuşan Bakan Varank, KOSGEB’in

İşletmelere Hızlı Destek Programı ile bugüne kadar 47 bin

istihdama yönelik desteğiyle ilgili şunları söyledi:

işletmeye 4 milyar liraya yakın destek verdiklerini belirterek
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47 Bin İşletme Faydalandı

programın dördüncü dönemine www.kosgeb.gov.

Bu senenin başında Sayın Cumhurbaşkanımız, KOSGEB’in

tr adresindeki “e-Hizmetler” menüsünden başvuru

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nı

yapabilecek. Dördüncü döneme, 2021 Aralık – 2022 Mart

kamuoyuyla paylaşmıştı. Şu ana kadar 3 ayrı etapta

arasında yani üçüncü dönemde başvurusu onaylanan

uyguladığımız bu program kapsamında 47 bin işletmeye 4

işletmeler başvuru yapamayacak. Ayrıca üçüncü başvuru

milyar liraya yakın destek verdik. Hamdolsun bu sayede 63

döneminde herhangi bir işletmede destek kapsamında

bin genç kardeşimizin istihdam edilmesini sağladık.

istihdam edilen personel de bu başvuru döneminde istihdam
edilemeyecek.

Başvurular 10 Ekim’e Kadar
Aldığımız çok güzel geri dönüşler var. İstihdam edilen

25 Bin Lira Arttırıldı

kişi başına sağladığımız destek miktarını 100 bin liradan

Destek Programının 1 Temmuz 2022’de ilan edilen dördüncü

125 bin liraya çıkardık. Genç ve kadın istihdamının

başvuru dönemi yararlanıcıları için destek tutarı arttırıldı.

önceliklendirildiği programa başvurular, 10 Ekim’e kadar

Asgari ücrette yapılan artış ile ekonomideki farklı dinamikler

devam edecek. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz de 28

de dikkate alınarak yeni istihdam edilecek her bir personel

Kasım tarihine kadar KOSGEB’den istihdam başına 125 bin

için verilen destek, 100 bin liradan 125 bin liraya çıkartıldı.

lira olan ödemelerini talep edebilecek.

İşletmelerin desteğin ilk taksitini 50 bin lira, ikinci taksitini
de 75 bin lira olarak alacak.

Firmalarımız Faydalansın
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün de destek

Kadınlar İçin 135 Bin Lira

alabileceğine inanıyorum. Burada özellikle küçük işletmeler,

Destek programı ile son 12 aydaki ortalama istihdamını

mikro işletmeler bu destekten faydalanabilirler. 3 yıldır

koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü

işi olmayan üniversite mezunu, meslek lisesi mezunu

verdiği her bir personel için geri ödemeli bu destekten

gençlerimizi istihdam ettiğinizde biz size 125 bin lira faizsiz

yararlanacak. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5

kredi veriyoruz. 4 senede ödemek kaydıyla 2 senesi geri

personele kadar bu desteği kullanabilecek. İşletme sahibinin

ödemeli. Yani biz size bedava para vermiş oluyoruz. Niye?

veya işe alınan personelin kadın olması durumunda destek

İstihdam oluşsun diye. Lütfen buradaki arkadaşlarımız da

üst limiti 135 bin liraya çıkacak.

özellikle STK’larımız da bu destekleri tanıtsınlar, duyursunlar,
firmalarımız bunlardan faydalansın.

Geri Ödeme Nasıl Olacak?
Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme

Kimler Kapsamda?

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

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefleyen

ödemede bulunacak. Geri ödemede, herhangi bir faiz veya

programda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren

komisyon alınmayacak.

işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç
çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan

İstihdama Odaklanıldı

yeni personeli istihdam edebiliyor. Destekten, üniversite

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın ilk

mezununun yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki

iki başvuru döneminde 12 bin 289 işletmeye, istihdamlarını

ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler

salgın öncesindeki seviyede korumaları şartı ile 368 milyon

yararlanabiliyor.

lira işletme sermayesi desteği verildi. Programın üçüncü
ve dördüncü başvuru dönemlerinde genç istihdamına

Başvuru Nasıl Olacak?

odaklanıldı.

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler,
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Ödüller Sahiplerini Buldu
Bakan Varank, TEKNOFEST Karadeniz’de en yüksek puan alan 3 KOBİ ile
jürinin seçtiği bir projeye ödüllerini verdi. 21 projeye 2 milyon TL detsek

KOSGEB’i sürdürülebilir kalkınmanın önemli dinamiklerinden

Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projeleri” için çağrıya

olan karbon emisyonun azaltımı konusundaki 2 milyon

çıktı. Çağrı ile iklim değişikliği ile mücadelenin en önemli

lira üst limitli çağrısı sonuçlandı. Çağrı kapsamında 21

unsurlarından biri olan karbon emisyonunun azaltılmasına

işletmenin desteklenmesi kararı alındı. Sanayi ve Teknoloji

yönelik yenilikçi uygulamalar ve karbon emisyonlarının

Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Karadeniz’de en yüksek

izlenmesine yönelik sistemlerin desteklenmesi hedeflendi.

puanı alan 3 proje ile jürinin seçtiği bir projeye ödül verdi.
Üst Limit 2 Milyon Lira
Bakan Varank, TEKNOFEST’in Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İmalat sektörü ile bilgisayar programlama faaliyetlerindeki

standında düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada,

KOBİ’lerin başvurduğu 2 milyon lira üst limitli çağrı ile 21

‘TEKNOFEST ateşini 2018’de yaktık. Bunun büyük bir kora

projenin desteklenmesi kararı alındı. Proje Teklif Çağrısı

dönüşeceğini tahmin etmiyorduk. TEKNOFEST Samsun’a çok

kapsamında desteklenmesi kabul edilen projeler arasında

yakıştı’ dedi.

bir yarışma düzenlendi ve yapılan sıralamada en yüksek
puanı alan ilk 3 proje ile jürinin seçtiği bir proje ödül

Haziran’da Çağrıya Çıkıldı

almaya hak kazandı. Birinci proje 150, ikinci proje 125,

KOSGEB, Haziran ayında Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek

üçüncü proje ile jüri özel ödüllü proje de 100’er bin liranın

Programı kapsamında “Karbon Emisyonunun Azaltılmasına

sahibi oldu.
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TEKNOFEST’te Ödül Töreni

dönüşeceğini tahmin etmiyorduk. Hamdolsun Türkiye’nin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ödüle değer görülen 4

her tarafından TEKNOFEST biliniyor. Çok güzel işler yapıyor

işletmeye ödül plaketlerini verdi. Bu yıl Samsun merkezli

arkadaşlarımız. TEKNOFEST, Samsun’a çok yakıştı. KOSGEB’in

olarak Karadeniz’de düzenlenen TEKNOFEST’in açılış gününde

zaten KOBİ’lerimize, mikro ve küçük işletmelerimize verdiği

düzenlenen törende Bakan Varank’a KOSGEB Başkanı Hasan

destek malum. KOSGEB’i de daha fazla TEKNOFEST’in

Basri Kurt ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem

içerisinde göreceğiz. Ben ödül alan almayan herkesi tebrik

Karaaslan eşlik etti. Bakan Varank ödül töreninde yaptığı

ediyorum.

konuşmada şunları söyledi:
21 İşletme Desteklenecek
Farkındalık Oluşturmak İstedik:

Çağrı ile desteklenecek 21 işletme, karbon emisyonunun

TEKNOFEST, Türkiye’de bilim ve teknoloji alanında yaptığımız

azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve karbon

bütün işleri bir çatı altına topladığımız, markalaştırdığımız

emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler konularındaki

bir festival. Bu sene buraya KOSGEB ile de ‘Nasıl katkı

projelerini 8-24 ay arasında gerçekleştirecek.

sağlayabiliriz?’ diye özellikle gündemde olan karbon
emisyonunun azaltılmasıyla ilgili proje geliştiren firmalarımızı

Yeni İstihdama 400 Bin Lira

farkındalık oluşturmak için ödüllendirmek istedik. Genel

Destek üst limiti 2 milyon lira olan çağrıda, proje ile

başkan yardımcımız Çiğdem Hanım da burada. O da Samsunlu

ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı

olarak bu işlerle ilgili genel merkezimizde görev alıyor. Onun

çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek

burada olması da güzel bir tevafuk.

personel 400 bin liraya kadar desteklenecek. Çağrıda,
işletmeler makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım

Samsun’a Çok Yakıştı:

ve hizmet alımı giderler için desteği alabilecek. İşletmelerin

TEKNOFEST ateşini, 2018’de yaktık. Bunun büyük bir kora

sınai mülkiyet hakları giderleri, test, analiz ve belgelendirme
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giderleri, proje danışmanlık giderleri, eğitim giderleri, proje

konusunda uçtan uca hizmet sunmayı hedefleyen SaaS

tanıtım giderleri ve Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/

‘Software as a Service’ hizmet modelli bir yazılımın

Fuar Ziyareti/Teknolojik İş Birliği Ziyareti Desteği de destek

geliştirilmesi projesi)

kapsamında olacak.
Üçüncülük Ödülü: Biopols Biyoteknoloji (Antibakteriyel
Törende ödül alan işletmeler ve projeleri

ve antioksidan özellik gösteren biyopolimer film kaplı

şöyle:

kompozit kâğıt gıda saklama ambalajı geliştirilmesi projesi)

Birincilik Ödülü: Zebra Elektronik (Farklı türdeki

Jüri Özel Ödülü: DK Makine (Doğaya serbest olarak

elektrikli araçları şarj edebilecek şarj ünitesi geliştirilmesi

bırakılmış organik atık maddelerini geri dönüşümü için

projesi)

elektrikli proliz makinası geliştirilmesi projesi)

İkincilik Ödülü: Semtrio Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetleri (Lojistik firmaları için karbon ayak izi yönetimi
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TEKNOFEST Karadeniz’de KOSGEB Rüzgârı
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te KOSGEB standı yoğun
ilgi gördü. KOSGEB Başkan Kurt, Gençlik Buluşmaları’nda gençlere yönelik destekleri anlattı

TEKNOFEST’in Samsun’da gerçekleşen altı günlük festivali

gösterileri, konserler ve etkinliklerle dolu programıyla

sona erdi. Samsun Çarşamba Havalimanı’nda heyecanın bir

Karadenizlilere unutulmaz anlar yaşattı.

an eksilmediği festivali, 6 günde 900 bin kişi ziyaret etti. Bu
yıl Samsun merkezli olarak Karadeniz genelinde düzenlenen

Festival Heyecanı Doruklardaydı

TEKNOFEST, toplamda 1 milyon 250 binden fazla kişiyi

Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör firmalarının en

ağırladı.

inovatif ürünlerini sergilediği fuar alanları ve gökyüzünde
heyecan ve adrenalinin bir an olsun eksilmediği festivalde;

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji

tamamı yerli üretim olan Milli Kanatlar’ın gösteri uçuşları,

Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, bu

AKINCI Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2,

yıl 101 paydaşı ve sponsorları dahil 130 katılımcı firmanın

Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur

yer aldığı dev bir organizasyon olarak 5. yılını kutladı.

ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları ile Solo Türk
ve Türk Yıldızları’nın muhteşem akrobasi uçuşları festival

Unutulmaz Anlar

heyecanını doruklara taşıdı.

TEKNOFEST, geride bıraktığı 6 gün boyunca teknoloji, bilim,
havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, sahne
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Festival kapsamında düzenlenen “Sahne Senin” etkinliği,

halk oyunları gösterileri ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

AS-532 EuroCopter, T-38, CN-235 CASA (HVKK), CN-235

Tüm bunların yanında 7 özel tematik çadırda sergilenen

CASA, ATAK-II, Hürkuş, TB-2, AB 412, Anka, Gökbey, Beli

yarışmalar ve eğitici atölyeler de öğrencileri bilim, teknoloji

429 ve MMU’yu yakından inceleme fırsatı buldu.

ve uzayla dolu bir serüvenle buluşturdu.
7 Milyon Liranın Üzerinde Ödül
Yoğun İlgi

İlk yılından bugüne beş yıldır ‘TEKNOFEST Gençliği’nin

Festival kapsamında düzenlenen “Refik Anadol Makine

yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

Hatıraları: Uzay Sergisi”, bilim şovları, “Rafadan Tayfa”

katılımıyla yarışmalarda birincilik elde eden proje ekiplerine

gösterisi, dikey rüzgâr tüneli ve sanal gerçeklik tünelinin

ödülleri verildi. TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında toplam

ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

7 milyon liranın üzerinde ödül dağıtıldı.

Ziyaretçiler ilk kez sergilenen Bayraktar Mius Kızılelma

107 Ülkeden 150 Binin Üzerinde Takım

başta olmak üzere, hava araçları Hürjet, Akıncı, F-16, F-4,

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin
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ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan

TEKNOFEST’te Gençlerle Buluşma

binlerce gencin projesine destek olmak için festival

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali

kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları, bu yıl 40 ana

TEKNOFEST’te gençlerle bir araya gelen KOSGEB Başkanı

yarışma-99 farklı kategoride gerçekleştirildi. Yarışmalara 81

Hasan Basri Kurt, KOSGEB’in gençlere yönelik desteklerini

il, 107 ülkeden 150 binin üzerinde takım, 600 binin üzerinde

anlattı

katılımcı başvuruda bulundu.
Gençlik Buluşmaları
TEKNOFEST teknoloji yarışmalarıyla 5’inci yılında da

Başkan Kurt, TEKNOFEST Karadeniz’in ikinci gününde

hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için

düzenlenen “Gençlik Buluşmaları”na katıldı.Burada

mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine

KOSGEB’in gençlere yönelik destekleri hakkında bilgi veren

sahne oldu. TEKNOFEST’te yarışıp dereceye giren takımlara

KOSGEB Başkanı Kurt, Teknoloji Geliştirme Merkezleri’nin

festival kapsamında 7 milyon liranın üzerinde ödül verildi.

(TEKMER) girişimcilere sağladığı imkânlar ile genç Ar-Ge
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girişimcilerinin desteklerden nasıl faydalanabilecekleri
konularında bir sunum gerçekleştirdi.
Kurt, KOSGEB’in 81 ilde bulunan 88 müdürlüğü, 107
temsilciliği ile KOBİ ve girişimcilerin hizmetinde olduğunu
belirterek 17 TEKMER ile girişimcilik ekosisteminde yer alan
aktörler arası iş birliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Sunumunda KOSGEB’in verdiği desteklerle kendi işini kuran
girişimcilerin başarı hikâyelerinden de örnekler veren Kurt,
gençlerin sorularını yanıtladı.
İşletme Ziyaretleri
KOSGEB Başkanı Kurt, memleketi Samsun’da otomotiv
sektörüne yönelik üretim yapan MC Filtre ile cerrahi
alanda faaliyet yürüten Bahadır Tıbbi Aletler işletmelerinde
incelemelerde bulunarak KOSGEB Samsun Müdürlüğü’ne de
bir ziyaret gerçekleştirdi.
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MAKFED ile “Yeşil Dönüşüm” İş Birliği
MAKFED heyeti, KOSGEB Başkanı Kurt’u ziyaret etti. Ziyarette KOBİ Enerji Verimliliği Destek
Programı ayrıntılı olarak ele alınırken ne gibi iş birlikleri yapılabileceği değerlendirildi

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türkiye Makina

Yalçın Erkayhan (WEG Motor), Zühtü Bakır (MAKFED Genel

Federasyonu (MAKFED) heyetini kabul etti. Görüşmede,

Sekreteri) katıldı.

bankalar ile enerji verimliliği odaklı yapılacak motor
değişimlerine yönelik geliştirilebilecek kredi programları

Verimsiz Motorların Değişimi

alanında iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

MAKFED’i oluşturan derneklerin yaptığı ziyarette KOSGEB
Başkanı Kurt, KOBİ Enerji Verimliliği (Yeşil Dönüşüm) Destek

Kimler Katıldı?

Programı hakkında bilgi verdi.

Toplantıya; Oğuzhan Öztürk (WAT) EMOSAD, Elektrikli Motor
Sanayicileri Derneği Başkanı, Hasan Basri Kayakıran (EMF

Desteklerden dolayı KOSGEB Başkanı Kurt’a teşekkür eden

Motor) ENOSAD, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği

MAKFED heyeti, verimsiz motorların değiştirilmesinin

Başkanı, Nurdan Yücel (Layne Bowler) POMSAD, Pompa ve

Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını kaydetti.

Vana Sanayicileri Derneği Başkanı, Abdulhamit Sancak (Volt

Yapılan görüşmede, KOBİ’lerin destekten faydalanmasını

Motor), Barış Tuğrul Ertuğrul (WAT), Fatih Memiş (Arçelik),

kolaylaştırma ve desteğe ulaşabilmelerini sağlama adına

Hamit Sancak (Volt Motor), Kudret Tanyeri (OMEGA Motor),

hizmet sağlayıcı sayısının artırılmasına yönelik görüş

Mehmet Gamgam (OMEGA Motor), Sami Akdoğan (AEMOT),

alışverişi yapıldı.
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Sektörel İhtiyaçlar

Önce Etüt Sonra Değişim

İzleme Takip Sistemleri ve kestirmeci bakım konusunda

Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı

yapılabilecek çalışmalar, motor değişimine olan ihtiyaç

Destek olarak iki ayrı modüle sahip. Enerji Motorları Desteği,

konusunda işletmelerde farkındalık oluşturmak üzere

10-99 TEP yıllık enerji tüketen KOBİ’lere yönelik olarak

yapılabilecek çalışmalar, bankalar ile enerji verimliliği

kurgulandı. Bu desteğin ilk aşamasında Enerji Verimliliği

odaklı olarak yapılacak motor değişimlerine yönelik

Danışmanlık (EVD) şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar

geliştirilebilecek kredi programları, elektrik Motorları

veya enerji yöneticileri, işletmelerin motor etütlerini

değişimi sonrası ortaya çıkacak hurdaların 2. el piyasası

yapıyor. Hazırlanan rapor, KOSGEB sistemine giriliyor.

oluşturmaması yönünde eylem geliştirilmesi ve sektörel

KOSGEB, işletmelere ilk etapta rapor için 2 bin 500 TL’ye

ihtiyaçlara özel model geliştirilmesi gibi konular da masaya

kadar destek veriyor. Rapor, KOBİ’nin kullandığı motorun

yatırıldı.

değişimi yönünde olur ve işletme de bu değişikliği yaparsa
KOSGEB’den 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek

Kredi Programları

alıyor.

Görüşmede ayrıca, bankalar ile enerji verimliliği odaklı
yapılacak motor değişimlerine yönelik geliştirilebilecek kredi

Amaç Verimliliği Arttırmak

programları alanında iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Programın ikinci modülü olan Verimlilik Artırıcı Destek’te

100 Bin KOBİ Kapsamda

ilk aşamada enerji etüdü yapılıyor. Yetkilendirilmiş kişiler;
işletmede kazanlardan fanlara, fırınlardan termal ölçüme

KOBİ Enerji Verimliliği Desteği’nden öncelikli olarak “Enerji

kadar detaylı bir etüt yapıyor. Rapor, KOSGEB sistemine

Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin

girdikten sonra işletmeye 30 bin liraya kadar destek

Artırılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında destek alan

ödemesi gerçekleştiriliyor. İşletme, rapordaki tespitlere

işletmeler dışındaki KOBİ’ler yararlanabiliyor. Yıllık enerji

uygun değişikliklere giderse KOSGEB’den 400 bin liraya

tüketimi 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) değerinin altında olan

kadar geri ödemesiz destek alıyor. Bu destekten TEP değeri

yaklaşık 100 bin işletme destek kapsamında bulunuyor.

100-500 arası olan işletmeler yararlanabiliyor.
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Yerli ve Milli Üretim

Demiryolu Araçlarına Yerli ve Milli Alt Sistemler
KAAF Makina ve Raylı Sistemler, demiryolu araçları üzerinde kullanılan alt sistemler
ve demiryolu araçları bakım makinelerini geliştirdikten sonra üretmeye başladı

Hazırlayan
Erhan BAHÇECİ

KAAF Makina, demiryolu araçları sektöründe kurulduğu

Desteği’ne başvurdu ve katma değeri yüksek ürünler

günden bu yana Ar-Ge çalışmaları sonucu çok sayıda

üretmek için ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarının

katma değeri yüksek ürün geliştirdi ve geliştirdiği bütün

da başlangıcını yaptı. Ardından Ar-Ge ve İnovasyon

ürünleri ticarileştirdi. Ürettiği katma değeri yüksek ürünler

Destek Programı’ndan yararlanarak ilk Ar-Ge projesini

ile ekonomik ve teknolojik gelişimini sürdürülebilir

gerçekleştirdi. İlk Ar-Ge projesi olan ‘’Demiryolu

olarak devam ettiriyor. KAAF Makina, uzun yıllar boyunca

Araçları İçin Kumlama Sistemi’’ ürünü için akredite

demiryolu aracı tasarımı, imalatı ve bakımı alanlarında

laboratuvarlarda test ve sertifikasyon çalışmalarını

tecrübe kazanmış, alanında uzman çalışanları ile

tamamlayarak 2020 yılında Ar-Ge sürecini tamamladı.

sektöründe global olarak öncü ve oyun kurucu bir marka
olma hedefini sürdürüyor.

Geliştirilen ürününü aynı yıl içerisinde ticarileştirdi.
Türkiye’de yerli bir araç üreticisinin ihraç edeceği

KOSGEB Destekleri ile Ticarileşti

tramvaylarda kendi geliştirdiği alt sistemi kullanarak

KAAF Makina, demiryolu araçları sektöründeki

dolaylı ihracatı yaptı.

çalışmalarına 2018 yılında başladı. İlk olarak İleri Girişimci

Firma, 2020 yılı içerisinde ikinci Ar-Ge başvurusu ‘’Mobil
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Kum Dolum Aracı” projesiyle çalışmalarına başladı. Aynı

yüksek adetlerde tekerlek ithal ettiğimiz İspanya’ya

yıl sipariş üzerine geliştirmeye başladığı Bo’54 Esnek

ilk defa esnek tekerlek ihracatı gerçekleşti. 2021 yılı

Tekerlek Montaj Makinesinin prototipleşme çalışmaları

içerisinde Ar-Ge süreci başarı ile tamamlanan ve bütün

sonucunda Güney Afrikalı müşterilerine makinenin satışını

testleri başarı ile geçen Mobil Kum Dolum Aracı’nı,

gerçekleştirdi. Bu vesileyle de ilk ihracatını yaptı.

Romanya’ya ihraç etti.

KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan

2022 yılı itibari ile ‘’Demiryolu Araçları İçin Aks Kutusu’’,

da yararlanmaya hak kazanan KAAF Makina, Nitelikli

‘’Otonom Bataryalı Manevra Aracı’’ ve ‘’Akıllı Sürtünme

Eleman İstihdam Desteği ile istihdamını artırdı. KOSGEB

Yönetim Sistemi’’ Ar-Ge projelerine başlayan firma, ilk

İşletme Geliştirme Desteği ile Ar-Ge faaliyetlerinde

projesini başarıyla tamamladı ve Türkiye’de bir raylı sistem

ihtiyaç duyduğu belgelendirme, akredite kuruluşlarında

projesinde kullanmak üzere ticarileştirdi.

laboratuvar testleri ve sertifikasyon süreçlerinde
çalışmalarını sürdürdü. 2020 yılı itibariyle dünya genelinde

KAAF Makina 2022 yılı Haziran ayı itibariyle bugüne

geçerliliği olan bir kuruluştan ISO9001:2015 kalite

kadar geliştirdiği ürünler ile ithalatın önüne geçmeye

yönetim sistemi sertifikasyonu aldı. Ayrıca KOSGEB İleri

başladı. Geliştirmekte olduğu ürünler ile önümüzdeki 5 yıl

Girişimci Destek Programı kapsamında yaptığı yatırımlar

içerisinde 650 milyon TL değerinde katma değer üretmeyi

ile kaynaklı imalat için ilk atölyesini oluşturdu.

hedefleyen firma, ilerleyen yıllarda ise hidrojen yakıtlı
bakım araçları ve otonom sistemler alanında geliştirdiği

İİthalattan İhracata

ürünleri ticarileştirmeyi hedefliyor. Bu süreçte KOSGEB’in

KAAF Makina, ürettiği Bo’54 Esnek Tekerlek Montaj

TEKNOYATIRIM Destek Programı ile 2022-2023 yıllarında

Makinesi sayesinde İspanya’da kullanılan demiryolu aracı

imalat kabiliyetlerini artırmayı planlıyor.

için esnek tekerlek siparişi aldı. Bu vesile ile geçmişte
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İcat Çıkaran Gençler

Bitkisel Atıklardan Doğal Boya Pigmenti
Bitkisel atıklardan doğal renkler elde ederek kimyasal boyalara alternatif boyalar üreten
Yüksek Kimyager Nuri İmeryüz, pigment sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Nuri İmeryüz, sektördeki kimyasal boya pigmentlerine rakip

de olduğunu söyleyen İmeryüz, ürünün boyaya 10-15 gün

olabilecek seviyede renk skalası oluşturarak 9 bitkisel atıkla

civarında aromatiklik kattığını, bunun da ortamda hoş

çalıştıklarını ve bunların da ceviz kozası, soğan kabuğu ve

bir koku oluşturarak kimyasal boya solunmasının önüne

kırmızılahana gibi bitkiler olduklarını anlatıyor.

geçtiğini ve yine boyaların antiviral olma özelliğiyle de
ortamda bakteri oluşumunun önlendiğini dile getiriyor.

Renk elde ederken kırmızıyı kök boyadan, sarıyı

Genç girişimci Nuri İmeryüz’ün bu başarı serüvenini

zerdeçaldan, maviyi çivit bitkilerinden elde ettiklerini

kendisinden dinleyelim:

ve Ar-Ge çalışmalarıyla şu anda 12 renk pigmenti
oluşturduklarını ifade eden genç kimyager, kullandıkları

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

tüm renk pigmentlerinin bitkisel, sağlığa ve çevreye hiçbir

Cumhuriyet Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. 2008

zararı olmayan ve iç-dış cephelerin renklendirilmesinde

yılında iş hayatına kurumsal bir şirkette satış departmanında

kullanılmaya hazır boya pigmentleri olduğunu söylüyor.

başladım. Farklı departmanlarda da çalışırken kendi

Doğal boya pigmentlerin aromatik ve antiviral özellikleri

mesleğimi sevdiğim ve devam ettirmek istediğim için
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2017 yılında yüksek lisans eğitimi almaya karar verdim.

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Organik Kimya Bilim Dalı’nda

misiniz?

yüksek lisansımı tamamlayarak yüksek kimyager unvanını

Projemiz ile boya sanayiinde kullanılmak üzere bitki

aldım.

atıklarını geri dönüştürerek ülkemize katma değer sağlama
hedefimizin yanı sıra aynı zamanda inşaat sektöründe iç-dış

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar

cephe boyalarının renklendirilmesinde kullanılacak hale

olan süreçlerini anlatır mısınız?

getirdiğimiz çevre ve insan sağlığına zararı olmayan bitkisel

Şirketimizin kuruluş aşamasında projemizi ülkemiz

pigment formülasyon çalışmalarımızı da sürmekteyiz.

ekonomisine kazandırabilmek düşüncesiyle yola çıktım. Yeni

Üretim aşamalarımızı sırasıyla anlatacak olursak; birçok

kurulmuş firma olmasından dolayı bazı riskler alarak firmamı

sektördeki üretim aşamalarına göre oldukça sade

kurmayı başardım.
İşletmemizin ismini yüksek lisans eğitimi esnasında tez
projeme patent başvurusu yaptığımız esnada karar vererek

“Ar-Ge çalışmalarıyla şu anda 12
renk pigmenti elde ettik. Bunlar

‘Doğal Türk Renkleri’ anlamı taşıyan ‘NaTuRenX Boya

tamamen bitkisel, sağlığa ve

Pigment’ şirketi ismini verdik. Dört yıldan sonra 2021

çevreye hiçbir zararı olmayan, iç-

yılında projemiz için patentimizi alarak KOSGEB’in Ar-

dış cephelerin renklendirilmesinde

Ge ve İnovasyon Destek Programı başvurumuzun kabul

kullanılan pigmentlerdir.”

edilmesinden sonra şirketimizi bu isimle kurduk.
Faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir
misiniz?
Yüksek lisans yaptığım esnada fikir olarak yola çıktığım
tez projemin patent almasıyla birlikte bir yılı aşkın süredir
‘Bitkisel Pigmentler ve Bitkisel Yağlar Kullanılarak Aromatik
Antiviral Özellikli İç-Dış Cephe Boyalarının Üretilmesi’
konulu Ar-Ge projemizi sürdürmekteyiz. Bitkisel ürünlerle
renk oluşturma sürecimizde şu şekilde ilerliyoruz:
Örneğin, kırmızıyı kök boya, sarıyı zerdeçal, maviyi çivit
bitkilerinden elde ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarıyla şu anda
12 renk pigmenti elde ettik. Zaten ana renklerden sonra
diğer renklere kaymış oluyoruz. Bunlar tamamen bitkisel,
sağlığa ve çevreye hiçbir zararı olmayan, iç-dış cephelerin
renklendirilmesinde kullanılan pigmentlerdir.
Ar-Ge çalışmalarımızın olumlu yönde ilerlemesi ve bu
çalışmalar sonrasında ülkemizde boya sanayisinde boyaların
renklendirilmesi için ithal edilen kimyasal pigment
kullanımını indirgeyerek ülkemiz ekonomisine katma değer
sağlayacak ürün ortaya çıkarılması yönünde ilerlemekteyiz.
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İcat Çıkaran Gençler
Programı’ndan yararlanmaya hak kazandık. Yaklaşık 270
bin TL geri ödemesiz desteği alarak Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet
Teknokent’te Ar-Ge çalışmalarımıza başlamış olduk.
Bu destek ile işletmemizin patentli olan projesi için kendi
Ar-Ge faaliyetlerimizi yürütme aşamasında katkıları oldu.
Aldığımız destek boya sanayi sektöründe kullanılabilir
ürün ortaya çıkarmamıza katkı sağlıyor. Ayrıca Türk Patent
ve Marka Kurumundan ‘İç-Dış Cephe Boyalarının Doğal
Yöntemlerle Renklendirilmesi’ isimli ulusal patent belgesini
de aldık.
Yapacağınız projeler hakkında kısaca
bilgi verir misiniz? Bu projeler ile neyi
ve maliyeti minimum düzeydedir. Üretim sürecimiz 4

amaçlıyorsunuz? Projeler hangi aşamada?

aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada, bitki atıklarından

Gelecek dönemde sektör lideri bir boya markası ile

bitki ekstraktlarının elde edilmesi süreci var. Yani bitki

bu projemizi ülkemiz ekonomisine hızlı bir şekilde

atığından özüt elde ediyoruz. Sonrasında süzme işlemini

kazandırabilmek adına ortak çalışmalar yapmak ve aynı

gerçekleştirerek belli bir hacimde uçucuların uzaklaştırılması

zamanda Ar-Ge projemizi takiben Ür-Ge desteğine de

sağlanıyor. Son olarak da elde ettiğimiz bitki ekstraktlarını

başvuru yaparak ürünümüz için pazar oluşturup satışa

formüle etme aşaması tamamlanarak boyaları elde etmeye

başlamak başlıca hedefimiz. İleri aşamadaki hedefimiz

başlıyoruz. Elde ettiğimiz boya pigmentlerine doğal yollarla

ise; günümüzün çoğu zaman dilimini kapalı ortamlarda

antibakteriyellik, antivirallik sağlanmaktadır.

geçirdiğimiz iç mekânlardaki duvar yüzeylerini kimyasal
boyalardan kurtararak iç cephelerde kullanılmak üzere

Devlet desteklerinden ne şekilde ve hangi

tamamen bitkisel boya üretimi yaparak boya sanayisinde

kurumlardan faydalandınız?

insan ve çevre sağlığına zararı olmayan boya üretiminin

2021 yılında KOSGEB’den Ar-Ge ve İnovasyon Destek

öncüsü olmayı hedefliyoruz.
Küçük işletmelere ve girişimcilere
tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
Yapmak istediğiniz iş veya hedeflediğiniz proje önce
sevdiğiniz meslekle ilgili olmalıdır. Sonrasında araştırmacı
ve gözlemci yönünüzü ön planda tutarak kendi tecrübenizi
yüksek oranda oluşturmuş oluyorsunuz. Dış kaynaklı
olumsuz söylemler ve engeller her zaman olacaktır,
bunların da değerli olduğunu düşünüp en önemlisi kendi
doğrularınızla birlikte süzüp değerlendirdiğiniz zaman, ‘En
iyi bildiğinizin kendi düşünceleriniz’ olduğunu gördüğünüzde
onların bir öneminin olmadığını fark ediyorsunuz. Sonradan
pişman olmadan hedeflediğiniz yoldan asla vazgeçmeyin.
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Doğu Anadolu’da İlk Çevre Laboratuvarı
Çevre Mühendisi Şeyda Karaman, KOSGEB’den almış olduğu girişimcilik desteği ile Van’da
çevre analiz/ölçüm laboratuvarını kurması, bölgesinde bir ilki gerçekleştirmiş oldu

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Öğrencilik yıllarında staj yaparken Van’da bir laboratuvar

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

olmadığı için analizlerin çevre şehirlere gönderilme

Van doğumluyum. İlköğretim ve liseyi Van’da bitirdim.

durumunu fark eden kadın girişimci Şeyda Karaman, mezun

2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği

olduktan sonra Van’da ilk çevre laboratuvarını kurmaya

Bölümü’nden mezun oldum. 2019 yılında Konya Teknik

karar verdi.

Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. 6
yıldır Van’da çevre analiz /ölçüm laboratuvarında hizmet

KOSGEB’den aldığı girişimcilik desteğiyle işletmesini

vermekteyim.

kurduğunu anlatan Karaman, laboratuvarında atık su
analizleri, çevresel gürültü emisyon ölçümleri, iç izleme ve

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır

denetim amaçlı analiz ve ölçüm yapma gibi birçok alanda

mısınız?

faaliyet gösterdiklerini ifade ediyor.

Öğrenciliğimde Van’da staj yaparken atık su analizi
için numunelerin otobüslerle il dışına laboratuvara

Başarılı kadın girişimcimiz Şeyda Karaman’ın Van’da

gönderildiğini, Van’da laboratuvar olmadığını öğrendim.

kurduğu bölgenin ilk çevre laboratuvarının detaylarını

2016 yılında mezuniyetim yaklaştığında mezun olduktan

kendisinden öğrenelim:

sonra ne yapacağımı düşünmeye başladığımda Van’da çevre
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analiz laboratuvarı kurmaya karar verdim. Laboratuvar

kendi projemi hazırladım. Bu kapsamda 50 bin TL geri

kurulumu ciddi maliyet gerektiriyordu ve bu masrafı

ödemesiz, 100 bin TL faizsiz kredi desteği aldım.3 yıl

azaltabilmek için KOSGEB genç girişimci desteğine başvuru

sonunda başarılı devam ettiğim için ayrıca 70 bin TL faizsiz

yaptım. KOSGEB girişimcilik eğitimimi tamamlayıp projemi

kredi desteği de aldım. Ayrıca İşletme Geliştirme Destek

hazırladım. 2016’da şirket kurulum işlemlerine başladım.

Programı kapsamında da Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Şirketimin vergi levha tarihi, diploma tarihimden 10 gün

almaya devam ediyorum. Ayrıca bu destek kapsamında

önce oldu. Önce şirket kurdum sonra mühendis oldum. Uzun

Belgelendirme Desteği de aldım.

ve zahmetli bir süreçti. 2017 yılında TÜRKAK’tan ve Çevre
Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı’ndan Yeterlilik Belgesi

Bir kadın girişimci olarak özellikle iş

alma işlemlerini tamamlayarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin

hayatında zorluklarla karşılaştığınız

ilk akredite ve bakanlık yeterliliğine sahip laboratuvarını

durumlar oldu mu?

kurdum. Şu an kendimle birlikte dördü mühendis, biri

Algılar, kalıplaşmış düşünceler en sık karşılaştığım ve

tekniker olmak üzere altı kişi istihdam ediyoruz.

karşılaşmaya devam ettiğim tepkilerden biri. Şirket
yetkilisinin ben olduğumu söylediğimde hala ‘Siz misiniz’

Kurduğunuz laboratuvarda tam olarak nasıl

diye şaşırıyorlar. İş görüşmesine gelen benden yaşça

çalışmalar yapıyorsunuz?

büyük insanların iş görüşmesini benimle yaptıklarında

Atık su/su analizleri, çevresel gürültü ve emisyon ölçümleri

şaşkınlıklarını gizleyememeleri de en çok rastladığım durum.

yapıyoruz. Bu alanlarda TÜRKAK Akreditasyon Belgesi ve

Kadınların çalışması alışıldık bir durum. Fakat yönetici,

Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı’ndan Yeterlilik

idareci ve işveren olma durumu çok alışıldık gelmiyor.

Belgeleri kapsamında; ÇED, çevre izin ve lisans süreçlerinde
izin, iç izleme ve denetim amaçlı analiz ve ölçüm
yapmaktayız. Örneğin, altyapı kanalizasyondan çıkan atık
sular, göl, dere gibi yerlere deşarj ediliyor. Bu deşarj öncesi
mutlaka arıtılması gerekiyor. Van’da 6-7 adet su arıtma tesisi
var. Van dışında da Erzurum, Ardahan, Kars, Batman, Siirt,
Muş, Hakkâri, Iğdır, Ağrı ve Bitlis’te de aktif olarak hizmet
veriyoruz.
Bunun dışında büyükşehir belediyeleri tarafında Canlı
Müzik İzin Belgesi kapsamında eğlence yeri ses seviye
ölçümlerini yapmaktayız. Endüstriyel amaçlı akustik gürültü
ölçümleri ve baca gazı konusunda hizmet vermek için altyapı
çalışmalarımız devam ediyor.
KOSGEB ile nasıl tanıştınız? Hangi
desteklerden faydalandınız?
Laboratuvar kurmaya karar verince sermaye ihtiyacımı
karşılamak için devlet desteği alma araştırmasına
girdim. Üniversitemizde KOSGEB’e ait danışabileceğimiz
bir büro mevcuttu. Girişimcilik Destek Programı için
KOSGEB tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimini alıp
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü
Ayrıca aileme de hevesini alsın kapatır diyenler hala var.

tecrübeleriyle yönlendiren değerli meslektaşım Cengiz

Çevremizdekilerin işlerimin durumunu sormaları değil de iş

Baysal da analiz ve TÜRKAK akreditasyon süreçlerinde,

yerimi kapatıp kapatmayacağımı merak etmeleri motivasyon

cihaz, kimyasal gibi teknik kısımlarda ise Dokuz Eylül

bozucu. Fakat bunlar alıştığım için etkilenmediğim tepkiler.

Üniversitesi’nde Prof. Dr. İlgi Karapınar, Öğretim Görevlisi
Hulusi Demircioğlu ve Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof.

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl

Dr. Şükrü Dursun süreç boyunca çok destek oldular. İsimlerini

tepkiler aldınız?

anmazsam vefasızlık olurdu. Tabii iş kuracağımı bahsettiğim

Olumlu ve olumsuz tepkiler aldım. Kimi de tecrübesiz

bazı kişiler de kolay olmadığını kendilerinin denediğini ve

olmam ve kadın olmamım bu iş için uygun olmadığı ve

yapamadığını bu sebeple yapmayacağımı söyleyen insanlar

üstesinden gelemeyeceğimi belirtti. Kimi de cesaretimden ve

oldu ve ne güzel ki nasıl yaptığıma şahit oldular.

azmimden dolayı takdir ettiğini belirtti. Ama 5 yılın sonunda
yapacağıma inanmayanların da ‘gerçekten yaptı’ dediğine

İş hayatında kadın olmanın olumlu- olumsuz

şahit oldum ve bununla gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten

yönlerinden bahseder misiniz?

bu yolda çok emek verdim.

Kadınlar olarak iş hayatına hep 1-0 geride başladığımızı
düşünüyorum. Fakat bu olumsuzluğunda biz kadınlara

Bu süreçte sizi destekleyen ya da olumsuz

ayrı bir güç kattığını düşünüyorum. Çünkü küçük yaştan

yönde etkileyen kişi veya olaylarla

itibaren bir şeylere sahip olmak için mücadele ediyoruz.

karşılaştınız mı?

Bu mücadeleci özelliğimiz de iş hayatımızda çözümcü ve

En büyük destekçim ailemdi. Maddi ve manevi olarak hep

çalışkan çalışanlar olmamıza yarıyor. İş hayatında kadınların

yanımda durdular. Babam Şükrü Karaman ticaretle uğraştığı

çalışması ve yükselmesi önemli görülmüyor. Destek bulmak

için işime yatırım yaptı ve ticari işlerde öğretmenim oldu.

ve gelişme taleplerimiz ikinci plana atılıyor.

Yanında staj yaparken bana mesleğimi sevdirip danıştığımda
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atan projelerle hizmetlerine devam etmeli. Gelişen teknoloji
ile klasik yöntemlerin entegresi üzerine çalışmalar yapmasını
KOSGEB’den bekliyorum. Çiftçi ile ziraat mühendislerinin,
veterinerler ile hayvancılık yapan insanların bir araya gelerek
sistematik ve gelişmiş sistemler kurulmasında öncülük
yapması güzel bir çalışma olabilir. Ödeme zorluğu yaşadığım
dönemlerde KOSGEB yükümü çok azalttı.
Aldığınız herhangi bir ödül var mı?
Lisans eğitimini tamamlarken lisans bitirme tez çalışmam
kapsamında Prof. Dr. Hikmet Toprak Onur Ödülü aldım.
Hayallerinizden ve gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?
Gelecekte, Doğu Anadolu Bölgesi’nin en kapsamlı ve
gelişmiş teknolojisine sahip bölgenin tüm analiz/ölçüm
ihtiyaçlarını karşılayan 25-50 kişi arası istihdam sağlayan bir
laboratuvar olmak istiyorum.
Son olarak kadın girişimcilere tavsiyeleriniz
neler olur? Özellikle kadınlara yönelik
Üzerinde çalıştığınız yeni projeler var mı?

söyleyebileceğiniz bir fikir bir anekdot var

Bölgemizde çevresel baca gazı ölçümleri, kalibrasyon test

mıdır?

ölçümleri, iş hijyen ölçümleri ve toprak analizleri konusunda

En önemlisi sizin kendinize ve yapabileceğinize inanmanız.

hizmet yetersizliği var. Zamanla bu konularda da bölgemize

Siz inanırsanız kimse önünüzde engel olamaz. Bazı insan

yönelik ihtiyaçları belirleyerek hizmet vermek üzerine Ar-Ge

bir işi bir günde, bazıları bir haftada yapabilir. Kapasitesi ve

çalışmaları yürütüyorum.

imkânları dairesinde süreç değişir. Bu süreçte önemli olan
istikrarlı olmak.

Hangi alanlarda daha çok hizmet
veriyorsunuz?
Biz hizmet sektörüyüz. Atık su, göl ve nehirden numune alma
hizmeti iletkenlik, PH, azot, siyanür ve fosfat gibi birçok
atık su ve su analizleri, çevre ortamında çöken toz ve PM10
ölçümü, hava kalitesi modellemesi, kafe, restoran, sağlık
kuruluşlarına (psikotekniktest odası, yoğun bakım odası,
işitme cihazları test odası) ve gürültü ölçümleri konusunda
hizmet veriyoruz.
KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nedir?
Ülkemizde üretim ve hizmetin artması noktasında devletin
desteği ve yönlendirmesi önemli. KOSGEB bu bağlamda
bizlere çok büyük katkı sağladı. KOSGEB, desteklerin
gelişmesi ve uzun vadede ekonomiye yön vermede adım
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KOBİ İstatistikleri
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Hazırlayan
Ömer YAVUKLU

İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayılarının Sektör ve Büyüklük
Grubuna Göre Dağılımı, 2020
Çalışan Sayısı
SEKTÖR (NACE Rev.2)

0

1-9

10-49

50-249

250+

A- Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık

3.130

32.922

1.349

153

23

37.577

B-Madencilik ve Taş Ocakçılığı

1.267

3.908

1.056

278

73

6.582

C-İmalat

13.940

394.963

40.832

10.681

2.165

462.581

D-Elektrik, Gaz, Buhar ve
İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

1.484

4.647

588

163

72

6.954

E-Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi
ve İyileştirme Faaliyetleri

424

5.078

581

129

37

6.249

F-İnşaat

23.680

251.085

23.462

3.138

295

301.660

G-Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu
Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

37.128

1.303.516

39.855

3.753

511

1.384.763

H-Ulaştırma ve Depolama

5.521

519.766

11.219

1.291

231

538.028

I-Konaklama ve Yiyecek Hizmeti
Faaliyetleri

8.320

325.510

13.619

1.637

279

349.365

J-Bilgi ve İletişim

4.321

43.758

2.604

516

77

51.276

K-Finans ve Sigorta Faaliyetleri

3.288

19.194

837

187

84

23.590

L-Gayrimenkul Faaliyetleri

2.974

61.411

1.010

172

21

65.588

M-Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

10.499

252.227

8.604

696

100

272.126

N-İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

8.283

56.369

5.136

1.740

666

72.194

P-Eğitim

1.967

21.286

5.585

1.064

149

30.051

Q-İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet
Faaliyetleri

2.210

47.975

4.680

680

219

55.764

R-Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve
Spor

25.858

32.473

864

145

16

59.356

S-Diğer Hizmet Faaliyetleri

150.169

215.814

3.277

234

20

371.514

306.463

3.591.902

165.158

26.657

5.038

4.095.218

Toplam
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Bitkilerin
Sanayi Yolculuğu

Karadeniz’in Gizli Hazinesi Üzüm
Trabzonlu girişimci Kübra Kargı’nın KOSGEB desteğiyle kurduğu Natuva, Karadeniz’in
kokulu üzümünü en lezzetli ve şık haliyle gün yüzüne çıkararak tüm Türkiye’ye tanıtıyor

Hazırlayan
Emel MUTLU

Sağlık açısından birçok faydası bulunan üzüm yüzyıllardır

kemiklerin güçlenmesinde oldukça önemli rol oynayan

geleneksel yöntemler kullanılarak şifa kaynağı katkısız

üzüm, özellikle çocukların kemik gelişimine katkı sağlıyor.

gıdalara dönüştürülüyor. Yaz aylarının en sevilen meyveleri

Diğer renklerine oranla kırmızı üzümün yüksek oranda demir

arasında yer alan, lezzetinin yanı sıra güçlü antioksidan

içermesi demir eksikliği ve kansızlığın tedavi edilmesinde

özelliğiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan üzüm,

yardımcı oluyor.

enfeksiyonlara karşı vücudun direncini arttırıyor.
Üzümün içeriğindeki resveratrol maddesi hücreleri yenileyerek
Kendisi Küçük Faydası Büyük

cildin erken yaşlanmasını önlüyor, kanser riskini azaltıyor,

Yazları taze, kışları kuru olarak tüketilen üzümün yaşı da

kemik, kalp, damar ve karaciğer sağlığını koruyor. Aynı

kurusu da şifa kaynağı. Özellikle kurutulmuş hali yüksek lif

zamanda sinir sistemini güçlendiren üzüm kan basıncını

içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyerek kabızlığı

düşürüyor, unutkanlık, depresyon ve stres gibi hastalıkları

önlüyor. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde

önlüyor.
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Kokulu Üzüm
Natuva; doğa ve yaratılış anlamlarına gelen ‘nature’ ile
üzüm olarak bilinen ‘uva’ kelimelerinin birleşiminden
oluşuyor. “Karadeniz doğasında kokulu üzüm var, onun
yaratılışında da Karadeniz toprakları var” sloganıyla yola
çıkan firmanın logosunda Karadeniz imzası yer alıyor.
Karadeniz’de endemik olarak yetişen kokulu üzümün
lezzetini ve sağlığa faydalarını keşfeden Kargı, insan
ve doğa sağlığına fayda sağlayacağı bir sorumluluk
üstlenmek istediğini ve kokulu üzümle çalışma fikrinin
böyle ortaya çıktığını anlatıyor. Üretimden ziyade daha
çok markalaşma ve pazarlamayı hedeflediğini belirten
girişimci, Natuva’yı kurana dek hikâye ve amacını temsil
edecek nitelikte bir marka ismi ve kurumsal kimlik
yaratabilmek uğruna uzun mesailer harcadığını dile
getiriyor.
Tamamen Doğal
2020 yılında katıldığı girişimcilik eğitimini kurumsal
hayattaki tecrübeleriyle birleştirerek Natuva markasını

Organik Üretim

yaratan Kargı, kendine has aromalı üzümlerden ürettiği

Kurulduğu tarihten bugüne marka değeri kazanan

ürünleri en iyi haliyle sunmak ve özellikle bölge dışında

Natuva, çevreye ve insan sağlığına iyi gelecek

yaşayan insanlara tanıtmak için çaba gösteriyor.

sürdürülebilir üretim yolculuğunda ikinci yılına giriyor.

Natuva’yla Karadeniz’in hazinesi kokulu üzümler şeffaf,

Kokulu üzümün örnek bağlarında organik üretim yapan

yenilikçi, yaratıcı, özenli, aynı zamanda sağlıklı, farklı ve

Kübra Kargı, hem Karadeniz topraklarında biyoçeşitliliği

katkısız lezzet arayanlarla buluşuyor.

artırıyor hem de tarım ekosistemine yeni bir ürün eklemiş
oluyor. Bölgede “ilaç üzüm” olarak da bilinen çok
sağlıklı ve farklı aromadaki bu lezzetin üretimiyle yeni
bir istihdam alanı yaratan Natuva, aynı zamanda ülke
ekonomisine katkı sağlıyor.
KOSGEB Kadın Girişimcilerin Yanında
KOSGEB sayesinde kurduğu imalathane ve İleri Girişimci
Desteği’yle aldığı makinelerin üretim yolculuğunda
kendisine destek olduğunu vurgulayan Kargı, KOSGEB
aracılığıyla ürünlerinin ortaya çıkıp insanlara ulaşmaya
başladığını dile getiriyor. KOSGEB desteklerinin kendisine
büyük sorumluluk ve cesaret verdiğini sözlerine ekleyen
kadın girişimci, teknolojik desteklerle sürdürülebilir ve
daha iyi üretim için çalışmaya devam edeceğini belirtiyor.
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Bitkilerin
Sanayi Yolculuğu
Yıllık 7 Ton Üzümden Üretim
Üretim zamanı 6 kadınla çalışılan Natuva’da operasyon
ve pazarlama süreçleri için 4 kişi yıl boyunca istihdam
ediliyor. Günlük 300 kilo üzümün işlenebildiği
imalathanede yeni alınacak makinelerle günlük üretim
kapasitesi artırılmak isteniyor.
2021 yılında 7 ton kokulu üzümden 20 bin adet ürünün
üretildiği Natuva’da, bu yıl 10 tona yakın üzümün
işlenmesi planlanıyor. Aynı zamanda kadın girişimcinin
bölgede kuracağı Natuva kokulu üzüm bağlarıyla çok
sevilen salamura yaprak, koruk ekşisi ve turşusunun
stoklarının artırılması hedefleniyor.
Tüketiciye Odaklanıyor
Natuva markasıyla piyasaya sürülen kokulu üzümlü
ürünler markanın kurumsal web sitesi, dijital mağazalar,
market, otel, restoranlarla Trabzon, Ankara, İstanbul
Üzümünü Ye Bağını Sor
Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı kiremitli köyünde
90 metrekarelik imalathane kuran kadın girişimcinin
KOSGEB desteklerinden yararlanarak aldığı makineler
burada bulunuyor. Ayrıca hasat zamanında kokulu
üzümlerden üretilen ürünler şişelenerek tamamı
imalathanede depolanıyor. Ham madde ihtiyacının
genellikle Trabzon’daki yerel pazar ve bölge halkından
karşılandığı işletmede kokulu üzümler Giresun, Ordu, Rize
ve Samsun’dan da temin edilebiliyor.
Trabzon’un Bağları
Natuva’nın üretim yolculuğu Haziran ayında asma
yaprağı, Temmuz ve Ağustos aylarında koruk, Eylül ve
Ekim aylarında kokulu üzümleri toplamakla başlıyor.
Toplanan ürünler imalathanede sırasıyla salamura
yaprak, koruk turşusu ve ekşisi, dondurulmuş meyve,
kokulu üzüm suyu, marmeladı ve sirkesine dönüşüyor.
Kokulu üzümlerden üretilen 7 çeşit ürün analiz ve testleri
yaptırıldıktan sonra Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluk
aldığında ambalajlanarak satışa hazır hale getiriliyor.
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ve İzmir’de bulunan satış noktaları aracılığıyla tüm
Türkiye’nin beğenisine sunuluyor. Kadın girişimci kokulu
üzümü ve birbirinden farklı lezzetlerini daha fazla insana
ulaştırmak için satış noktaları ve iş birliklerini artırmaya
devam ediyor.
Yeni Ürünler Geliştiriliyor
Her geçen yıl ürün çeşitliliğini artırmayı istediğini
söyleyen Kargı, Karadeniz’in meşhur tatlısı pepeçurayı
bu yıl ürünleri arasında ekleyeceğini anlatıyor. 2022
yılı üretiminde yeni olarak içeriğindeki antioksidan ve
resveratrol özelliğiyle gerçek bir şifa kaynağı olan kokulu
üzümün kabuğunu ve çekirdeğini değerlendirmek isteyen
işletme sahibi üzüm çekirdeği tozunu da ürünleri arasına
dahil etmek için çalışıyor.
Kokulu Üzüme Olan İlgi Sevindiriyor
Yiyecek içecek sektöründe yer alan, yerel üreticiyi
destekleyen, katkısız, farklı ve niş ürünler sunmak isteyen
gurme restoranlar ve şefleri, organik ürünlerle sağlıklı,
şekersiz ve vegan mutfağı olan butik otellerle marketler
markanın ürünlerine talep gösteriyor. Türkiye’de

Üzüm Şenliği
İleride yapacağı iş birlikleriyle üretimi iyileştirip ürün
çeşitliliğini artırarak büyüme stratejisini gerçekleştirmeyi
hedefleyen Kargı, kokulu üzümleri daha çok insana
ulaştırmak için kuracağı 5 adet örnek bahçenin sayısını
her yıl çoğaltmayı planlıyor. Insanların bölgede kokulu
üzüm üretimini artırmasını, kokulu üzümlü ürünlerin
birbirinden farklı lezzetlere eşlik etmesini isteyen
kadın girişimci gelecekte Karadeniz Bölgesi’nde de bağ
bozumlarının yapılmasını hayal ediyor.

2021 yılında 7 ton kokulu üzümden
20 bin adet ürünün üretildiği
WNatuva’yla ilk defa arz edilen kokulu üzümlü lezzetlerin

Natuva’da, bu yıl 10 tona yakın

beğenilmesi ve müşterilerin talepleri kokulu üzümün

üzümün işlenmesi planlanıyor

birbirinden çeşitli ürünlerinin üretimi için harika bir geri
bildirim oluşturuyor.
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Müdürlüklerimizden:
Tokat Müdürlüğü

Desteklerde Yüzde 63 Oranında Artış
KOSGEB Tokat Müdürlüğü, bugüne kadar 2 bin 65 KOBİ ve girişimciye 62 milyon 800 bin
TL destek sağladı. 2021’de, bir önceki yıla göre destek tutarlarında yüzde 63 artış gösterdi

Hazırlayan
Şenol DEMİR

KOSGEB Tokat Müdürlüğü, 2010 tarihinde kuruldu. Tokat il

Bin 512 Yeni İşletme

merkezi ve ilçelerine hizmet vermesiyle birlikte ayrıca müdürlüğe

Yeni iş kurma fikri olan girişimcilere yönelik 2010-2019 yılları

bağlı Erbaa, Niksar, Turhal ve Zile ilçelerinde de 4 adet temsilcilik

arasında 435 girişimcilik eğitimi düzenleyen müdürlük, 12 bin 858

ofisleriyle KOBİ ve girişimcilere destek sağlıyor.

kişinin Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi almasını sağladı.

Kurulduğu günden itibaren girişimcilik kültürünün geliştirilmesi

2020 yılından itibaren online eğitime geçilerek bin 157 kişiye

ve KOBİ’lerin desteklenmesi için yükselerek artan oranda paydaş

ileri girişimcilik, 2 bin 702 kişiye geleneksel girişimcilik eğitimi

kurum/kuruluşlarla iş birliği içinde girişimcilik eğitimi, destek

vererek toplam 16 bin 717 kişiye yeni iş fikirlerinin hayata geçmesi

tanıtımı ve firmaların desteklenmesi konusunda faaliyetlerini

noktasında öncü oldu.

sürdürüyor. Tokat Müdürlüğü, şehrin merkezi konumda bulunan
İl Özel İdaresi’ne ait 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı binasında

Girişimcilik destekleri kapsamında bin 512 yeni iş fikri olan yeni

kendisine tahsis edilen 262 metrekarelik alanda 10 personel ile

girişimci, 39,4 milyon TL destek aldı. Girişimcilik destekleri ile

modern bir ortamda hizmetlerine devam ediyor.

birlikte işletmelerin hayatta kalma oranları arttırıldı.
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2 Bin 65 Firmaya 62,8 Milyon TL

Artarak Devam Ediyor

KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında

KOBİ’lerin Tokat ekonomisine kattığı destek müdürlüğün özverili

payını ve etkinliğini artırmak rekabet güçlerini ve düzeylerini

çalışmaları ile desteklerden yararlanma süreci giderek artış

yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun

gösteriyor. 2020 yılına göre 2021’de işletmelere verilen destek

biçimde gerçekleştirmek amacıyla Ar-Ge, girişimcilik, iş birliği

yüzde 63 oranında artış gösterdi.

ve kurumsallaşma gibi konularda verilen desteklerden 2 bin 65
firmaya 62,8 milyon TL destek sağlandı.

İşletmelerin Yüzde 19’u İmalatçı
2022 itibariyle müdürlüğe kayıtlı aktif firma sayısı 8 bin 377 olup

KOSGEB - Üniversite İş Birliği

bunlardan yüzde 19’u imalat sanayinde faaliyet gösteriyor.

Müdürlüğün, 2011 yılından başlayıp yenilenen iş birliği

İstihdama Destek, Finansmana Kolay Erişim

protokolleri ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile imzalanmış

Müdürlük tarafından KOBİ Finansman Destek Programları

Ar-Ge ve İnovasyon İş Birliği Protokolü bulunuyor. Ayrıca Tokat

kapsamında 4 bin 142 firmaya 13,5 milyon TL finansman sağlandı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi yerleşkesinde yer alan 2014 yılı
başından itibaren Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde bulunup

254 girişimci işletmeye 9,2 milyon işletme kredisi sağlandı. Tokat

faaliyete başlayan teknoparkta yer alan işletmelere Ar-Ge ve

Acil Destek Kredisi kapsamında 10 işletmeye 1 milyon TL kredi

inovasyon destekleri sağlanıyor.

kullandırıldı. Böylelikle Kredi Faiz Programları kapsamında 20102021 yılları arasındaki dönemde 137 milyon 217 bin TL tutarında

İŞGEM

kredi hacmi oluşturuldu.

Kapalı alanı 5 bin 800 metrekare olan İŞGEM’de toplam işlik alanı
2 bin 826 metrekare, toplam işlik sayısı 38 adet bulunuyor. Dolu

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında

işlik alanı 2 bin 514 metrekare, doluluk oranı ise yüzde 89’dur.

ise 476 firmaya sıfır faizli, iki yıl ödemesiz toplam 39,9 milyon TL

İŞGEM, 32 adet işletmeyle faaliyetlerini sürdürüyor.

sermaye desteği sağlandı.
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Tokat’ta
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Üretime Bir Tuğla da O Koydu
Anadolu Toprak, 34 yıllık tecrübesiyle diğerlerinde olmayan yeni bir üretim hattı
oluşturarak Karadeniz Bölgesi’nde blok tuğla üretiminin önemli firması oldu

Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

Tokat’ta faaliyet gösteren Anadolu Toprak’ın kurucu ortağı

Hedefinde Türkiye Geneli Satış

Mustafa Aydın, yol arkadaşlarıyla birlikte 1988 yılında

Başta İstanbul, Bursa ve Yalova olmak üzere Karadeniz’in orta

faaliyete geçerek tuğla üretimine başladı. Aydın, firmasının

ve doğusu ile doğuya Kars, Ardahan ve Erzurum yörelerine

zor şartlarına rağmen üretim kalitesinden ödün vermeyerek

kadar uzanan büyük bir coğrafyada ürünlerini pazarlayan

bugünkü konumuna ulaştırdı.

Anadolu Toprak, bir sonraki hedeflerinin arasında tüm
Türkiye’ye hitap ederek ürünlerini ülke genelinde tanıtmak

Otomasyon Sistemine Geçiş

istiyor.

Aydın ve arkadaşları esnaf kökenli olmalarının etkisiyle gelişim
ve istihdam odaklı çalıştı. Üretimde modernizasyon, kalite ve

Ayrıca işletme, işlemlerin daha homojen hale getirilmesi ve

istihdamın arttırılması amacıyla 2017 yılında KOSGEB Tokat

kalitenin artırılması için katkı sağlamaya devam ederken

Müdürlüğü’ne başvurarak bu sayede otomasyon sistemine

ileride kilden yapılan özel ürünlere yer verebilmek için çeşitli

geçti.

yöntemler deniyor.
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Yeni Üretim Hattı
KOSGEB’in 4 ayrı destek programından faydalanan Anadolu
Toprak, bu projeleri başarıyla tamamladı.
Kurucu ortak Mustafa Aydın, KOSGEB ile hedeflerine daha
emin adımlarla yürüdüğünü ve bu sayede ciddi kazanımlar
sağladıklarını ifade etti.
İşletme, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Proje Destek Programı
kapsamında, “Yüksek Faydalı, Düşük Maliyetli Radyatör
Üretimi Projesi” ile mevcut tuğla modellerinde, otomatik
kurutma ve tuğla üretim hattı üretim altyapısına dahil etti.
Bölgede diğer tuğla fabrikalarında olmayan yeni bir üretim
hattı oluşturdu. Hatla ilgili uygulamalı eğitimler alınarak
otomasyonun mevcut sisteme entegre edilmesi kolaylaştırdı.
Yıllık 15 Milyon Tuğla Üretimi

Üretimde modernizasyon, kalite

Makin teçhizat desteği de alan Anadolu Toprak, mevcut

ve istihdamın arttırılması amacıyla

ürünlerin daha kısa temini ile nitelikli personel istihdamı

2017 yılında KOSGEB’den aldığı

ve imalat yapısının donanımsal takviyesinin kaliteli ürün
çıktılarının elde edilmesi sağladı. Söz konusu üretimin
ekonomimize katkısı ile yıllık 15 milyon tuğla üretim

destekle otomasyon sistemine geçiş
yaptı

kapasitesine ulaştı.
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Tokat’ta
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Kontrplak Üretimi ile Dünya Pazarında
KOSGEB’den aldığı Ar-Ge desteğinden sonra yüzde 100 yerli üretime başlayan Erapan
Orman Ürünleri, Türkiye’nin en önemli kontrplak üreticilerinden biri haline geldi

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Orman ürünleri sektöründe 1980’li yılların başlarında kereste

önde gelen kalıp firmalarıyla anlaşmalarını gerçekleştiren

imalatı ile başlayan Erapan Orman Ürünleri, bugün Türkiye’nin en

firma, uluslararası geçerliliğe sahip birçok standart belgesini de

önemli kontrplak üreticilerinden biri haline geldi. Yüzde 100 yerli

bünyesine katmış durumda. Başta FSC, EN, CE, ISO gibi belgelerin

üretim yapan bir işletme, kurulduğu fabrikalarda da yılda 41 bin

tümüne sahip olan firma ürünlerinin kalitesi ile de ayrıca dikkatleri

metreküp kontrplak imalatı gerçekleştiriyor.

üzerine çekiyor.

Dünya Standardını Yakaladı

Avrupa’nın İlgi Odağı Oldu

Ürettikleri ürünler arasında çam kontrplak, kayın kontrplak, kavak

Özellikle Avrupalı tedarikçiler tarafından tercih edilen ve günden

kontrplak, wire mesh ve hexa filmli kontrplak gibi birçok ürün

güne talep sayısını artıran ERA-GOLD Plywood, Erapan firmasının

bulunan firma 2018 yılında dünya standartlarına uygun yeni

gözdeleri arasında yer alıyor. Çam kontraplak olan marka 11

tesisini devreye sokarak bu yatırımıyla birlikte global kontrplak

katmandan oluşuyor ve diğer ürünlerde olduğu gibi WBP tutkal

tedarikçilerinin ilgi odağına yerleşti. Dünya inşaat piyasalarının

kullanılıyor.
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Güçlü yerel üretim zinciri ve yüzlerce markanın binlerce ürününün

Geliştirme Destek Programı kapsamında Nitelikli Eleman İstihdam

temelini oluşturarak ihtiyaçlara çözüm ortağı olan ürünler

Desteği’nden faydalandı.

ürettiklerini anlatan firma, sektörün öncülerinden olmaya devam
edeceklerini dile getiriyor.

2022 yılının ilk aylarında Ar-Ge ve İnovasyon Destek
Programı’ndan yararlanmaya başlayan işletme, aldığı bu destek

Erapan Kontrplak teknolojik donanımı ve uzman kadrosu ile yurt

ile yanmaya dayanıklı kontrplak üretimi yaparak üç farklı metot

içinde ve yurt dışında kontrplak ihtiyaçlarınıza sınırsız hizmet

geliştirmiş ve bunların deneysel analizlerinin yapılması neticesinde

anlayışı ile birçok alana profesyonel çözümler sunuyor. Erapan

de fiziksel ve mekanik açıdan standartları karşılayan en uygun

Kontrplak’ın tesislerindeki Kalite Yönetim Sistemi ISO-9001 - ISO

kontrplağı üretmeye başladı. İşletme halen Ar-Ge ve İnovasyon

14001’ ve ayrıca TSE - FSC ve CARB belgeleri de mevcut.

Destek Programı’ndan yararlanmaya devam ediyor.

8 Farklı Ülkeye İhracat
211 personele istihdam sağlayan işletme, yurt içindeki tüm

‘Amacımız; marka değerimizi

bölgelere bayilik ağı ile hizmet veriyor. Yurt dışı pazarında ise;

ve bilinirliliğimizi dünyada

Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Fas, Cezayir ve
Makedonya’ya ihracat yapıyor.

arttırarak ülkemizin
markalarına değer katmak.’

KOSGEB Destekleri
2018 yılında KOSGEB’den Genel Destek Programı kapsamında Test
ve Analiz Desteği’nden yararlanan Erapan, 2019 yılında da İşletme
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Tokat’ta
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Tokat’tan Dünyaya Çorap İhracatı
Erdonat Tekstil, 47 yıllık tecrübesiyle her yaşa uygun çorap, çamaşır ve tekstil ürünlerindeki
yatırımlarıyla yurt içinde ve yurt dışında sektöründe saygın bir firma konumuna yükseldi

Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

1975 yılında çorap, çamaşır ve tekstil ürünleri satmak amacıyla

kullanarak müşteri memnuniyetini sağlamak için ”Kalite Her Şeyden

ticaret hayatına başlayan Erdonat Tekstil, 1986 yılında Dumanlar

Önce Gelir” ilkesiyle yoluna devam etmekte olan Erdonat Tekstil,

A.Ş ile birleşerek imalat hayatına başlamış ve kendi markası olan

Türkiye genelinde birçok il ve ilçelerdeki toptancılarla ve online

ERDA’yı oluşturup ürettiği ürünleri iç ve dış pazara sundu. Erdonat

satışlarla da satışları sürüyor.

Tekstil, birkaç mekanik makine ile başlattığı çorap üretiminde bugün
Türkiye’nin en geniş makine parkına sahip sayılı firmalarından

Yurt dışı pazarında ise Amerika, İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi

biri haline geldi. Çorap, çamaşır ve tekstil ürünlerinin üretimindeki

ülkelere ihracatı bulunuyor.

yatırımları ve ülkemizin tekstil ihracatındaki her yıl artan katkısıyla

İşletme, 4 bin metrekare kapalı alanda aylık 950 bin çorap üretiyor.

Erdonat Tekstil istikrarlı bir gelişme gösterdi.

Sektörde yeniliğe açık, geleceği görebilen ve hep bir adım önde
gitmeyi başarabilen kadroya sahip.

‘Kalite Her Şeyden Önce Gelir’
Gün geçtikçe tekstil sektöründe daha iyi olmak için kendi markasını

‘Adım Adım İhracat’

uluslararası platformda ve iç piyasada yüksek kalitede ham madde

Erdonat Tekstil, dış ticaretteki etkinliğini arttırmak ve gerekli pazar

40

arayışlarının, değerlendirmelerin yapılması ve tecrübelerinden
yararlandırılması için KOSGEB’in birçok destek programından
faydalandı.
Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında ‘Adım Adım İhracat’
projesi ile yurt dışı tanıtım faaliyetlerini ve marka tescil ile
belgelendirme işlemlerini gerçekleştirdi.
İşletme ayrıca genç istihdamına odaklı Mikro ve Küçük İşletmelere
Hızlı Destek Programı ile belgelendirme ve tanıtım giderleri için
İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan faydalandı.
Yurt Dışı Odaklı Üretim
İhracat kayıtlarının işletme adına yapılması sağlanarak bölgenin
gerçek ihracat rakamlarının kayıtlara alınması sağlandı. İhracat
departmanının kurulmasıyla birlikte hâlihazırda ihracat yapılan
İngiltere, Fransa ve Almanya’daki müşteri sayısı 10’dan 15’e çıkardı.
Ayrıca ABD, Hollanda, Belçika, İtalya ve İspanya pazarlarına da açıldı.

‘Adım Adım İhracat’ projesi ile yurt
dışı tanıtım faaliyetlerini ve marka

Alınan belgeler ve numune gönderimi sayesinde bu ülkelerde sipariş

tescil ile belgelendirme işlemlerini

alma potansiyeli yükseldi.

gerçekleştirdi
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Tokat’ta
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Gerçeklik Teknolojisi ile Ürünler Canlanıyor
Gerçeklik Teknolojilerini kullanarak (AR-VR-XR) sağlık, yayıncılık, eğitim, turizm ve lisans
alanında yeni bakış açıları oluşturan Digete Dijital, katma değerli hizmet ve ürünler sunuyor

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

Digete Dijital, gerçeklik teknolojileri ile katma değerli ürünler

pilot çalışmalar yaptı. Dünyada hızlı bir şekilde büyüyen teknoloji

geliştirmek hedefiyle kuruldu. Yayın, yapım, yazılım gibi sektörlerde

hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, Digete Dijital Gerçeklik

ortalama 20 yıllık tecrübe birikimine sahip kuruluşlar, Digete

Teknoloji isimli kuruluş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji

markası altında güç birliği yaptı. Digete, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Geliştirme Bölgesi’nde teknopark şirketi olarak 2020 yılında

Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir teknopark

kuruldu. Katma değerli ürünler ortaya çıkararak ihracat kapasitesi

şirketi olarak farklı sektörlerde gerçeklik teknolojilerinin uygulaması

yüksek ürünleri sektöre kazandırmak isteyen Digete; sağlık,

aşamalarında hizmet veriyor. Sağlık bilimleri, eğitim teknolojileri,

yayıncılık, oyuncak, turizm ve lisans alanlarında faaliyet göstermek

eğitim materyalleri, yayıncılık ve turizmi öncelikli sektörler olarak

üzere faaliyet planlaması yaptı.

seçen Digete Dijital, üretmiş olduğu ürünler için yurt içi ve yurt
dışında lisanslama hizmeti sağlıyor.

Ar-Ge Faaliyetleri ile Gelen Başarı
Ar-Ge faaliyetlerini ilk olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknopark

35 Yıllık Tecrübe ile Kuruluş

Bölgesi’nde “Gerçeklik Teknolojilerinin (AR-VR-XR) Eğitim, Öğrenim

1985 yılından itibaren yayıncılığın sesli, görsel, basılı ve dijital

ve Yayıncılık Sektöründe Uygulanması” isimli projeyle uygulayan

alanlarında ulusal, uluslararası tecrübeye sahip olan Digete, gelişen

Digete, proje sürecini başarıyla tamamladı. İkinci olarak Tokat

ve değişen pazar koşullarına uyum sağlayabilmek için; AR-Artırılmış

GOP Teknopark Bölgesi’nde, AR-Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri

Gerçeklik Teknolojileri alanında iki yıl boyunca pazar araştırması ve

altyapısı ve oyunlaştırma metodu kullanarak oyuncak sektöründe
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farklı yaş gruplarındaki çocuklara yönelik mobil uygulama-tabletle

240 Ülkede

birlikte kullanılabilecek eğitici ve geliştirici “Canlı Kitap ve Ahşap

Çocuklara yönelik ürünlerini Digete Çocuk, pazarlama faaliyetlerini

Oyuncak Üretimi Projesi”ni uygulayıp bu projeyi de başarıyla

Digete Market markasıyla sunan yurt dışı faaliyetlerinde ise

tamamladı.

Digete License markası kullanan şirket, bu süreci danışmanlık ve
lisanslama olmak üzere iki aşamada yürütüyor.

Nitelikli Ürünler, Tanıtım ve Pazarlama
Tokat GOP Teknopark Bölgesi’nde uyguladığı “Canlı Kitap ve

Digete Market, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikoloji ve

Ahşap Oyuncak Üretimi Projesi”ni KOSGEB Ar-Ge desteğiyle

terapi temelli yayın, oyuncaklarla birlikte gerçeklik teknolojileri

başarıyla tamamlayan Digete Dijital, AR-Artırılmış Gerçeklik

“AR-Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ve VR--Artırılmış Gerçeklik

Teknolojisi kullanılarak katma değerli ürünler ortaya çıkardı ve

Teknolojisi” tabanlı ürünlerin satışını yapmak üzere kurulmuş bir

ihracatının yolunu açtı. Ar-Ge projesi sonrasında, “Boyadığın

alışveriş sitesi olarak tasarlanarak yurt içi ve yurt dışından alışveriş

Oyuncaklar Canlanıyor” Ür-Ge projesine başlayan Digete Dijital,

yapılabilme imkanı sağlandı. Digete Market markasıyla 8 ayrı

proje bitiminde okul öncesi gruplara göre AR-Artırılmış Gerçeklik

pazarda (Amazon, Hepsiburada, Çiçek Sepeti, Kitap Yurdu, N11,

Teknolojisi kullanılarak farklı bir ürün grubu üretti.

PTTAVM, Trendyol) faaliyet gösteren Digete Dijital, aynı zamanda
ABD, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın da aralarında bulunduğu

Özellikle okul öncesi çocuklar için nitelikli ürünler ortaya

ülkelere ihracat yaparken 240 ülkeye oyuncaklarını ve canlı

çıkarılan bu proje kapsamında katma değerli ve ihracat değeri

kitaplarını gönderiyor.

yüksek ürünler elde edildi. Canlanan boyama kitapları, hikâye
kitapları, keşfet kitapları, yapbozlar ve oyuncaklar hazırlanan
ürün gruplarından bazıları oldu. Canlı Oyuncaklar (AR-Artırılmış

“Digete Dijital, Boyadığın

Gerçeklik Teknolojisiyle Hazırlanmış )- İhracat Sistemi Oluşturma

Oyuncaklar Canlanıyor” Ür-Ge

Projesiyle mevcut projelerin yurtdışında etkin olarak tanıtım ve

projesi ile okul öncesi gruplara

pazarlama faaliyetlerinin yapılması için KOSGEB Yurt Dışı Pazar

göre AR-Artırılmış Gerçeklik

Projesi desteğine hak kazanan Digete Dijital, Personel Alım Desteği
proje kapsamında da iki personel bünyesine kazandırdı.

Teknolojisi kullanarak farklı bir
ürün grubu geliştirdi

Çocukların Dünyasında
Dijital bir dünyada yaşayan çocuklarımızın nitelikli vakit geçirmeleri
için çalışan firma, kitap ve oyuncak gibi materyalleri eğitici
teknolojik özelliklerle birleştirerek çok özel ürünler hazırladı.
Çınar, Robot Kuş Digiti ve Irmak Karakterleri eşliğinde gerçeklik
teknolojilerini ve dijital oyun tekniklerini kullanarak, “keşfet, öğren,
canlandır, oyna, foto çek, paylaş” isimli özellikler altında, özgün
metotlarla ürünler yapan Digete Dijital, rol model kahramanlarının
yer aldığı eserleri hazırlarken çocuk gelişim uzmanları, psikolog ve
eğitimcilerden danışmanlık ve görüşlerini aldı.
Canlanan boyama kitapları, hikâye kitapları, keşfet kitapları,
yapbozlar ve oyuncaklar ürün gruplarının arasında ürünlerini farklı
dillere çevirerek kurmuş olduğu güçlü iş birlikleriyle dünyanın
birçok ülkesinde çocukların dünyasında yer almayı başardı.
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Altın Marka Ödüllü İş Elbiseleri

Kardelen Tekstil, Tokat OSB’de bulunan fabrikasında kendi markası ile iş elbisesi, iş
güvenliği malzemeleri ve iş ayakkabılarının tasarımını, üretimini ve satışını yapıyor

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

1992 yılında Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikasında

İhracat Hedefi Dünya Markası Olmak

faaliyete başlayan iş elbiseleri, iş güvenliği malzemeleri ve iş

2018 yılında dünya markası olmak hedefi ile Armadillo markasının

ayakkabıları tasarlayıp üreten Kardelen Tekstil, 2002 yılında ilk

tasarım tescillerini alarak gerek yurt içi ve gerekse yurt dışına özel

mağazasını İstanbul Dudullu’da açtı. 2009 yılında İzmit’te, 2010

tasarım iş kıyafetleri üretmeye başlayan Kardelen Tekstil, 2022

yılında İkitelli’de, 2015 yılında ise Gebze’de diğer mağazalarını açan

yılında Almanya’da bu marka ile faaliyet göstererek şirket kuruluşunu

Kardelen Tekstil, 2022 yılı itibariyle İstanbul’da ve Kocaeli’ de bulunan

tamamladı. İşletme; Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Türkî

mağazalarında ürünlerinin sunum ve satışını yapmaya başladı.

Cumhuriyetleri ülkelerine ihracat yaparak ağını genişletti.

Ürettiği ürünlerin kalitesi ve müşteri memnuniyetinin bir geri dönüşü

Yatırım Özel Ödülü

olarak 2016 ve 2018 yıllarında İstanbul Ticaret Gazetesi tarafından iki

Tokat OSB’de bulunan fabrikasında seri üretim imkânı sayesinde

kez “Altın Marka” ödülüne layık görüldü. 2008 yılında online olarak

yıllık 1 milyon adet iş elbisesi üretimi yapan Kardelen Tekstil,

satışa başlayan Kardelen Tekstil, yurt içi ve yurt dışında önemli pazar

Tokat’ta 85 kişi ile üretime başladı. İstihdama ve ülke ekonomisine

yerlerinde (Trendyol, Hepsiburada, N11 ve Amozon gibi) kaliteli ve

katkı sağlaması sebebiyle 2011 yılında Tokat Ticaret ve Sanayi

güvenli iş kıyafetlerini müşterileri ile buluşturdu.

Odası tarafından Yatırım Özel Ödülü’ne layık görülürken 2022 yılı

44

itibariyle Tokat OSB’de 35 kişi beyaz yaka, 175 kişi mavi yaka ve
genel merkezde (İstanbul-Kocaeli) 57 kişi beyaz yaka çalışanı ile
faaliyetlerine devam ediyor.
Avrupa Standartlarında Üretim
Çalışmayı tercih ettiği tedarikçilerinde Oeko-Tex belgesini (uluslararası
güvenilirliği ifade eden bir ekolojik kalite markası) arayan Kardelen
Tekstil, Avrupa standartlarında üretim yaparak Avrupa pazarında ürün
güvenilirliğini arttırarak yurt dışı pazarında önemli bir rekabet avantajı
elde etti.
Kardelen (9 ve 35. sınıflarda), Armadillo (9 ve 35. sınıflarda) ve Safe@
work (9, 25 ve 35. sınıflarda) olarak tescilli üç markaya sahip olan
Kardelen Tekstil, ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 Kalite Belgeleri
ve 2005 yılında başlattığı kurumsallaşma çalışmaları ile ülkemizin
iş elbiseleri ve iş güvenliği alanında öncü kurumlarından biri olmayı

ısıya ve aleve karşı koruyucu iş kıyafetleri üretimine devam ederek

başardı.

Armadillo markasının Almanya, Hollanda, Fransa ve İsviçre’de de
marka tescilleri tamamladı.

TS EN ISO 20471:2013/A1:2016 Belgesi ile yüksek görülebilirlik
özelliği taşıyan iş kıyafetleri üretimi yaparak güvenlik önlemlerinin

Kurumsal Altyapı

çok iyi alınması gereken sektörlerde yüksek görünürlüklü ürünlerini

2016 yılında KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

Avrupa standartlarına uygun üreterek müşterileri ile buluşturmaya

kapsamında “Verimlilik-Kapasite ve Marka Bilinirliği Artırma

devam eden Kardelen Tekstil, TS EN 343:2019 standardına uygun, su

Projesini” başarıyla tamamlayan Kardelen Tekstil, üretim bandı ve

sızdırmaz özellikte olan ve EN ISO 11612:2015 standardına uygun,

nakış bölümüne yapılan makine ilavesiyle verimlilik ve kapasite artışı
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sağlayarak ilave yazılımlarla raporlama, ürün piyasası ve müşteri

Değerlendirme Raporu 2022 verilerine göre Kardelen Tekstil’in en çok

analizi yaparak Turqality altyapısını oluşturdu. Daha kaliteli bir

ihracat yaptığı 5 ülke; Fransa, Irak, Hollanda, Azerbaycan – Nahcivan

kurumsal altyapıya sahip olan Kardelen Tekstil, bu sayede yurt dışına

ve Cibuti oldu. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın açmış olduğu

açılım gerçekleştirildi.

“KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı”
kapsamında ‘Süreç Modernizasyonu ve Yeni Üretim Sistemleri

2018 yılında KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında

Kurulumu’ projesini de başarıyla tamamladı.

işletme içerisinde maliyetlerin minimize edilmesi, verimliliğin ve
kârlılığının artırılması, finansal süreçlerin yönetilmesi gibi nedenlerden

İşletme Değerlendirme Raporu

dolayı ihtiyaç duyulan, “Kardelen Kalite Odaklı Rekabet Gücünün

KOSGEB tarafından her yıl hazırlanan işletme değerlendirme

Artırılması” projesi kabul edilen Kardelen Tekstil, makine, teçhizat

raporlarında Kardelen Tekstil; 2016-2020 yılları itibariyle toplam

yazılım edinimi, tanıtım faaliyetleri ve danışmanlık hizmetleri ile

ihracat tutarına göre Türkiye genelinde sektöründe ihracat yapan 154

birlikte iç ve dış pazarda kalite odaklı rekabet gücüne sahip oldu.

işletme içinde 11. sırada, 2022 yılı İşletme Değerlendirme Raporu net
satışlar bilgilerine göre Türkiye genelinde sektöründe yer alan 722

2020 yılında işletme içerisinde yeni pazarlara açılma, marka

işletme içerisinde 4. sıradaki yerini aldı.

bilinirliğini ve güvenini artırma, ihracat kapasitesini geliştirme ve bu
bağlamda tasarım faaliyetlerini işletme bünyesinde yapabilmek için

Hazır giyim sektöründe kendi markası ile iş elbiselerinin tasarımını

KOSGEB’den Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında “İhracat

ve üretimini yapan, yeni yatırımlarla teknolojiyi yakından takip eden,

Sistemini İyileştirme Projesi” ile destek alarak ihracat hedeflenen

inovasyon odaklı düşünen, müşteri ve personel memnuniyetini ön

ülkelerde marka tescili yaparak ürünlerini belgelendirdi.

planda tutmaya çalışan Kardelen Tekstil, istikrarlı büyüme grafiği,
etkili satış ve pazarlama ağı, dinamik yapısı, güçlü, tecrübeli ve

Firma tanıtım faaliyetlerinin yapılmasını sağladı. İhracat birimindeki

uzmanlaşmış kadrosu ile iş elbiseleri ve iş güvenliği sektöründe 30

donanım ve personel kapasitesini arttırarak tasarım faaliyetlerinin

yıldır trendleri takip eden değil, takip edilen firma olmayı hedefliyor.

başlatılmasını sağladı ve ihracat miktarını arttırdı. KOSGEB İşletme
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İŞ BİRLİĞİNE
10 MİLYON TL’Y E

KADAR

DESTEK!
Bu destek programı ile, Küçük
ve orta ölçekli işletmelerin
birbirleriyle veya büyük
işletmelerle ortak çalışma
kültürünün geliştirilmesine ve
karşılıklı fayda ve rekabet
avantajı sağlayıcı nitelikteki iş
birlikleri tesis etmelerine katkı
sağlanması amaçlanır.
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Tokat’tan Dubai’ye Manda Yoğurdu
Tokat’ta kurulan Kazova Çiftliği, bölgedeki yetiştiricilerden topladığı manda sütlerini hem
işleyerek satışını yapıyor hem de üreticileri eğiterek süt veriminin artmasını sağlıyor

Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

Tokat’ın en verimli ovalarından biri olan Kazova, Dubai’ye uzanan

9 Ay Otluyorlar

bir ihracat serüvenine ev sahipliği yapıyor. Ovada kurulan Kazova

Çiftçi Asil, yılın 9 ayı otlayarak doğal beslenen mandaların yağlı besin

Çiftliği, bölgedeki üreticilerden topladığı manda sütlerini, KOSGEB’in

değeri yüksek sütlerini işletmesinde işleyerek yoğurt ve peynir olarak

İleri Girişimci Destek Programı’ndan faydalanarak kurduğu tesiste

Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa’nın yanı sıra Birleşik Arap

işleyerek Türkiye’nin yanı sıra Dubai’ye ihraç ediyor.

Emirlikleri’nin en büyük şehri olan Dubai’ye satıyor.

2019’da kuruldu

Süt Sağım Prosedürü

Kazova Çiftliği, Muhsin Asıl tarafından kuruldu. Doğa Koruma ve Milli

KOSGEB’in İleri Girişimci Destek Programı ile İşletme Geliştirme

Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan

Destek Programı’ndan yararlanan Kazova Çiftliği, süt üreticilerinin

edilen Kaz Gölü’nde 2019 yılında işletmesini kuran Asil, yaklaşık 700

sağım işlemini kolaylaştırmak ve sütte hijyeni arttırmak için ilçe tarım

mandanın yayıldığı ve içerisinde bataklık, sulak alanların bulunduğu

müdürlüğü ile gerçekleştirdiği proje kapsamında tüm üreticilerine

bölgede faaliyetlerini yürütüyor.

eğitim programı düzenliyor. Eğitime katılan üreticilere eğitim sonunda
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süt sağım makineleri hibe olarak verilirken, bu sayede süt sağım
prosedürü oluşturuluyor.
Soğutma Tankı
İşletme, üreticilerin karşılaştığı bir diğer sorun olan sütün muhafaza
edilmesiyle ilgili de Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve İl Tarım
Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışıyor. Yürütülen proje ile üreticilere
300 litrelik süt soğutma tankları alınarak hibe ediliyor. Böylece sütün
bozulmadan daha uzun süre korunması sağlanıyor.
Süt Verimi Arttı
İşletmenin kurulduğu yıl olan 2019 yılında, Tokat’ta bir mandanın
ortalama süt verimi 2,3 litreyken, 2022’de bu rakam 4 litreye yükseldi.
Düzenli aylık bir gelire sahip olmayan bölgede manda yetiştiricileri
işletmeye verdikleri sütler sayesinde aylık ödeme alıyor.
Yeni İşletmeler Kuruluyor
Manda sütünün ticari değeri ve işletmenin süt alım garantisi bölgede
yeni hayvancılık işletmelerinin kurulmasına da vesile oluyor. Böylece
yeni iş sahaları oluşarak köylerden kentlere göçün önüne de geçiliyor.
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İhracatın Yıldızı Avrupa’yı Yapraklarıyla Besliyor
2017 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından verilen “İhracatın Yıldızları” özel ödülünü
kazanan Mis Yaprak, Tokat’ın Erbaa bölgesinde üretilen asma yapraklarını ihraç ediyor

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

Ticaret hayatına 2000 yılında Erbaa Sanayi Sitesi’nde bir dükkânda

Yıldızları” özel ödülünü kazanan Mis Yaprak, gizli ihracatçılar arasında

salamura üzüm yaprağını paketleyerek başlayan Mis Yaprak, 2003

1. oldu. Orta Doğu pazarına Dubai, Katar gibi ülkeler ile giriş yaparak

yılında markalaşma sürecini başlattı ve aynı yıl içerisinde ilk ihracatını

Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, ABD, İsrail ve İngiltere’ye ihracat

Hollanda’ya yaptı.

yapıyor. Belçika’ da deposu bulunan Mis Yaprak, buradan tüm Avrupa
ülkelerine dağıtım yapıyor.

2005 - 2006 yılları arasında artan talep üzerine Tokat Erbaa Organize
Sanayi Bölgesi’nde fabrika kuran Mis Yaprak, 2014 yılına kadar bu

İhracat ve Üretim Kapasitesinde Artış

fabrika içerisinde paketleme işlemine devam ederek ihracatını bütün

Şirketteki makinelerle seri üretimde yetersiz kalınması, var olan üretim

Avrupa ülkelerine yaydı. 2014 - 2015 yıllarında markanın pazar alanın

sürecini teknolojik açıdan iyileştirmek, mevcut kapasitenin arttırarak

büyümesi ile beraber fabrikasını da büyüten Mis Yaprak, 50 kişiye

ihracatın arttırılması ve yeni pazarlara açılarak satışların çoğaltması

istihdam sağlıyor.

amacıyla KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında; Makine
Teçhizat ve Personel Desteği, İşletme Geliştirme Destek Programı

İhracat Özel Ödülü

kapsamında; Test Analiz Desteği alan Mis Yaprak, yüksek teknolojili

2017 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından verilen “İhracatın

makine parkuruna geçerek üretimin arttırılması hedefine ulaştı.
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Çiftçiden mağazaya kadar uzanan tedarik zincirinin tamamını
yakından takip eden Mis Yaprak, tüm tedarikçilerle yakın temas
halinde olup Erbaa’dan müşterilerine kadar olan sürecin tüm
adımlarını denetleniyor.
Doğal olmayan hiçbir katkı maddesi kullanmadan, yalnızca su
ve tuz ile ürünlerinin raf ömrünü uzatabilen bağ yapraklarını
mağazalardan ve birçok internet mağazasından satışa sunan Mis
Yaprak, toptan ve tüketici ürünlerine ek olarak, catering sektörüne
de ürünlerini küçük ve büyük ölçekli ambalajlarda sunuyor. Sosyal
sorumluluk sahibi bir şirket olarak, çiftçileriyle gereksiz kimyasallar
KOSGEB’den aldığı desteklerle bölgesel olarak coğrafi işaretleme
ve yöresel ürün olarak markalaşan salamura yaprak imalatı
ve paketlemesi ile ilgili satış ve pazarlama noktasında yeni ve

veya doğal olmayan koruyucular olmadan sürdürülebilir yetiştirme
konusunda birlikte çalışan Mis Yaprak, gelecekte insanlar ve çevre
için yarar sağlamayı şirket olarak misyon ediniyor.

teknolojik makine teçhizatlar, personel istihdamı, makine ekipman
ve ISO belgeleri alımı gerçekleştiren Mis Yaprak, hem mevcut yurt içi
satışlarını hem de ihracatını arttırdı. İhracat ve üretim kapasitesinde,

2017 yılında Türkiye İhracatçılar

müşteri sayısında ve istihdam oranındaki yükselmeyle rekabet

Meclisi tarafından verilen

gücünde yüksek kazanımlar elde etti.

“İhracatın Yıldızları” özel

Uluslararası Tedarik Zinciri

ödülünü kazanan Mis Yaprak, gizli

Tokat Erbaa bağ yapraklarının Avrupa’daki en büyük

ihracatçılar arasında 1. oldu

tedarikçilerinden biri olan Mis Yaprak, Avrupa’nın her yerine
restoranlara, yemek şirketlerine ve tüketicilere tedarik sağlıyor.
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‘Natto Tülay’ın Çinileri Ülkeleri Süslüyor
“65 yaşından sonra bu işler yapılmaz” diyenlere cevap niteliğinde bir girişimcilik başarısı
sergileyen Tülay Atila, hobi olarak başladığı el işçiliği çinileri yurt dışına ihraç ediyor

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Tokat Niksar’da küçük bir işletme olarak çini üretimine başlayan

de gerek özel gerekse Niksar Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla ahşap

Tülay Atila, “65 yaşından sonra bu işler yapılmaz” diyenlerin ön

boyama ve ebru gibi el sanatları kurslarından tanındığım için çini

yargılarını kırmak için ve bir şeyi başarmanın asla yaşı ve zamanı

ve seramik atölyesine kursiyer ve çalışan bulmakta zorlanmadım’

olmadığını kanıtlamak için 2012 yılında bir girişimcilik yolculuğuna

diyerek girişimcilik serüvenine nasıl başladığını anlatıyor:

başladığını anlatıyor.
Portföyümüzü Zenginleştirdik
‘Natto Tülay’ Markasını Ticarileştirdi

O yıllarda boya, sır ve çini dünyasında bisküvi adıyla anılan yarı

Evinde oluşturduğu atölyede yaptığı el sanatları ve çini ürünlerini

mamûl ham maddeyi ve fırın, fırça ve pompa gibi avadanlıkları

New York’ta yaşayan çocuklarının verdiği destekle Türkiye’de

sektörün Kütahya’daki ticari işletmelerinden sağlıyorduk. Başlarda

satmaya başladı. Ürünler beğenilince ‘Natto Tülay’ markasıyla

boyanın kıvamını tutturmakta, renkleri ve sırı ayarlamakta, fırın

üretimini ticarileştirerek Niksar’da ve Tokat’ta atölyeler açan 75

sıcaklık ve sürelerini düzenlemekte zorlansak da bilgi ve teknik

yaşındaki Tülay Atila, ‘Niksar ve çevresindeki işsiz ev hanımlarına

destek aldığımız Kütahyalı duayen ustalar sayesinde bu süreci

iş imkânı yaratmak, bölgede kadın istihdamına gücüm yettiğince

kolaylıkla ve kısa bir sürede atlattık. Fırınımızdan iyi ve doğru

katkı sağlamak amaç ve kararlılığıyla bu yola çıktım. Daha önceden

sonuçlar aldıkça birbirinden güzel kâseler, rengârenk tabak ve
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çanaklar çıktıkça atölyemizde adeta şölen coşkusu yaşanıyordu.

istihdam ettiği kadın çalışanlarıyla, yıllık yüz binleri bulan üretimiyle

Bu olumlu sonuç tüm çalışan hanımlarda mutluluk ve doğal olarak

yöremizde çini sektörünün vazgeçilmez markası ise bu başarının

özgüven yarattı, motivasyonu artırdı.

arkasında hiç kuşkusuz KOSGEB’in gücü ve desteği vardır.

Bir yandan teknik altyapımızı güçlendirirken diğer yandan da

Yurt Dışı ve Yurt İçi Satışlar

sanatsal ve estetik açıdan eksiklerimizi kotarmaya yöneldik.

Atölyelerimizde yurt içi pazarımıza yönelik perakende satışlarımız

Geleneksel figürlerin dışında denenmemiş tasarımları, sıra dışı

sürerken yurt dışına ihracat yapan firmalar için üretimlerimiz devam

desenleri ve etkileyici çizimleri araştırarak çoğu zaman günlerce

ediyor. Atölyemizde üretilen çini ve seramikler New York’tan kargo

deneyerek sanatsal portföyümüzü zenginleştirmeye çalıştık.

ve e-ticaret yoluyla tüm dünyaya ulaştırılıyor. Natto El Sanatları’na

Çini ve seramik atölyemizdeki 40 kadın çalışana iş vermenin

özgü desenler ABD’de, Japonya’da, İtalya’da, Fransa’da, Yunanistan

yanı sıra evlerinden çalışmayı tercih eden hanımlara da kolaylık

ve İngiltere’de özellikle tercih edildiğini işitmek firmamızın geleceği

sağlamak amacıyla konutlarında boyamak üzere parça başı iş

açısından hayli umut ve gurur verici.

vererek aile gelirlerine katkı sağladık.
Yeni Atölye
İhracata Başlayınca 2. Atölyeyi Açtık

Her geçen gün artan ürün talebi nedeniyle aktif olarak çalışan

Rekabetçi iç piyasanın ticari sarmalından korunmak, küçük

Niksar ve Tokat atölyelerine bir yenisini, Tokat’ın başarılı ilçesi

bir işletme olan çini ve seramik atölyemizin olumsuz yönde

Erbaa’da da bir çini ve seramik atölyesini ekledik. Her yeni atölye

etkilenmemesi amacıyla dış ticarete yönelerek Natto El Sanatları

demek; yeni kadın kursiyerler, yepyeni heyecanlar ve yeni çalışanlar

işletmemiz aracılığıyla ihracata başladık. Ürettiğimiz her ürün New

demektir. Dahası bölge ekonomisine katkı, çalışanların evlerine

York’ta satılıyordu. Ürün talebi arttıkça istihdam edilecek yeni

huzur, aile bütçelerine destek ve yörede sektörün öncüsü olmak

çalışanları yetiştirmek amacıyla Tokat’ta ikinci atölyemizi açtık.

demektir.

Niksar ve Tokat atölyelerimizde çini ve seramik üreten kadın sayısı
hızla artmaya başladı. Süreç içinde üretimimizdeki kayıplarımızı,

Natto El Sanatları, kurulduğu günden bugüne kadar Niksar,

noksanlarımızı ve gereksinimlerimizi doğru saptayarak bizi başarıya

Tokat ve Erbaa çini ve seramik atölyelerinde istihdam ettiği kadın

götürecek çözümün Kütahya’dan aldığımız çoğu yarı mamul malları

çalışanlarına iş olanağı sağlarken ürettiği rengârenk ve birbirinden

Niksar’da üretmek olduğuna karar kıldık.

alımlı çini ve seramik ürünleriyle ve başarılı ihracat girişimleriyle
ülkemizin tanıtımına katkı sağlamayı ve bölgemizin adını tüm

KOSGEB’e Teşekkür

dünyaya duyurmayı sürdürüyor.

KOSGEB’ başvurum sonucunda KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek
Programı kapsamında Personel Desteği ve Makine Teçhizat
Desteği aldık. Bu destekler ile üretimlerimizde kullandığımız fırın
ve makineleri temin ederek Niksar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki
fabrikamıza kurarak çini bisküvilerini Kütahya’dan satın almak
yerine Niksar’da üretmeye başladık. Bu, aynı zamanda işletmemize
hatırı sayılır bir ekonomik rahatlama da getirdi. Onun dışında
da yine KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek
Programı’ndan da yararlandık.
Sırası gelmişken; KOSGEB yetkililerine Natto El Sanatları’na destek,
katkı ve anlayışlarından ötürü ne kadar teşekkür etsek azdır. Natto
El Sanatları, çini ve seramik atölyelerinde yetişmiş ustalarıyla,

53

Üretiminin Yüzde 70’ini İhracata Çevirdi
KOSGEB’le tanışmasından sonra ivme kazanarak üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden Safa
Tekstil, 26 yıllık tecrübesiyle çevre dostu ve sağlıklı ürünler üretmeye devam ediyor

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Safa Tekstil 1996 yılında Tokat’ın Erbaa ilçesinde kuruldu. Başlarda

İhracata Yönelik Üretim

iç giyim piyasasına hitap ederek üretim çalışmalarına başladı.

Safa Tekstil, 2003 yılında iç giyim üretimini bırakıp tamamen çorap

Ardından ilk şubesini İstanbul Bayrampaşa’da, ikinci şubesini de

üretimine yoğunlaştı. Üretiminin yüzde 20’sini yurt dışına, yüzde

Laleli’de açtı.

80’ini yurt içi pazara yöneltti. 2015 yılında aileden ikinci kuşağın
yönetime geçmesi ile kaliteli üretim ve yurt dışı pazara açılmak

Kısa zamanda bünyesine kumaş örme makinelerini katarak kendi

maksadıyla teknolojik modernizasyona gitmiş, Erbaa Organize

ürettiği kumaştan farklı tekstil ürünleri üretip sektörde adından söz

Sanayi Bölgesi’nde 5 bin 100 metrekare üzerine 2 bin metrekare

ettirmeye başlayan Safa Tekstil, ürün yelpazesini genişletti.

kapalı alan modern bir fabrika inşa etmiş, makine parkurunu ve tüm
departmanlarını yenileyerek yüzde 70’i yurt dışı, yüzde 30’u yurt içi

Ardından 7 adet çorap makinesi ile çorap üretimine başlayan firma,

olmak üzere üretimini ihracat yoğunluklu olarak sürdürmeye devam

makine sayısını bir yıl sonra 25’e yükseltmiş ve kapasitesini artırmak

etti.

için Erbaa Organize Sanayi Bölgesi’nde 5 bin metrekare alan üzerine
2 bin 500 metrekare kapalı alan inşa ederek 150 kişiye istihdam

Tüketicilerin sağlık ve konforunu gözeterek kaliteli ürünler

sağlamayı başardı.

üretmenin yanı sıra çalışanların memnuniyetini de üst düzeyde
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tutarak verimli bir çalışma ortamı sağladıklarını ifade eden Safa
Tekstil yetkilisi Bedrettin Anayurt, ulusal ve uluslararası pazarda
etkinliklerini ve verimliliklerini artırmak amacıyla kendi uzmanlık
alanlarındaki yöntemlerini sürekli geliştirerek sektörün öncülüğünü
yapan bir firma olduklarını söyledi.
KOSGEB Destekleri
2016’nın sonlarına doğru KOSGEB’den Genel Destek Programları
kapsamında Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nden yararlanan
Safa Tekstil, 2021 yılının ilk aylarında ise Yurt Dışı Pazar Destek
Programı’ndan yararlanarak; Personel, Donanım ve Tanıtım Giderleri
Desteği, Test/Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği gibi birçok
destekten faydalandı.
8 Ülkeye İhracat Yapıyorlar
Yeniliği ve sürekli gelişmeyi kendine misyon edinen firma,
müşteri memnuniyetini ve her aşamada sürdürülebilir kaliteyi ilke
edindiğini söylüyor. Firma yetkilisi Bedrettin Anayurt, Türkiye’nin
tüm büyükşehirlerine ürün gönderdiklerini ayrıca yurt dışında da
Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre, İspanya ve
Slovakya gibi ülkelere ürünlerini ihraç ettiklerini anlatıyor. Bedrettin
Anayurt, Safa Tekstil olarak her geçen gün sektöre yenilikler katarak,
çevreye zarar vermeyen, doğayla barışık ve insan sağlığını önde
tutan ürünler üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekliyor.
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Gurur Duyuyorum
Bir gün nasip olur da başarabilirsem kendi mehter okulumu açıp çocuk yaşta mehtere
gönül veren sevdalıları eğiterek bu meslek için gelecek neferler yetiştirmek istiyorum

Hazırlayan
Ömer KIZILYER

Dergimizin bu ayki sayısında KOSGEB İstanbul Haliç

Kâtip Çelebi İlköğretim Okulu’nda tamamladım. Liseyi

Müdürlüğü’nde büro personeli olarak görev yapan; seyahat

Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde bitirdikten sonra

tutkunu, fotoğraf meraklısı, müzik aşığı ve mehter sevdalısı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun

Kerem Keskin’i sizlere tanıtmak istedik ve kendisiyle keyifli

oldum. 2010 yılında çalışma hayatına atıldım.

bir sohbet gerçekleştirdik:
Bu süreçte gümüş takıları pazarlama işi olmak üzere çeşitli
Kerem Keskin kimdir? Kendinizden ve

sektörlerde çalıştıktan sonra 2012 yılı Ocak ayı itibariyle

KOSGEB’le tanışıklığınızdan bahsedebilir

KOSGEB İstanbul Haliç Müdürlüğü’nde büro personeli

misiniz?

olarak KOSGEB’e ilk adımımı attım.

1988 yılında üç çocuklu ev hanımı bir annenin ve işçi bir
babanın son çocuğu olarak İstanbul’un Fatih ilçesinde

10 yılı aşkın süredir görev aldığım Haliç Müdürlüğü’nde,

gözlerimi dünyaya açtım. İlk ve ortaokul eğitimimi

şimdilerde KOBİ’lerimizi KOSGEB destek ve hizmetlerine
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yönelik bilgilendirmelerin yanı sıra işletmelerde makine

etkinliğe gidiyoruz. Neredeyse her hafta bir organizasyona

teçhizat kontrolü yapıyorum.

gittiğimiz için inanın sayı olarak söyleyemem. Yurt dışından
gittiğimiz turnelerden söylemem gerekirse ABD, Hindistan,

İş hayatınız dışında neler yapıyorsunuz?

Danimarka, Katar, Karadağ ve Güney Afrika Cumhuriyeti ilk

Çalışma hayatım ve işlerimden geri kalan zamanlarda

aklıma gelenlerden. Seyahat etmeye uygun bir hobi olduğu

gezmeyi ve seyahat etmeyi seviyorum. Bu seyahatler

için hepsini bir araya topladım da denilebilir; fotoğraf, gezi

esnasında gezdiğim ve gördüğüm yerleri benim gözümden

ve mehter benim için olmazsa olmaz diyebiliriz.

diğer insanların da görebilmeleri için fotoğrafçılığa
başladım. Geçen zaman içerisinde fotoğrafçılık bende bir

Mehter takımlarında yer aldığınızı

tutku haline geldi. Bunların dışında 2006 yılından itibaren

söylediniz, bize mehter hakkında bilgi verir

mehter takımlarında enstrüman çalıyorum. Müzikle aramın

misiniz?

iyi olması ve bende yeri olan Osmanlı sevgisinin bir araya

Mehter, Osmanlı Yeniçeri Askerî Bandosudur. Dünyanın en

gelmesiyle mehter benim için bir terapi olarak önde gelen

eski askerî bandolarından birisi olarak kabul edilir. Osmanlı

hobilerimden olmuştur. O yıldan bu yana geliştirdiğim bu

Devleti’nin savaşlarda mehter hücum marşı müziği çalarak

hobim hasebiyle yurt dışı ve yurt içindeki farklı şehirlerde

psikolojik olarak askerlerini cesaretlendirmesiyle tarihe

verilen konserlerde yer aldım.

geçmiştir. Farsçadaki “mihter” kelimesinden türemiştir.

Yurt içinde ve yurt dışında nerelerde

Türkçe anlamlarına baktığımızda “ulu”, “büyük” ve

konserlere katıldınız?

“reis” anlamlarına karşılık geliyor. Bir mehter takımında

Mehter takımı ile gerek yurt içi gerekse yurt dışı birçok

günümüzdeki enstrümanlardan farklı müzik aletlerinden
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oluşmaktadır. Zurna, kurrenay, mehter düdüğü, davul,
kudüm, nefir, nakkare, zil ve çevgan gibi enstrümanları
icra eden kişilerin belli bir düzene göre sıralanması esastır.
Herkesin merak ettiği bu enstrümanlar konser düzenini
şöyle sıralayabiliriz:
Cevgen: Marş söyleyen kişi.
Zurnazen: Zurna çalan kişi.
Boruzen: Boru çalan kişi.
Nakkarezen: Nakkare çalan kişi.
Zilzen: Zil çalan kişi.
Davulzen: Davul çalan kişi.
Köszen: Kös çalan kişi.

ve görenek yok olmanın eşiğinde. Bize düşen, bu hazine
değerindeki göreneklere sahip çıkmak. Ben her zaman

Bu zamana kadar yaptığınız çalışmalarda

böyle bir kültürün bir parçası olmaktan gurur duydum. Bir

kendinizi ne düzeyde başarılı buluyorsunuz?

gün nasip olur da başarabilirsem kendi mehter okulumu

Ben hayatımda her şeyi yoktan var etmeye çalışan bir

açıp çocuk yaştan bu meslek için gelecek neferler

insanım. Her zaman kendi ayaklarımın üzerinde duran

yetiştirmek istiyorum.

biri oldum. Çalamadığım enstrüman yok diyebiliriz.
Bunların hiçbirini eğitim alarak değil kendi çabamla

Son olarak hayata bakışınızı özetleyen birkaç

öğrendim. Arkama dönüp baktığımda tüm bunları kendime

cümle alabilir miyiz?

yakıştırdığım için fazlasıyla başarılıyım diyebilirim.

Bu hayat gerçekten çok kısa. Yaşamaya değer, hayata
tutunacak birçok sebep var. Gezerek gülüp eğlenip

Hayalinizde gerçekleştirmek istediğiniz bir

gönlümüzce yaşayarak Allah’ın bize bahşettiği ömrü

proje var mı?

hayırlısıyla sonlandırmak gerek.

Günümüzde bakıldığında Osmanlı’ya dair birçok gelenek
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Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞI

1.

Adrese yapılan resmi bildirim.

1.

Hafifçe gülümseme.

3.

Tanıtım amacıyla üretilen ürün, örnek.

2.

Ülkemize Eurovision birinciliğini getiren sanatçımız.

5.

Zengin demir yataklarının bulunduğu Sivas’ın ilçesi.

4.

Küçük at cinsi.

8.

Sporcularda sık görülen diz hastalığı.

6.

Tiyatroda sahnedeki görsel düzen.

9.

Trakya Bölgesi’nde çokça yetiştirilen yağ bitkisi.

7.

Geçtiğimiz günlerde büyük bir coşku ile kutladığımız milli

11.

Deniz kıyılarında görülen serinletici rüzgâr.

bayram.

12.

Dişlerin yerleşimini düzelten hekimlik dalı.

10.

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan hükümdar.

15.

Bir firma adına iş yapan firma, alt yüklenici.

13.

Havada gerilmiş halat üzerinde ilerleyen taşıt.

19.

Bir pişirme yöntemi.

14.

Anlamsız yere insanlardan şüphelenme hastalığı.

21.

Optik araçlarda kullanılan saydam lens.

16.

Edirne’de yapılan geleneksel yağlı güreş turnuvası.

23.

Ucuzlayan bir ürünü ihtiyaçtan fazla alıp saklamak.

17.

Apple marka dizüstü bilgisayarların genel adı.

24.

Yasa dışı mal alıp satan kişi.

18.

Toprağı kazan ve düzelten bir iş makinesi.

25.

Borcun bölünmüş parçalarından her biri.

20.

Mahkemenin işleyişini sağlayan görevli.

26.

Gerçekte karşılığı olmayan aşk.

22.

Ölüm nedenini öğrenme amaçlı tıbbi işlem.
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İşletme

Hedeflerinize

845 Bin TL’

ye kadar destek

İşletme Geliştirme
Destek Programı
Detaylı bilgi için kodu tarayınız

444 1 567
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kosgeb

www.kosgeb.gov.tr
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