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Tedarikçi Geliştirme Alanında İş Birliği
Tedarikçi geliştirme faaliyetleri ana sanayi kapsamında TOFAŞ ile protokol imzalandı.
Protokole, KOSGEB Başkanı Kurt ile TOFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Eroldu imza attı

İmzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde otomotiv sanayisi

Ticari Araçta Avrupa Lideri

ile ilgili teknolojik girişimler ve millileştirme çalışmaları

Bursa’da gerçekleşen imza töreni öncesi yapılan sunumda,

kapsamında TOFAŞ’ın ihtiyaç duyduğu malzeme, sistem

ticari araçta 2020’de Avrupa ikincisi olan Türk otomotiv

ve ürün grupları için hazırlanan kataloglar KOSGEB ile

sanayisinin şimdi Avrupa’nın ilk sırasında olduğu bilgisi

paylaşılacak. KOSGEB veri tabanında bulunan ve TOFAŞ

verilirken, Türkiye’de satılan 100 araçtan 40’ının yerli üretim

için uygun niteliklere sahip işletmeler belirlenerek TOFAŞ’a

olduğu vurgulandı ve otomotiv sanayisinin pandemiye

yönlendirilmesi sağlanacak.

rağmen üretimde üst sıralara çıkacak potansiyeli bulunduğu
kaydedildi. TOFAŞ CEO’su Eroldu bu anlamda KOSGEB’de

Proje Değerlendirmeleri

başlatılan tedarikçi geliştirme inisiyatifinin zamanlamasının

KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon ile Teknolojik

doğruluğuna dikkat çekti.

Yatırım ve Stratejik Ürün Destekleri kapsamındaki proje
değerlendirmelerinde TOFAŞ temsilcileri yer alabilecek.

Ar-Ge Merkezinde İnceleme

TOFAŞ’ın iş birliği yapacağı teknoloji girişimlerinin KOSGEB’e

İmza töreni sonrasında KOSGEB Başkanı Kurt,

yapacakları başvurulardan uygun olanları mevzuat

beraberindekilerle birlikte TOFAŞ’ın Ar-Ge ve Test

çerçevesinde değerlendirilerek desteklenecek. TOFAŞ’la

merkezlerinde incelemelerde bulundu.

TEKMER açılması için çalışmalar yapılacak.
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TOFAŞ ile İş Birliği
İş birliğine yönelik çalışmalar 2021 yılı sonunda başlamış,
organize edilen büyük işletme buluşmaları kapsamında

Sektörde 3 ana sanayi

Ekim ve Aralık aylarında geniş katılımlı Tedarikçi Geliştirme

üreticisi Ford, Mercedes

Programları ve KOSGEB Destek Programları bilgilendirme
toplantıları düzenlenmişti.
Aralık ayında müzakerelerine başlanan ve Mart ayında
mutabık kalınan iş birliği protokolü, sektörde bir ilk olma
özelliği taşıyor. Stellantis Grup bünyesinde yer alan TOFAŞ, 13

ve ISUZU ile yürütülmekte
olan Tedarikçi Geliştirme
Programı’nın Ağustos ayında
tamamlanacak ilk bir yıllık

yılda yaptığı 3.3 milyar USD yatırım ile Türkiye’de yüzde 30’luk

fazının devamına TOFAŞ’ın

pazar payıyla 1. sırada yer alıyor.

da dahil edilmesi imkanı

Tedarikçi Geliştirme Programı
Sektörde 3 ana sanayi üreticisi Ford, Mercedes ve ISUZU
ile yürütülmekte olan Tedarikçi Geliştirme Programı’nın
Ağustos ayında tamamlanacak ilk bir yıllık fazının devamına
TOFAŞ’ın da dahil edilmesi imkanı değerlendirilecek.
Mevcut programda elektrikli araçlar alanında çalışan 10
tedarikçinin işletme değerlendirme çalışmaları sonrası eğitim

değerlendirilecek.
ve danışmanlık faaliyetleri Industry Forum ile devam ediyor.
İkinci faz için Japonya’dan sağlanan ilave finansman ile
program genişleyerek devam edecek ve mevcut destekleri
tedarikçileri geliştirmek için tek çatı altında toplaması
amaçlanan yeni Tedarikçi Geliştirme Destek Programı için
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de veri sağlayacak. Tedarikçi Geliştirme Hamlesi’yle aynı

çerçevesinde yürütülen tedarikçi geliştirme projesinde

zamanda farklı bakanlıkların benzer amaçlara hizmet

yerlileştirmeye dönük olarak gerçekleştirilen ikili, iş

eden programlarının da birbirleriyle entegre edilmesi

görüşmelerinden ikincisi ise yine otomotiv sektöründe

mümkün olacak.

ülkemizin ihracatta üst sıralarında yer alan Samsun’daki
Sampa işletmesi ve aday tedarikçileri ile gerçekleştirildi.

Diğer Sektörlerde Tedarikçi Geliştirme
Faaliyetleri

Büyük işletme iş birliği iş akışı çerçevesinde KOSGEB ve

İki odak sektör savunma ve otomotivden savunma

Sampa Ar-Ge ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları neticesinde

alanında ASELSAN ile başlatılan iş birliği kapsamında

hazırlanan öncelikli yerlileştirme ihtiyacı olan ürünlerin

ASELSAN tedarikçi ekiplerine tedarikçilerin ihtiyaçlarına

belirlenmesiyle seçilen KOBİ’ler bölge kümelenmesi

yönelik KOSGEB destek programlarının bilgilendirme

OSTİM İSİM ile iş birliğiyle Sampa ile bir araya getirildi.

toplantıları yapılmış ve KOSGEB personelinin sahada

İlki Japonya’nın ülkemizdeki en büyük yatırımlarından

ASELSAN tedarikçi denetimlerine katılımları sağlanmıştı.

Sumitomo ile gerçekleştirilen etkinlikte 7 farklı ürün için 7
ayrı KOBİ ile Sumitomo ortak çalışmalara başlamıştı.

Haziran ayı içerisinde sektörde Savunma Sanayi
Başkanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde KOSGEB

Soru Setleri ve İşletme Değerlendirme

personelleri 2 ay sürecek Endüstriyel Yetkinlik ve

Çalışmaları

Değerlendirme Programı (EYDEP) değerlendirici

Başlatılan tedarikçi geliştirme insiyatifiyle Dünya Bankası

eğitimlerine katılım sağlayacak ve sahada savunma

ile yürütülen Tedarikçi Geliştirme Programı’nda, gerek

sektörü tedarikçilerinin denetim çalışmalarına eşlik

program kapsamında birlikte çalışma yürütülen ana

edecek.

sanayi üreticilerinin (OEM), gerekse iş birliği yapılan
OEM’lerin akademi iş birliğinde hazırlanan soru setlerinin

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile iş birliği
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birlikte değerlendirilmesiyle hazırlanacak genel ve

Tedarikçi Veritabanı
Geliştirilmesi çalışmaları devam eden tedarikçi veri
tabanıyla KOBİ’lerin yanı sıra büyük işletmelerin de
KOSGEB veri tabanına giriş yaparak izni olan KOBİ’ler
arasında yerlileştirme ve tedarik ihtiyaçlarına uygun
olanları bulabilmesi için arama yapabilmeleri ve bu
sayede ikili iş görüşmelerinin daha hızlı, verimli ve çok
sayıda organize edilebilmesi planlanıyor. Bu kapsamda
Japonya, Singapur, Kore, Malezya ve UNIDO modelleri
incelenen örnekler arasında. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte yürütülen
çalışmaların yanı sıra Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na bu
alanda bir yatırım projesi sunulacak.
Uluslararası İş Birlikleri
Dünya Bankası ve Japonya ile yürütülmekte olan tedarikçi
geliştirme program ve projeleri ile Kore ve Japonya ile
ölçeğe/sektöre özgü soru setleriyle, tedarikçi geliştirme

görüşmeleri devam eden Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı

alanında yetiştirilecek KOBİ uzmanlarının işletmeleri

Programları’nın yanı sıra Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma

değerlendirmesi ve büyük işletmelerle iş birliği içerisinde

Örgütü (UNIDO) ile otomotiv sektöründe ülkemizde dijital

işletmelere özel desteklerin sunulması planlanıyor.

dönüşüme katkı sağlayacak yeni bir tedarikçi geliştirme
projesinin de çalışmaları devam ediyor.

7

Karbon Emisyonu Çağrısı
Bakan Varank Aksaray’da açıkladı: Karbon emisyonu azaltılmasına yönelik Ar-Ge,
inovasyon ve ürün geliştirme projelerine 2 milyon TL’ye kadar destek vereceğiz

KOSGEB, iklim değişikliği ile mücadelenin en önemli

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek

unsurlarından biri olan karbon emisyonunun azaltılması

Programı kapsamında açılan Karbon

konusunda yeni bir çağrı başlattı. Desteği açıklayan Sanayi

Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Karbon emisyonu

Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin

azaltılmasına yönelik Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme

Desteklenmesi çağrısını duyurdu.

Haber için karekodu tarayınız

projelerine KOSGEB aracılığı ile 2 milyon liraya kadar destek
vereceğiz” dedi.

Sıfır Emisyon Müjdesi
“Sürdürülebilir kalkınmanın önemli dinamiklerinden olan sıfır

İşletmelerin bu desteği makine-teçhizat, donanım, ham

emisyon konusunda bir müjdeyi de kamuoyuyla paylaşmak

madde, yazılım, hizmet alımı ya da personel giderleri

istiyorum. İş dünyamızı yakından ilgilendiren bir husus” diyen

için kullanabileceğini kaydeden Bakan Varank, “İmalat

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: Sıfır karbon hedefine katkı

sektöründeki KOBİ’lerimizi bu desteğe başvurmaya davet

sağlayacak karbon emisyonu azaltılmasına yönelik Ar-Ge,

ediyorum” diye konuştu.

inovasyon ve ürün geliştirme projelerine KOSGEB aracılığıyla
2 milyon liraya kadar destek vereceğiz.

Aksaray’da Açıkladı
Bakan Varank, Aksaray’da 41 fabrikanın resmi açılış törenine

TEKNOFEST Ödülü

katıldı. Törende bir konuşma yapan Varank, KOSGEB’in

İşletmelerimiz bu desteği makine-teçhizat, donanım, ham
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madde, yazılım, hizmet alımı ya da personel giderleri için

Proje Süresi 8-24 Ay

kullanabilecek. İmalat sektöründeki KOBİ’lerimizi bu desteğe

Bakan Varank’ın açıkladığı çağrı kapsamında karbon

başvurmaya davet ediyorum. Bu çağrının bir de kendine has

emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve

tarafı var. Desteklenmesine karar verilen projelerden dördüne

karbon emisyonlarının izlenmesine yönelik sistemler 2 milyon

bu yıl Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık,

liraya kadar desteklenecek. Proje süreleri 8-24 ay ile sınırlı

Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ayrıca bir ödül vereceğiz.

olacak. Bu çağrı 17 Haziran’a kadar açık olacak.

Enerji Verimliliğine 400 Bin Lira

Destek Kalemleri

Bunun yanında sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir destek

Destek üst limiti 2 milyon TL olan çağrıda, proje ile

programımızı daha kısa süre önce devreye almıştık. KOBİ’lerin

ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı

enerji verimliliklerini artırmaya yönelik başlattığımız KOBİ

çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek

Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında KOBİ’lerimize

personel 400 bin liraya kadar desteklenecek. İşletmeler

400 bin liraya kadar destek sağlıyoruz. İki aşamalı programın

makine-teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet

ilk aşamasında işletmelerimizin yetkili mercilere yaptıracakları

alımı giderleri desteği alabilecek. İşletmelerin sınai mülkiyet

enerji etüt maliyetlerini karşılıyoruz.

hakları giderleri ile test, analiz ve belgelendirme giderleri de
desteklenecek.

İşletmelere Fayda Sağlayacak
Bu işletmelerimizin etüt sonucu ortaya çıkan önerileri

4 Proje Seçilecek

uygulamaya koymaları durumunda ise ikinci aşamada bu

Proje Teklif Çağrısı kapsamında desteklenmesi kabul edilen

giderlerin de büyük bir kısmını karşılıyoruz. Şahsen bu

projeler, yeni bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Yapılacak

destek programlarının bugünün ve geleceğin dünyasına

sıralamada en yüksek puanı alan ilk üç proje ile jürinin seçtiği

hazırlanmada işletmelerimize büyük bir fayda sağlayacağını

bir projeye bu yıl Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST

düşünüyorum. Tüm KOBİ’lerimize hayırlı uğurlu olsun.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ödül verilecek.
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Fark Labs TEKMER Açıldı
Bakan Varank, tıbbi cihazdan robotiğe, bilgi ve iletişim teknolojilerinden akıllı şehirlere
kadar birçok temada faaliyet gösterecek Fark Labs TEKMER’in açılışını gerçekleştirdi

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet

Bunun tesadüfi bir başarı

Fatih Kacır, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, TÜBİTAK

olduğunu düşünüp potansiyelimizi

Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü

küçümseyenlere inat, biz yolumuza

Serdar İbrahimcioğlu, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı,

devam ettik ve hamdolsun, 2022 yılı

Fark Labs ve ARYA Kadın Yatırım Platformu kurucusu Ahu

itibarıyla Turcorn sayımız 6’ya çıktı.

Büyükkuşoğlu Serter katıldı.

Haber için karekodu tarayınız

Süper Lige Yükseldik
Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada özetle şunları

2021 yılında Türkiye’de 300’den fazla girişim toplamda 1

kaydetti:

buçuk milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların
rekorunu kırdı.

Yeni Nesil Ekonomi
2020’de pandemi şokunun tüm dünyada en ağır şekil

u değer bir önceki yılın tam 10 katı. Yine, 2022’nin

yaşandığı bir dönemde, Türkiye’den bir şirket ilk kez milyar

ilk çeyreğinde de bu trendin artarak devam ettiğini

dolar değerlemeye ulaşarak unicorn - ya da bizim tabirimizle

memnuniyetle takip ediyoruz. Ülkemiz, bu dönemde toplam 1

Turcorn - oldu. Bu aslında ülkemiz için yeni nesil bir

milyar 273 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’da İngiltere’nin de

ekonominin başlangıcını simgeleyen işaret fişeğiydi.

içinde olduğu en yüksek lig olan Süper Lig’e yükseldi.
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Önemli Katkılar Sunacak
Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde kendimize 2023 yılına
kadar 10 Turcorn çıkarma hedefi koyduk. Açılışını yaptığımız
Fark Labs TEKMER’in de bu hedefe giden yolda ülkemize çok
önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Emin olun
burası önümüzdeki dönemde girişim ekosistemimizin en
gözde yerlerinden biri olacak. Çünkü bu güzel mekân, cevval
girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurup
çözümler üretecek şekilde tasarlandı. Eğitim, danışmanlık,
mentörlük, ortak altyapılar, ofisler, iş birlikleri, sinerji ne
ararsanız burada mevcut.
Yatırımcısı Hazır
Ama burayı özel kılan bir şey daha var. O da, merkezin
kuruluşuna öncülük eden Fark Holding yönetiminin ve Ahu
Hanım’ın başını çektiği yatırım platformundaki iş insanlarının

tefrişata, makine teçhizattan eğitim, danışmanlık ve

projelerinizi desteklemek için hazırda beklemeleri. Yani

organizasyon giderlerine kadar birçok kalemde kapsamlı

burada faaliyet gösterecek girişimcilerin yatırımcısı şimdiden

desteklerimiz bulunuyor. Mesela bu merkeze tamamı geri

hazır! Emin olun buradan bir Turcorn çıkması benim için

ödemesiz olmak üzere 2 milyon 200 bin liranın üzerinde bir

şaşırtıcı olmaz.

bütçe aktaracağız. Helal-i hoş olsun.

TEKMER Modeli

Sağlık ve Mobilite Yol Haritaları

KOSGEB Başkanımız Hasan Basri Bey de bahsetti. KOSGEB’in

Dün, sağlık ve mobilite teknolojileri konusundaki yol

yenilenen İŞGEM-TEKMER programı ile teknoloji tabanlı

haritalarımıza ilişkin genelge resmî gazetede yayımlandı.

girişimciliğin geliştirilmesine önayak olan inkübasyon

Bugün de bu belgeleri Bakanlığımızın web sayfasında

merkezlerini odağımıza aldık. Personel giderlerinden

yayımlayacağız. Bu stratejiler, önümüzdeki 8 yıl boyunca,
her iki alandaki yerli ve milli teknoloji dönüşümüne yön
verecek. O nedenle, sağlık ve mobilite sektörlerindeki tüm
paydaşlarımızın bu belgeleri detaylı bir şekilde incelemelerini
ve kendilerini burada öngörülen politikalara hazırlamalarını
rica ediyorum.
KOSGEB Başkanı Kurt, törende yaptığı konuşmada şunları
söyledi:
Köklü Revizyon
KOSGEB, 1990 yılında kurulduktan sonra TEKMER programını
üniversitelerle birlikte kendi işleticisi olduğu bir yapıyla
gerçekleştiriyordu. Teknoparkların bunu daha ileriye taşınması
ile bu kuluçka merkezi yapısı farklı bir şeye dönüşmüş oldu.
2019 yılından itibaren yeni bir TEKMER yapısının ortaya
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çıkartılması için bir model geliştirmek üzere çalıştık. Köklü
revizyonlar yaptık. Daha önce sadece üniversite bünyesinde
olan bu kuluçka merkezlerini artık özel sektöre, yerel
yönetimlere, organize sanayi siteleri ve ticaret odaları gibi
alanlara taşıyarak girişimlerini hızlı bir şekilde büyütmesini
sağlamayı hedefledik.
Yüzde 100 Doluluğa Yaklaştı
İşte içinde bulunduğumuz bu yapı da bunun en güzel
örneklerinden bir tanesi. Biz daha önce kendimiz burada
işletici şirket rolünde bulunuyorduk ama artık bunu
profesyonel bir şekilde yapan işletici şirketler var ve
bunlar eliyle de biz Türkiye’de TEKMER’leri geliştirmek için
çalışıyoruz.
Girişimcilerle Görüştü
Özellikle genç girişimcilerin ilgi gösterdiği bu TEKMER,

Daha sonra kurdele kesimiyle Fark Labs TEKMER’in

kısa sürede yüzde 100 doluluğa da yaklaşmış oldu. Özel

resmi açılışı gerçekleştirildi. Varank ve beraberindekiler,

sektörümüzün kuluçka yapılanma ilgisinin en güzel

TEKMER’deki işlikleri gezerek girişimciler ile yürüttükleri

örneklerinden biri burası. Hayırlara vesile olmasını

faaliyetler hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

diliyorum. İnşallah güzel sonuçlar elde edeceğimiz
Türkiye’deki ekosisteme, Türkiye’deki ekonomik ortama çok

Fark Labs TEKMER

ciddi katkılar verecek.

Fark Labs TEKMER; tıbbi cihaz, medikal, robotik, bilgi ve
iletişim teknolojileri, elektrik-elektronik, yazılım, dijitalleşme,

Dönüşüm Merkezi

akıllı şehirler, akıllı ulaşım ve yapay zekâ alanlarında faaliyet

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serter, Fark

gösterecek. 11 işlik ile 35 girişimciye hizmet edecek şekilde

Holding’in 1968 yılından bu yana otomotiv sektöründe

kurgulanan Fark Labs TEKMER, Okan Üniversitesi ile iş

hizmet verdiğini belirterek, “En iyi bildiğimiz otomotiv

birliğinde İstanbul’da çalışmalarını yürütecek.

sektörünün sürekli iyileştirme perspektifi ile Fark Labs
TEKMER’i dönüşüm merkezi olarak konumlandırdık” dedi.
“Better Future Path” programımız ile yeni iş modellerini ve
yetenekleri keşfettiklerini anlatan Serter, “Partnerlerimizle,
sanayi ve yatırımcı bakış açısıyla global, sürdürülebilir ve
ölçeklenebilir girişimleri her aşamada destekliyoruz” diye
konuştu.
İstanbul Tablosu
Konuşmaların ardından Fark Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Serter, Bakan Varank’a Sultanahmet manzaralı
bir İstanbul tablosu hediye etti. Bakan Varank, Ankara’da
yaşasa da İstanbullu olduğunu belirterek “Büyük bir
mutlulukla” tabloyu kabul ettiğini söyledi.
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Tataristan Girişimcilik Fonu ile İş Birliği
KOSGEB ile Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı
Girişimcilik Fonu arasında, iki ülke KOBİ’lerini kapsayan yeni bir eylem planı imzalandı

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Tataristan ziyaretleri

İki ülke yararına olan potansiyel sektörler arası ticaretin

kapsamında Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan

gelişmesine yönelik olarak her türlü adımı atmaya hazır

Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı

olduklarını da ifade eden Kurt, KOBİ ve girişimcilere

Shagıakhmetov Mıdhat Rafhatovıc ile bir araya geldi.

verilen desteklerin ülkelerin ekonomisinin gelişmesinde,
yoksulluğun azaltılmasında ve en önemlisi de teknoloji bazlı

Ziyaret kapsamında iki ülke KOBİ’leri arasında yürütülecek

yatırımların çoğalmasında en etkili mekanizma olduğunu,

olan iş birliklerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

bu mekanizmaların sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve

Toplantıda, KOSGEB olarak Türkiye ile Rusya Federasyonu’na

faaliyet göstermesine yönelik KOSGEB’in büyük bir tecrübesi

bağlı Tataristan Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacminin

bulunduğunu söyledi.

geliştirilmesi için gerekli çabayı göstermeye hazır olduklarını
ifade eden Başkan Kurt, Türkiye’nin Tataristan ile olan

Başkan Kurt, KOSGEB’in 30 yılı aşkın girişimcilik ve KOBİ

ticaretinde ön plana çıkan makineler ve bunların parça

destekleme deneyimini, kardeş Cumhuriyet olan Tataristan ile

ve ekipmanları, plastik ve plastikten imal edilen eşyalar,

paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

demir-çelik ve mamulleri ile gıda ürünleri sektörlerindeki
iş birliklerinde daha da fazla gelişim kaydetme arzusunda

Toplantının ardından KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt

olduğunu söyledi.

ile Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti
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Girişimciliği Destekleme Fonu Başkanı Aidar Salihov, iki ülke

ziyaret eden Kurt, Kazan Summit 2022’nin açılış oturumunda

KOBİ ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaretin arttırılmasına

bir konuşma yaptı.

yönelik bir eylem planı imzaladı.
Dost ve Kardeş Tataristan
Daha önce 2018 yılında imzalanan mutabakat zaptında

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen zirvede, Cumhurbaşkanı

yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi hedefi ile imzalanan

Minnikhanov, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye devletlerin

eylem planı; iki kuruluşun uzman değişimi, KOBİ’lerin B2B

temsilcilerine seslenen Kurt, dost ve kardeş Tataristan’da

organizasyonları kapsamında karşılıklı iş görüşmeleri ve

bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

birlikte sempozyum, panel gibi etkinliklerin düzenlenmesini

Cumhurbaşkanı Minnikhanov’a ve zirveye emek veren

içeriyor.

herkese teşekkür eden Kurt, “Zirvenin Volga Bolgaria
Bölgesinde İslamiyet’in Kabulü’nün 1100’üncü yıl dönümüne

Uluslararası Kazan 2022 Ekonomi Zirvesi

denk gelmiş olması da ayrıca bir gurur vesilesi” dedi.

Uluslararası Kazan 2022 Ekonomi Zirvesi’nin açılışında
konuşan KOSGEB Başkanı Kurt, KOSGEB’in Türkiye’de 32

Birçok Panel Düzenlendi

yıldır KOBİ ve girişimcilerin yanında olduğunu kaydederek

Kurt, zirvede; bankacılık, finans, helal endüstri, bilinçli

deneyimlerini, başta Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan

tüketim, bilgi-iletişim teknolojileri, girişimcilik, yatırım

Cumhuriyeti olmak üzere zirveye katılan tüm ülkelerle

ve diplomasi gibi çok çeşitli konu başlıklarında paneller

paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

yapılacağını kaydederek KOSGEB’in Türkiye’de KOBİ’lerden
sorumlu ve yetkili kuruluş olduğunu söyledi.

Stantları Ziyaret
Kurt, Uluslararası Kazan 2022 Ekonomi Zirvesi’ne katılmak

İşletmelerin Helal Akreditasyona Girmeleri İçin Çalışacağız

üzere Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin

Uluslararası Kazan 2022 Ekonomi Zirvesi’nin önemli gündem

başkenti Kazan’da temaslarda bulundu. Kazan Expo Center’da

maddelerinden biri de helal endüstrisi oldu. Zirveye katılan

düzenlenen toplantı açılış toplantısı öncesinde Rusya

KOSGEB Başkanı Kurt, helal endüstrisinin dünyada da

Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

yükselen bir trend olduğunu söyledi.

Rüstem Minnikhanov ile birlikte Rusya Helal Expo standını
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KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, helal endüstrisi konusunda

endüstri Müslüman ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılmaya

Türkiye’nin çok ileri adımlar attığını belirterek, “KOSGEB de

başlandı. Türkiye’de de bununla ilgili çok ileri adımlar atılıyor.

işletmelerimizin helal akreditasyona girmeleri için elinden

KOSGEB de işletmelerimizin helal akreditasyona girmeleri için

geleni yapacak. Bu anlamda da şu anda 10 bin liralık

elinden geleni yapacak. Bu anlamda da şu anda 10 bin liralık

belgelendirme desteğini KOBİ’lerimize sunuyoruz” dedi.

belgelendirme desteğini KOBİ’lerimize sunuyoruz” dedi.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Uluslararası Kazan 2022
Ekonomi Zirvesi’ne katılan KOSGEB Başkanı Kurt, Tataristan
Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Tataristan Girişimciliği Geliştirme
Fonu ile bir eylem planı imzaladı. Kurt, imzalanan anlaşmaya
ilişkin açıklamalarda bulunurken dünyada helal pazarının
geldiği nokta ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Helal Akreditasyona 10 Bin Lira
Türkiye’deki helal belgelendirme desteklerine ve Türkiye’nin
KOBİ’lere ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımlarına değinen
Kurt, “Türkiye’de helal akreditasyonu destekliyorduk. Helal
Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından belgelendirme
yaptırmak isteyen KOBİ’lerimize 2 bin 500 liraya kadar destek
veriyorduk. Şimdi bu rakamı 10 bin liraya çıkardık” ifadelerine
yer verdi.
Yükselen Trend
Kurt, helal endüstrisine artan ilgiye dikkati çekerek “Helal
endüstrisi dünyada da yükselen bir trend. Özellikle bu
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Filistin ile İlişkiler Güçleniyor
Filistin ile girişimcilik ve KOBİ’ler bağlamında ilişkiler güçleniyor. KOSGEB ile PIPA arasında
yapılan anlaşmanın ardından bir imza da Filistin Girişimciliği Güçlendirme Bakanlığı ile atıldı

Haber için karekodu tarayınız

Filistin’de girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla

ölçekli işletmelerin gelişimi ile ilgili politika ve destek

Filistin Girişimciliği Güçlendirme Bakanlığı ile KOSGEB

programlarına ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.

arasında mutabakat zaptı imzalandı. Küçük ve orta ölçekli

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticari bağlantılar yapılması

işletmelerin ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla yapılan

ve ticaret portalları aracılığıyla ağ kurmasının hedeflendiği

anlaşma, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile Filistin

mutabakat zaptı ile iki ülkede ortak toplantılar, seminerler ve

Girişimciliği Güçlendirme Bakanlığı Genel Müdürü İsmail Al

çalıştaylar düzenlenecek.

Nims tarafından imzalandı.
Uzman Değişimi
9 Anlaşma İmzalandı

Mutabakat zaptı ile çalışma, eğitim ve bilgi paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Filistin Dışişleri Bakanı

amacıyla uzmanların değişimi gerçekleştirilecek. KOBİ’ler

Riyad el-Maliki, iki ülke arasında tesis edilen ortak komitenin

arasındaki stratejik ittifakları teşvik edilecek. Ayrıca ülkeler

ikinci toplantısı için bir araya geldi. Ramallah’ta düzenlenen

arasındaki ticari ilişkileri arttırmaya yönelik B2B faaliyetleri

toplantıda iki ülke arasında 9 başlıkta anlaşma imzalandı.

yürütülecek.

Bu anlaşmalardan bir tanesi de KOSGEB ile Filistin
Girişimciliği Güçlendirme Bakanlığı arasında imza altına

PIPA ile de Mutabakat Zaptı

alındı.

Bu yıl içerisinde KOSGEB ile Filistin Yatırım Teşvik Ajansı
(PIPA) arasında başta kurumsal kapasitesinin artırılması

Bilgi ve Deneyim Paylaşımı

olmak üzere birçok alanda iş birliği öngören bir anlaşma

İmzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde; küçük ve orta

imzalanmıştı.
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Yerli ve Milli Üretim

İthal Redüktörü Yerli İmkânlarla Geliştirdi
Anahtar Teknoloji, Türkiye’de üretimi olmayan savunma, imalat, otomotiv,
robotik ve sanayi sektörlerinde kullanılan redüktörü KOSGEB ile geliştirdi

Hazırlayan
Erhan BAHÇECİ

Gaziantep Üniversitesi Teknopark Bölgesi’nde 2008 yılında

500 ile 2 bin Euro arasında bir ücretle ithal edilen aynı

kurulmuş olan Anahtar Teknoloji, önümüzdeki yıllarda

ürünü yaklaşık 800 Euro maliyet ile üretmeyi planlayan

Endüstri 4.0 ile birlikte fabrika otomasyonlarının, robotik

Anahtar Teknoloji, yatırımcıların desteğiyle 3 yıl içerisinde

uygulamaların ve dolayısıyla da bu tür hassas redüktör

seri üretime geçmeyi hedefliyor.

kullanımlarının artacağını dikkate alarak, “Düşük Boşluklu
Sikloid Redüktör Tasarım ve İmalatı” konu proje için Ar-Ge

KOSGEB Desteği Sayesinde Ar-Ge’yi Tamamladı

çalışmalarına başladı.

Firma kurucusu Prof. Dr. Nihat Yıldırım, proje hakkında şu
bilgileri aktardı:

Firma, 2020-2021 yıllarında Ar-Ge ve İnovasyon Destek
Programı tarafından desteklenen ve tamamlanan proje

Türkiye’de henüz tasarımı ve imalatı olmayan tamamen

çalışması kapsamında tasarım, analiz, simulasyon, imalat

ithal edilen bir ürün olan savunma, imalat, otomotiv,

ve test çalışmalarını yürüterek ilk yerli prototip düşük

robotik sanayi sektörlerinde kullanılan redüktörü KOSGEB

boşluklu hassas sikloid redüktörü farklı sektörlerdeki

desteği sayesinde yerli imkânlarla geliştirdik. Fiyatları

ilgililerin dikkatine sundu. Yurt dışından adet başına bin

bin 500 ile 2 bin Euro arasında değişen redüktörlerin
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yıllık en az bin ile üç bin adet arasında bir kullanımı var.
Biz maliyet olarak başa baş da yakalasak yerli ürün her
zaman ithalattan iyidir. Çünkü kritik dönemlerde savunma

Yurt dışından adet başına

sanayine ihtiyaç olduğu zaman yurt dışı ambargo koyarak

bin 500 ile 2 bin Euro

size satmıyor.

arasında ücretle ithal edilen

İstihdama Önemli Katkı Sağlayacak

aynı ürünü yaklaşık 800

Geçtiğimiz Kasım ayında projemizi bitirdik. Hedeflediğimiz

Euro maliyet ile üretmeyi

amaçları da yakaladık. Sonuçlardan da çok memnunuz. Bu
tür katma değerli ürünlerin yerli olarak üretilmesi sadece

planlayor .

ithalatın önlenmesi ve ihracat değeri için değil, istihdam
anlamında da ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır.
İhracat ve istihdamın artışı cari açığın düşürülmesinin
büyük önem taşıdığı böylesi bir dönemde yatırımcıların
bu tür ‘’katma değeri yüksek ürünlere’’ destek vermesi
gerekiyor.
3. Yılda Seri Üretimi Hedefliyor
Birinci faz aşaması tamamlandı. İkinci faz aşaması için
de bizimle yola çıkacak yatırımcılarla kısa sürede seri
üretime başlayacağız. Teknolojik ürünlere yatırım yapacak
müteşebbislerle beraber bir buçuk yıl içerisinde ikinci faz
Ar-Ge çalışmalarını bitirip 3. yılda seri üretime geçmeyi
planlıyoruz.

Büyük Firmalarda Ar-Ge Çalışmaları
Gaziantep Üniversitesi Bölgesi’nde faaliyet gösteren
Anahtar Teknopark Teknoloji’nin makine mühendisleri
Prof. Dr. Nihat Yıldırım ve Bülent Karataş tarafından
2008 yılında kuruldu. İlk olarak savunma sanayine
yönelik çeşitli danışmanlık hizmetleri veren firma,
zamanla üretime de geçti. Sonraki yıllarda savunma
sanayine ağırlık vererek yurt içi ve yurt dışında savunma
ve otomotiv sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve
aralarında TUSAŞ, FORD ve ASELSAN gibi büyük firmalara
danışmanlık yaptı. Diğer yandan da Ar-Ge çalışmalarını
yürüttü.
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İcat Çıkaran Gençler

Genç Girişimcilerden Ortak Cam Tesisi
İş Birliği Destek Programı ile Merzifon OSB’de faaliyete başlayan Merglass Cam, son
teknoloji makine teçhizat ile üretim yaparak ürünlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırıyor

Hazırlayan
Melisa TEKİN

İnşaat sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren 5

Çorum’da öğrenim görmeye devam ettim. Eskişehir Anadolu

arkadaşın bir araya gelerek cam sektöründe bir yatırım

Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdikten sonra iş

yapmaya karar vermesiyle başlayan Merglass Cam’ın

hayatına atıldım. Çalışma hayatıma hazır giyim sektöründe

kuruluş öyküsü, 2020 yılında 3 bin metrekare kapalı alanlık

başladım. Sonrasında otomotiv sektöründe çalışmaya devam

bir tesiste üretime başlamalarıyla hayat buldu. Merzifon

ettim. İş hayatımda analitik düşünebilen, kriz yönetiminde

OSB’de faaliyet gösteren Merglass Cam, temper fabrikası

başarılı ve sektörel tecrübeleri olan yöneticilerle çalışmanın

plaka şeklinde aldıkları camları amaca uygun farklı üretim

benim kişisel gelişimimde önemli rolü oldu. Bu süreci kendi

süreçlerinden geçirerek alıcılara ulaştırıyor.

hayatımdaki dönüm noktası olarak görüyorum. Hepsine sizin
aracılığınızla teşekkürü bir borç bilirim.

Firma olarak ilerde camla ilgili farklı projelere de imza
atacaklarını dile getiren Merglass kurucularından Ahmet

Kendi işimi kurmak hep hayalimdi ve kendimi hazır

Hatap’ın başarı yolculuğuna birlikte göz atalım:

hissettiğimde ticaret hayatıma adım attım. Babamın mesleği
olan inşaat işleriyle uğraşmaya başladım. Bu alanda kendimi

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

geliştirmeye gayret ettim. İşin içinde olduğunuzda bazı

Yurt dışında doğmuş gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak

zorlukların karşınıza çıkması size birtakım fikirler ve fırsatlar

ailemin Türkiye’ye dönüş kararından sonra memleketimiz

sunar. Biz de bu alandaki açığı görerek bir fırsat olduğunu

Çorum’a yerleştik. Lise eğitimimi tamamlayana kadar

düşündük ve cam sektöründe yatırım yapmaya karar verdik.
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İnşaat alanının farklı dallarında faaliyet gösteren 5 arkadaş

Faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

bir araya gelerek bu alana yatırım yapma kararı aldık.

Merglass Cam, cam işleme üzerine kurulmuş bir tesis.

Merglass Cam, 5 şirketin bir araya gelerek oluşturduğu bir

2 bin 750 metrekare kapalı alanda üretimlerimizi son

konsorsiyum olarak nitelenebilir. Yani 5 farklı küçük hacimli

teknoloji makine ve teçhizatlar ile yapıyoruz. Plaka şeklinde

şirket bir araya gelerek Merglass Cam’ı ortaya çıkarmıştır.

aldığımız camları farklı üretim proseslerinden geçirerek

Şirketimizi, herkesin görevlerinin belirli olduğu ve bütün

partnerlerimize ulaştırıyoruz.

ortakların büyümesi için canla başla çalıştığı bir bebek olarak
görüyoruz şirketimizi. Bebek dedik çünkü daha önümüzde
büyüyerek ve olgunlaşarak geçireceğimiz uzun yıllarımız var.

“İş Birliği Destek Programının
firmamıza çok büyük katkıları oldu.

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar

Firmamızı kurarken daha sağlam

olan süreçlerini anlatır mısınız?

temeller atmamıza olanak sağladı.”

14 Şubat 2020’de şirket kuruluşumuzu gerçekleştirdik.
Makina ve teçhizatlarımızın siparişlerinin verilmesi, üretim
aşaması, fabrikamıza sevk edilip deneme üretimlerinin
tamamlanması ile birlikte 2020 yılının Eylül ayında üretime

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir

başladık. Üretime başladıktan 2 ay sonra maalesef ham

misiniz?

madde krizi ile karşı karşıya kaldık. Tüm dünyayı etkileyen

Özellikle mimari camlar konusunda üretim yapıyoruz. Cam

pandemi, Türkiye’de birçok sektör gibi cam sektöründe de

balkon camı, duş kabini camları, cephe camları ve çift

kriz yaşanmasına neden oldu. Tüm olumsuzluklara rağmen

cam olarak çeşitlendirebiliriz. Müşterilerimizin istedikleri

azimle ve inançla çalışarak iki senemizi tamamladık. 18’inci

ölçülerde camlarımızı işledikten sonra temperleyip

ayın sonunda projemizi başarıyla tamamladık. 21 Şubat 2023

güvenliğini arttırıyoruz. Güvenlikli cam haline getiriyoruz.

yılına kadar projemizin izleme süremiz devam etmektedir.

Normal cama göre 5 kat daha fazla mukavemet sağlıyoruz.
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Yeni yatırımımızla birlikte beyaz eşya üreticilerine özellikle

Almış olduğunuz KOSGEB destekleri

ankastre firmalarına endüstriyel cam (işlenmiş, boyalı,

nelerdir? Bu destekler işletmenize ne gibi

temperli cam) konusunda üretim yapmayı hedefliyoruz.

katkılar sağladı?
Projeyi hayata geçirme fikrinden sonra KOSGEB desteklerini

Yurt içi ve yurt dışı satışlarınız hakkında

araştırdık. İş birliği desteğine başvurumuzdan sonra şayet

bilgi verir misiniz?

projemiz onay alamasaydı yine de bu sektöre yatırım

Yurt içinde özellikle bölgemizde Amasya, Çorum, Samsun,

yapmaya karar vermiştik. Çünkü inanıyorduk ve kararlıydık.

Tokat ve Kastamonu gibi şehirlerde 250’den fazla

Merglass Cam’ı kurma hayalimizden hiç vazgeçmedik. Bu

partnerimizle iş birliği sağlayarak ürünlerimizi pazarlıyoruz.

kararlılığımız ve inancımız sayesinde projemizden onay

Ayrıca proje bazlı işlerimizde de müşterilerimize destek

alarak kuruluş sürecine başladık. Bu süreçte desteklerini

vermeye devam ediyoruz. Merzifon Organize Sanayi

bizden esirgemeyen Amasya Üniversitesi Rektörü ve KÜSİ

Bölgesi’nde üretim yapan fabrikalara cam tedariki

heyetine, Merzifon Yüksek Okulu’nun değerli hocalarına,

sağlıyoruz. Yakın zaman planlamamızda endüstriyel cam

KOSGEB Amasya Müdürümüz ve ekibine, ortaklarım ve

üretimi ile birlikte ihracat yaparak ülkemize döviz girdisi

şahsım adına şükranlarımı sunuyorum.

sağlamayı hedefliyoruz.

İş Birliği Destek Programı’nda makine - teçhizat, yazılım,
personel ve ham madde desteklerinden faydalandık.

Devlet desteklerinden ne şekilde ve hangi

Firmamıza çok büyük katkıları oldu. Firmamızı kurarken daha

kurumlardan faydalandınız?

sağlam temeller atmamıza olanak sağladı. Özellikle pandemi

Devlet desteklerinden KOSGEB İş Birliği Destek

sürecindeki kriz zamanında tüm desteklerin fazlasıyla

Programı’ndan faydalandık. Ayrıca İŞKUR İşbaşı Eğitim

yararını hissettik.

Programları’ndan da faydalanmaya devam ediyoruz.
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Gelecekteki yapacağınız projeleriniz
hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Bu
projeler ile neyi amaçlıyorsunuz? Projeler
hangi aşamada?
Öncelikli hedefimiz endüstriyel cam üretimine başlayarak
beyaz eşya sektörüne cam tedarik etmektir. Sonraki
hedefimiz özellikle çift cam gruplarında kaliteli üretimi
arttırabilmek ve patentli üretim yapabilmek için şişe
cam yetkili üreticisi olmayı istiyoruz. Yapacağımız yeni
yatırımlarla birlikte bu süreci başlatmayı hedefliyoruz. Bu
süreçte amacımız teknolojik tüm yenilikleri takip ederek
sektörel olarak kendi hücrelerimizi oluşturacak know-how
geliştirmektir. Böylelikle butik üretim yapan ve birçok farklı
sektöre hizmet edebilecek kabiliyette ve dinamizmde bir
şirket olmayı hedefliyoruz. Bu projelerle daha fazla istihdam
sağlayan karlılığı yüksek ve dolayısıyla fazla vergi ödeyen,
ihracat ile ülkeye döviz girdisi sağlayan bir firma olmayı
amaçlıyoruz.
Aldığınız herhangi bir ödül var mı?
Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası, üretime başladığımız
hafta bizi onurlandırarak Merzifon ekonomisine ve
istihdamına sağladığımız katkılardan dolayı ödül verdi. Sizin
aracılığınızla Sayın Başkan Dursun Dağdelen ve tüm yönetim
kuruluna şükranlarımızı sunarız.
Küçük işletmelere ve girişimcilere
tavsiyelerinizi alabilir miyiz?
Küçük işletmelere birlikten kuvvet doğar prensibini
benimseyerek ortaklıktan korkmamalarını yeter ki baştan
herkesin görev ve yetkilerinin belli olduğu her şeyin
kâğıt üzerinde yazılı ve net olduğu bir sistem oluşturarak
büyümelerini tavsiye ederim.
Genç girişimci arkadaşlara asla pes etmemelerini, kötü
bir sonun belki de yepyeni bir başlangıca vesile olduğunu
asla unutmamaları gerektiğini hatırlatırım. Birçok global
firmanın ortaya çıkışının sebebini hemen yaptılar ve oldu
diye düşünmesinler. Denediler yanıldılar ve sonunda tecrübe
kazanarak başardılar diye düşünmelerini tavsiye ederim.
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

‘Bilara’ ile Ödüllere Doymuyor
Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreninde “Yılın Kadın Girişimcisi” ödülünü alan
Yasemin Korkut, Bilara markası ile de “En İyi Gıda Markası” ödülüne layık görüldü

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Aydınlı kadın girişimci Yasemin Korkut, KOSGEB’den

Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veren bir firmaya dönüşen

aldığı destek ile 200 metrekarelik bir tesis kurdu ve aldığı

Bilara’nın kurucusu Yasemin Korkut, genç girişimcilere ilham

ekipmanlarla sebze ve meyve kurutma işini büyüttü.

olan başarı öyküsünü ekibimizle paylaştı:

Korkut’un patentini aldığı Bilara markası, bir araştırma
firması tarafından yapılan Ar-Ge araştırması sonucunda,

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

laboratuvar ortamında test edilmiş “En İyi Gıda Markası”

Aydın’ın Kuyucak Kurtuluş eski ismiyle marka adımız olan

ödülüne layık görüldü.

Bilara Kasabasında ikamet ediyorum. Üretici bir ailenin
kızıyım ve üretmeyi çok seviyorum.

KOSGEB’in aday gösterdiği Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı tarafından verilen “Türkiye’ye Enerji Veren

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır

Kadınlar” ödül töreninde ise “Yılın Kadın Girişimcisi” ödülü

mısınız?

alan Korkut, yaptığı başarılı işlerle yeni girişimcilere örnek

Kendi ürünümüze katma değer sağlamak ve bunu ilk

olmaya devam ediyor.

elden alıcısına ulaştırarak kırsal alanda bir fark yaratacak
ürünler ortaya koymak istiyorduk. Kadın istihdamı sağlayıp

Günlük 1,5 ton kurutma kapasitelerini 5 tona ulaştırarak
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bölgemizdeki ürünlerimize değer katmayı hedefleyerek

KOSGEB desteklerinin size ne gibi faydaları
oldu?
2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, KOSGEB ve
İŞKUR’un beraber yürüttüğü kırsal alanda kadın girişimciliği
güçlendirme eğitim programına katıldım. Üç gün süren
eğitim sonrası hazırladığım sağlıklı kalpler projesi ödüle
layık görüldü ve ben sağlıklı kalpler projemi hayata geçirip
KOSGEB ile bir yatırım sürecine girdim. Hazırladığım proje
ile özel kurutma odaları ve vakum paketleme gibi üretim
kapasitemizi artırmaya yönelik ihtiyaç duyduğumuz makine
ve ekipmanlarımı aldım. Böylece KOSGEB sayesinde hem
üretim kapasitemiz hem de kadın istihdam sayımız artmış
oldu.
Aldığınız destekler ile ürettiğiniz
girişimcilik serüvenime başladım. Tek kadın olarak çıktığım

ürünlerden biraz bahseder misiniz?

bu yolda, şu anda bünyemizde devamlı çalışan dokuz kadın

Özel kurutma odaları sayesinde açık alanda

bulunuyor. Ayrıca sezonda bu sayımız 30-40 kadına kadar

kurutamadığımız kış sebze ve meyvelerinin kurutmasını

çıkıyor.

sağlamış olduk. Ayrıca vakumlama makinası ile ürünlerimizin
korunaklılık düzeyini ve dayanıklılığını artırdık.

Çalışmalarınızda neler üretiliyor?
İlk olarak kendi bölgemizin has ürünü incir ve zeytin ile

Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimci

pazar arayışı içerisine girdim. Daha sonrasında bölgemizde

olarak özellikle iş hayatında zorluklarla

yetişen aklınıza gelebilecek birçok meyve ve sebzenin

karşılaştığınız durumlar oldu mu?

hijyenik bir ortamda tamamen doğal ve sağlıklı bir şekilde

2009 yılında köyümüze geri döndüğümüzde her şey eski

kurutma işlemini yapmaya başladık.

düzen devam ediyordu. Üreticiler ürünlerini aracılara satarak

Kurutma işlemini yaparak ürünlerimizin dayanıklılığını ve raf
ömrünü uzatıyoruz. Meyvelerimizin olgunlarından marmelat,
küçük ebatta olanlarından reçel kabuğu kullanıma elverişli
olanlarını kurutarak un ya da sirke yapımında kullanıp
tesisimizde sıfır atık kapsamında üretim yapıyoruz.
Sebzelerimizi tertemiz kurutma işlemini yaptıktan sonra
öğüterek un haline getirip renkli tamamen doğal sebzeli
makarnalar üretiyoruz. Ayrıca bu unların satışında annelerin,
çocuklarının kurabiyelerinde, keklerinde ve birçok alanda
gıda boyası yerine renkli sebze unlarını kullandırarak bu
sayede sebze yemeyen çocuklarına sebze yedirmesini
sağlıyoruz.
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü
kazancını cebine koyup yeni sezona kadar bu kazançla

Bu süreçte sizi destekleyen ya da olumsuz

geçimini sürdürüyordu. Ben böyle olmasını istemiyordum. Bir

yönde etkileyen kişi veya olaylarla

kargo aracı dahi girmeyen köyümüze kargo aracı girmesini

karşılaştınız mı?

sağladık. Ama bunun öncesinde en büyük sorunumuz ürünü

İlk başta ben kimseyi dinlemedim. ‘Yapamazsın’ diyen

sağlıklı bir şekilde muhafaza etme problemiydi.

herkese kulaklarımı tıkadım. Yaptığımı gördükçe desteklerini

Sıfırdan başladığımız için elimizdeki tek sermaye olan

esirgemeyen arkamda değil yanımda olan harika bir eşim

Antalya’daki evimizi satarak köyümüzde bir ilk olarak soğuk

var. Şu an benimle beraber bu yolda ilerleyen şahane bir

hava deposu kurduk. Böylece sadece kendi ürünümüzü

kadın ekibine de sahibim. Kadın olarak kendi ayakların

değil ürünü değerlendirmek isteyen köyümüzdeki diğer

üzerinde durabilmek ayrıca yine kadınlara iş sahası sağlayıp

çiftçilerimizin de ürünlerini bu depomuzda muhafaza etmeyi

onlara özgüven kazandırmak ve kendi başlarına kararlar

başardık. Sosyal medya üzerinden satış grubu ve sayfaları

aldırabilmek gerçekten çok kıymetli. Hem iş hayatı hem

kurarak Türkiye’nin 81 iline ilk elden alıcısına ulaştırdık ve

de ev hayatı bir de çocuklarımızı düşündüğümüzde biraz

2017 yılına kadar tüm kazancımızı bu iş için harcadık.

zorluk yaşıyor olabiliriz. Ama her şey zaten çocuklarımız ve
geleceğimiz için değil mi?

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl
tepkiler aldınız?

Üzerinde çalıştığınız yeni projeler varsa

Bu işe ilk başladığım dönemde tepkiler aldım. 3 kilo kuru inciri

yazar mısınız?

kargo ile göndereceğimi duyan herkes “Bu nasıl olur?” diye

Şu an üzerinde çalıştığım ve bu dönemde en mantıklı

bana gülmüştü. Ama bunun olabileceğini imkânsız olmadığını

yatırım olarak düşündüğüm ayrıca uygulamaya giriştiğim

gören herkes, şu an bizimle gurur duyuyor ve çevremizde

GES Projesi yapıyorum. Bu sayede kendi elektriğimizi

birçok kadın bizi örnek alarak bu işi sürdürmeye çalışıyor. Sizce

kendimiz üreterek sektörümüzde ayakta kalabilmek ve

bu bile kırsal alanda yarattığımız bir fark değil midir?

daha ileriye gidebilmek için imkânım oldukça her fırsatı

26

değerlendireceğim. Ayrıca tekrar KOSGEB ile ihracat yatırım
projesi hazırlama döneme içerisine girdim.
Yurt içi satışınız ve varsa ihracatınızı anlatır
mısınız?
2009 yılından itibaren daha doğrusu girişimciliğe başladığım
ilk yıldan itibaren Türkiye’nin 81 iline ürünlerimizi başarılı bir
şekilde gönderimini gerçekleştiriyoruz. İhracat çalışmamız ilk
defa bu sene başladı. İlk olarak Dubai, Malezya ve Hollanda
ülkeleri ile ihracatımızı gerçekleştirdik.
KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nedir?
KOSGEB ile ilgili düşüncelerimin ilk sırasında destek almış
bir Aydınlı girişimci olarak muhteşem bir il müdürüne sahip
olduğumuzu söylemek istiyorum. Eminim ki birçok girişimci
benimle aynı fikirde. Maddi ya da manevi olarak bizi her
daim destekleyen KOSGEB çalışanlarına teşekkürümü bir
borç bilirim. Özellikle kadın girişimciliğe sağlanan pozitif
ayrımcılık ve destekler sayesinde KOSGEB bizi her zaman
bir adım daha ileriye taşıdı. Şu an ihracat yapabiliyorsak ve
ülke ekonomimize katkı sağlayabiliyorsak, bu bize sağlanan
destekler ve yatırımlar sayesindedir.
Aldığınız ödüllerden bahseder misiniz?
Biraz önce bahsetmiştim; uyumlu ve birlikte hareket
ettiğim şahane bir kadın ekibim var. Biz birlikte el ele
vererek harikalar işler ortaya çıkarıyoruz. İşimizi aşk
ile yaptığımız için bu bizim ürünlerimize de yansıyor.

getirmek. Akabinde hedefimizde yeni bir tesis ve üretim
alanlarımızı çoğaltmak var. Kadın istihdam sayımızda
hedeflediğimiz artış ve ülke ekonomimize yaptığımız
katkının daha da uzun yıllar sürdürülebilmesini sağlamak
istiyorum.
Son olarak kadın girişimcilere tavsiyeleriniz
neler olur?
Bir kadın girişimci olarak ve birçok kadının hayalini
gerçekleştirmesinde rol model olduğumuzu biliyorum. Tam
vazgeçtikleri sırada açıp bizim sayfamızı izleyerek onlara güç
olduğumuzu da biliyorum. Kendi ayakları üzerinde durabilen
ve istediklerinde imkânsızlığa yer olmadığını bilen o güçlü
kadınlara benim her zaman söylediğim tek bir cümle var o
da, “Ben başardım sıra sizde!”

Girişimciliğe başladığım tarihten itibaren Tarım ve Orman
Bakanlığı’ndan birçok ödül aldım. Ayrıca 2021 yılında “Yılın
En İyi Gıda Markası” ödülünün sahibi oldum. 2022 yılında
Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar ödül töreninde KOSGEB’in
aday gösterdiği bir girişimci olarak memleketime Türkiye
birinciliğini getirmekten gurur ve onur duyuyorum.
Hayallerinizden ve gelecek planlarınızdan
bahseder misiniz?
Adım adım büyüyerek ve sağlam adımlarla ilerleyerek
hayallerimin birçoğunu gerçekleştirdim. Şu an en büyük
hayalim, ihracatımızı daha da güçlendirerek köyümüzün
eski ismi olan Bilara markamızı bir dünya markası haline
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Engel Tanımayan KOBİ’ler

Hayal Ettiği İşletmeyi KOSGEB’le Kurdu
Çalışma hayatına İleri Girişimci Desteği ile başlayan Ramazan Öztürk, Denizli’de sağlığa zarar
vermeyen organik pamuktan bebek giysisi ve aksesuarları üreterek hayalini gerçekleştiriyor

Hazırlayan
Elanur HINISLIOĞLU

Yazı dizimizin bu ayki konuğu KOSGEB İleri Girişimci Destek
Programı ile kurulan MRO Tekstil’den Ramazan Öztürk. Son
yıllarda sağlığa zarar vermeyen maddelerden ve organik
pamuktan üretilmiş bebek giyim ürünlerinin üretiminin
yaygınlaşması nedeniyle ve Türkiye’nin dünyanın önemli
pamuk üreticilerinden biri olmasından yola çıkarak bebek giyim
ticaretinin temelini oluşturan pamuktan örme ve örülmemiş
bebek eşyaları ile aksesuarlarının üretimini yapıyor.
Organik Bebek Dış Giyim
Öztürk, İleri Girişimci Desteği ile kurduğu MRO Tekstil’de
özellikle organik bebek dış giyim sektöründe kendini geliştiriyor.
0-6 yaş arası bebeklerde kullanılmak üzere kundak, kese, panço
ve saç bandı gibi ürünlerin imalatını yapıyor.
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‘Hayat varsa, umut da vardır.’
Stephen Hawking
Fizikçi

2019 yılında kurulan işletme, Denizli’de faaliyet gösteriyor.
Bebeklerin sağlıklı gelişimi için büyük önem taşıyan organik
giysilerin büyük önem taşıdığını belirten Öztürk, bebek giysisini
yetişkin giysisinden ayıran en önemli özelliğinin işlevsel, ısıyı
dengede tutan ve doğal malzemelerden üretilmesi olduğunu
belirtiyor.
Avrupa’ya İhracat
Personel istihdamını her geçen gün artıran işletme, mümessil
firmalar aracılığıyla ürünlerini Hollanda ve Almanya gibi ülkelere
ihraç ediyor. Başladığı ihracat potansiyelini genişleterek büyümeyi
hedefliyor.

Sektöre olan ilgimin giderek artması nedeniyle bu firmadan
ayrılarak bugünlere gelen tekstil sektörüne başka bir tekstil firması

Girişimci Öztürk, girişimcilik yolculuğunu şöyle anlatıyor:

ile adım attım. Uzun yıllar farklı tekstil firmalarında üretimin bütün
departmanlarında 15 yıl çalışarak deneyim kazandım.

15 Yıllık Deneyim
1975 Denizli’nin Acıpayam ilçesinden doğdum. İlk ve

Üretici firmalarda çalışırken hep kendi işletmemi kurma hayali ile

ortaöğrenimimi Acıpayam’da tamamladım. Acıpayam Ticaret

yaşadım ve 2019 yılında KOSGEB’in İleri Girişimci Desteği ile kendi

Lisesi’nde de öğrenim hayatımı tamamladım.

işletmemin sahibi oldum.

1996 yılında profesyonel iş hayatına Emsan Çelik fabrikasında

Üç yıldır kendi işletmem ve çalışanlarımla katma değerli ürünleri

adım attım. İki yıl çelik üretim departmanında çalışırken tekstil

yurt dışı pazarlarına ihracat kalitesinde üreterek hizmet vermeye

sektörü hızla büyüyen ve gelişen iş alanı olarak ilgilimi çekmeye

devam ediyoruz. Umarım herkes kendi hayallerinin peşinden gider

başladı.

ve başarı hikayelerini yazar.
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KOBİ İstatistikleri

Hazırlayan
Ömer YAVUKLU

İMALAT SANAYİSİNDE TEKNOLOJİ DÜZEYİNE GÖRE İHRACAT
İSTATİSTİKLERİ, 2015-2020

İmalat Sanayisinde Yüksek Teknoloji Düzeyine Göre İhracat (%), 2015-2020

İmalat Sanayisinde Orta Yüksek Teknoloji Düzeyine Göre İhracat (%), 2015-2020
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İmalat Sanayisinde Orta Düşük Teknoloji Düzeyine Göre İhracat (%), 2015-2020

İmalat Sanayisinde Düşük Teknoloji Düzeyine Göre İhracat (%), 2015-2020
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Bitkilerin
Sanayi Yolculuğu

Her Dem Yeşil Bitki Defne
Murat Cengiz, KOSGEB ile kurduğu işletmesinde defne yaprağından ürettiği tonlarca
uçucu yağı, sağlık ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyor

Hazırlayan
Emel MUTLU

Güzel kokulu yemyeşil yapraklarıyla en güçlü kralların başına

kullanılabilen defne yapraklarından baharat, bitki çayı ve

taç olmuş, Yunan mitolojisinde nehir tanrısının kızı olan bir

tentür; yağından sabun, parfüm ve kozmetik ürünler üretiliyor.

su perisine ismini veren, zaferin ve barışın sembolü haline

Sağlık alanında birçok rahatsızlığın giderilmesine etki eden

gelen defne, çok eski çağlardan beri mimariden sanata birçok

defneden elde edilen uçucu yağlar, alternatif tıp tedavilerinde

alanda karşımıza çıkıyor. Ülkemizin önde gelen tıbbi aromatik

de tercih ediliyor.

bitkilerinden biri olan defnenin yaprak ve tohumlarından elde
edilen uçucu yağlar ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Defne İhracatında İlk Sırada
Türkiye’nin tarım ihracatında önemli bir paya sahip bulunan

Dört Mevsim Yemyeşil

Akdeniz Defnesi olarak da adlandırılan defne ağacı, ülkemizde

Latince ismi “Laurus Nobilis” olarak bilinen ve her mevsim

en çok yetiştirilen ağaçlar arasında yer alıyor. Dünyadaki defne

yeşil kalabilen defne ağacı, sadece Akdeniz ikliminin

ihtiyacının büyük bir kısmının Türkiye’den temin ediliyor olması

görüldüğü yerlerde yetişiyor. Kurutulmuş veya taze olarak

ülkemiz ekonomisinde de yüksek katma değer yaratıyor. Son
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yıllardaki verilere göre dünya defne pazarının yaklaşık
yüzde 90’ına hakim olan ülkemiz, ihracat gelirlerini
artırmaya devam ediyor.
Mucizevi Etki
Güzel kokusu ve yemeklere kattığı aromatik lezzetle
mutfaklarda yerini alan mineral kaynağı defne, insan
sağlığına pek çok fayda sağlıyor. Defne yaprağında
bulunan antioksidanlar vücutta biriken toksinlerin
atılmasını sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Ateş düşürücü özelliğe sahip defne, soğuk algınlığı
ve gribal enfeksiyonların da giderilmesini sağlıyor.
Antiseptik, sindirim kolaylaştırıcı ve idrar söktürücü
etkileriyle romatizma şikâyetlerine iyi geliyor. Defne
yaprağında bulunan kafeik asit ve rutin adı verilen
maddeler, kalp sağlığını korumada yardımcı oluyor.
Defne yaprağı çayı öksürük ve bronşit şikâyetlerini
azalttığı gibi yatma saatlerinde tüketildiğinde verimli

linalool adlı madde, vücuttaki stres hormonu seviyesini

bir uyku süreci geçirilmesini sağlıyor. Defneden elde

azaltarak depresyon ve kaygıyı önlüyor.

edilen uçucu yağlar aromaterapik olarak kullanıldığında
solunum sistemini rahatlatıyor. Defne yaprağında bulunan

Dikkatli Kullanılması Gerekiyor
Defne yapraklarından yayılan aromatik kokunun böcek
kovucu etkisi bulunuyor. Şiddetli bir şekilde koklandığında
solunum yollarına zarar veren defne, fazla kullanıldığı
takdirde alerjik reaksiyonlara yol açarak merkezi sinir
sistemini yavaşlatabiliyor.
Kuruluş Desteği Aldı
KOSGEB’den aldığı kuruluş desteğiyle Mersin Tarsus’ta
2015 yılında faaliyete geçen CNG Gıda adlı tesiste defne
ve mersin bitkilerinden uçucu yağlar üretiliyor. İşletmenin
kuruluş aşamasında ilk başvuru sürecinde KOSGEB
desteklerinden İŞGEM aracılığıyla yararlandıklarını
belirten Cengiz; aynı zamanda kira, istihdam, makine ve
teçhizat destekleriyle de KOSGEB’in kendilerine büyük
katkı sağladığına dikkat çekiyor.
İşletmenin Türkiye’deki üretim yeri Mersin Tarsus’ta
bulunan küçük ölçekli deneme ve numune üretiminin
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Ülkemizde yaklaşık 3 bin farklı endemik bitkinin kullanım
alanlarının kozmetik ve tıp sektöründeki pazar payının
yüksek olması, ham madde ve türev ürün üretimindeki
açığın yeterince değerlendirilememesi üzerine bu alanda
çalışmaya karar verdim. CNG Gıda’yı daha çok ihracat
odaklı kurdum.
Sıfır Atıklı Çevre Dostu Ürün
Defnenin yaprağı baharat ve barut yapımında, yaprak
yağı kozmetik ve ilaç sanayinde, tohum yağı sabun
sanayinde, suyu ise aromaterapide kullanılıyor. CNG
Gıda’da defne ve mersin bitkilerinin uçucu yağlarıyla
bebek ve çocukların kullanabileceği sinek kovucu, buzağı
ishalleri, ineklerin mastit sorunları, arılar için bit ve konak
kovucu, parfüm ham maddeleri, aroma masaj kürleri
gibi ürünler üretiliyor. Tesiste işlenen bitkiler yurt dışında
kozmetik ve alternatif tıp ham maddeleri, tıbbi aromatik
bitki yağları ve yurt içinde tohum yağları ve sıvı yem
premiksleri olarak üretiliyor.
Çok Sayıda Bitkiden Üretim Yapılıyor
Esansiyel yağ içeren tüm bitkilerle çalışabildiklerini
belirten Murat Cengiz; melisa, zambak, sedir, meşe,
sandal, papatya gibi yanık ve yara tedavisinde çok etkili
olan ayrıca ülkemizde üretilmeyen aerosol formunda
kantaron yağı gibi ürünlerin de üretimini gerçekleştiriyor.
yapıldığı KOSGEB’e bağlı İŞGEM yerleşkesi içinde yer
alıyor. Büyük ölçekli üretim yapıldığı zaman ise fason

Faaliyet gösterdikleri Çukurova bölgesindeki bitkileri

işleme hizmeti satın alınıyor.

doğadan ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün açtığı toplama
ihalelerine katılarak bölgeye özel endemik bitkileri

Bölgedeki Zenginlik Üretime Yöneltti

yerinde üretim yapanlardan satın alıyor. Yurt dışında ise

Ürettiği tonlarca tıbbi aromatik yağı yurt dışına ihraç

kiraladığı arazilerde üretim yaparak ham madde ihtiyacını

eden Murat Cengiz, başarısının başlangıç hikayesinden

karşılıyor.

şöyle bahsediyor:
Yıllık 10 Ton Yağ Üretiyor
Defne bitkisinin tüm Akdeniz florasında yetişmesine

Yıllık üretim miktarının siparişe göre değiştiği tesiste

rağmen dünyadaki en verimli defne yataklarının

esansiyel yağ olarak 8-10 ton civarı üretim yapılıyor.

özellikle Mersin-Silifke ve Adana-Karaisalı çevresinde

Mevsim koşullarına göre değişmekle beraber 100 kilo

bulunmasının en çok defne ihracatının ülkemiz tarafından

defneden yaklaşık 2, mersin bitkisinden ise ortalama 1,5

yapılması beni de defne üretimine yönlendirdi.

kilo uçucu yağ elde ediliyor.
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Yıllık üretim miktarının siparişe
göre değiştiği tesiste esansiyel
yağ olarak 8-10 ton civarı
üretim yapılıyor.

tarafından talep ediliyor. B2B platformlarındaysa son
tüketiciye direkt satış yapılabiliyor.
Hedef Marka Bilinirliği
Yoğun Talep Görüyor
Yurt içine ürün pazarlamakla ilgili çok fazla çalışma içine
girmediklerini söyleyen Cengiz; yurt dışında pazarlama
imkânlarının daha çok olduğunu, önce Batum’da daha
sonra Kiev’de şimdi de Londra’da kurdukları firmalar
aracılığıyla ürünlerini pazarlıyor. Ürünler daha çok sağlık
ve kozmetik sektörüyle ilgili üretim yapan firmalar

Ham madde olarak yurt dışına gönderdikleri ürünlerin
işlenerek ülkemize geri satılmasını engellemeyi
amaçlayan Cengiz, bu süreci Türkiye’de gerçekleştirerek
markasını yurt dışında daha bilinir hale getirmeyi
hedefliyor. Ayrıca bu yıl panzehir üretimi için harekete
geçtiklerini, bu alanda da ülkemizi temsil edecek olmanın
heyecanı içinde olduklarını belirtiyor.
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Müdürlüklerimizden:
Sinop Müdürlüğü

Sinop’a 38 Milyon 232 Bin TL Destek
Sinop KOBİ ve girişimcilerine 38 milyon 232 bin TL destek sağlanırken bu desteğin 17,3
milyon lirası ile 600 girişimci yeni iş sahibi oldu. 10 milyon TL’si ise proje desteklerine verildi

Hazırlayan
Şenol DEMİR

KOSGEB Sinop Müdürlüğü, 2012 yılında faaliyetlerine başladı.

Girişimciliğe 17,3 Milyon TL Destek

Bugün toplam 7 personeli ile sorumluluk sahası olan Sinop merkez

Sinop’ta girişimcilik destekleri kapsamında şimdiye kadar işini yeni

ve tüm ilçelerindeki KOBİ ve girişimcilere hizmet veriyor. 2021 yılı

kuran 600 girişimciye 17,3 milyon TL destek verildi. Bunlardan

itibariyle müdürlüğün veri tabanına kayıtlı 4 bin 123 adet işletme

483 tanesi 2019 öncesi destek programlarından, 76’sı Geleneksel

bulunuyor. Bu işletmelerin yüzde 23’ü imalat sektöründe aktif

Girişimci Destek Programı ve 41’i İleri Girişimci Destek Programı

olarak faaliyet gösteriyor.

olmak üzere toplam 117 tanesi 2019 yılı itibariyle yürürlüğe giren
destek programları kapsamında verildi.

32 Milyon 232 Bin TL Destek Sağlandı.
KOSGEB Sinop Müdürlüğü, kurulduğu tarihten bugüne kadar

Müdürlük, 2019 yılında KOSGEB e-Akademi kurulup girişimcilik

Sinop’ta faaliyet gösteren 941 işletmeye geri ödemesiz ve geri

eğitimlerinin online şekilde verilmeye başlanmasından önce

ödemeli olmak üzere toplamda 38 milyon 232 bin TL destek

2012 ile 2019 yılları arasında gerek KOSGEB’in kendi personelleri

ödemesi yaptı.

tarafından gerekse üniversite, İŞKUR, belediyeler ve sivil toplum
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kuruluşları başta olmak üzere çeşitli kurum/kuruluşlarla ortak
çalışmalar sonucu düzenlenen 164 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
neticesinde 5 bin 364 kişiye girişimcilik sertifikası verildi.
11,6 Milyon TL Projesiz Destek
Projeye bağlı olmaksızın işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının
karşılanmasına yönelik Genel Destek Programı ve İşletme
Geliştirme Destek Programı kapsamında 390 işletmeye 11,6 milyon
TL destek ödemesi gerçekleştirildi.
Projelere 9,9 Milyon TL

bu anlamda kendilerini geliştirmeleri amacıyla yapılan eğitim,

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

toplantı ve diğer faaliyetlerden işletmeleri faydalandırdı. Proje ile

Programı kapsamında 12 işletmeye 1 milyon 151 bin TL destek

bölgedeki işletmelerin uluslararasılaşma ve girişimcilikle ilgili bilgi

sağlanırken, 7 işletmeye Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile

ve kapasiteleri geliştirildi. Bu kapasiteye ulaşan işletmelerin de

2 milyon 249 bin TL destek verildi. KOBİ Proje ve KOBİ-GEL Destek

uluslararası iş birlikleri yapmalarına ön ayak olundu.

Programları kapsamında 31 işletmeye 5 milyon 836 bin TL, bir
işletmeye de TEKNOPAZAR Destek Programı kapsamında 96 Bin TL

2021 yılı sonu itibariyle COSME – Avrupa İşletmeler Ağı Projesi

destek verildi.

başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki dönem için COSME
programının devamı niteliğindeki Single Market Programı’na

COSME – Avrupa İşletmeler Ağı Projesi

Karadeniz Bölgesi’nin tek bir konsorsiyum altında başvuru yapması

KOSGEB Sinop Müdürlüğü, 2015-2021 yıllarında Avrupa Birliği

kararı alındı ve KOSGEB Sinop Müdürlüğü yeni konsorsiyumun

projesi olan COSME – Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’ni ve Batı

da ortağı oldu. Proje başvurusu onaylandı ve sözleşme imzalama

Karadeniz İş ve İnovasyon Ağı (WB-BIN) konsorsiyumunun

işlemleri tamamlanınca bölge için Avrupa İşletmeler Ağı faaliyetleri

koordinatörlüğünü üstlendi. Konsorsiyum Sinop’la birlikte 9 ilde

kazanılan tecrübenin de etkisiyle daha etkili şekilde uygulanacak.

faaliyet göstermiş ve uluslararası iş birlikleri yapmaları ve
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Sinop’ta
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Yerli İmkânlarla Yalıtım Ürünleri Üretiyor
Sinop’ta faaliyet gösteren Kare-Pen Plastik; PVC pencere ve kapı, parke, cam balkon, parke
altı ses ve izolasyon malzemeleri, ambalaj profilleri ve köşe koruyucuları üretimi yapıyor

Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

Sinop’ta kurulduğu 2012 yılından bu yana PVC pencere ve kapı,
parke, cam balkon üreterek sektörde faaliyet gösteren Kare-Pen,
Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçirdiği şirketiyle
bölgesinde imalat sektöründe tek ve lider firma olma yolunda
KOSGEB ile ilerliyor. 10 bin metrekare kurulu alandaki üretim
tesisinde; parke altı ses ve izolasyon malzemeleri, ambalaj
profilleri, köşe koruyucuları ürünlerinin imalatınıda yaparak
Karadeniz Bölgesi’ndeki bu alanda ilk imalatçı firma oldu.
Kare-Pen Plastik kurucusu Aydın Turan, “Kalite prensip
anlayışımızı; çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz,
çevre, içinde yaşadığımız toplum ve teknoloji ortamında başarılı
olmak için bitmek bilmeyen bir yolculuk olarak görmekteyiz. Bu
amaç ile yerli istihdam ve üretime katkıda bulunmaktan gurur
duymaktayız” dedi.
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KOSGEB Destekleri
KOSGEB’in 6 ayrı destek programından faydalanan Kare-Pen
Plastik, programları başarı ile tamamladı. Ar-Ge ve İnovasyon
Destek Programı kapsamındaki, “Metalize Polietilen Delikli Şilte
Üretim Sürecinde Kullanılan Şekillendirme (Delme) Makinesi
İmalatı” konulu projesi ile polietilen şilte ürünü olarak kullanılan
malzemenin ısı ve nem yalıtımı etkinliğinin arttırılması amacıyla
proje konusu tasarlanan makine ile istenilen teknik özellik ve
orantılarda delik delme işlemi kusursuz olarak yapıldı. Başarılı bir
Ar-Ge ürünü ortaya çıkarıldı. İşletme yetkilisi Aydın Turan, bu destek
sayesinde KOSGEB ile önemli ilerleme kaydettiklerini belirtti.
20 Milyonluk Yeni Yatırım
Kare-Pen Plastik, ürün çeşitliliği ve kalitesini artırmak isteyerek
Sinop Organize Sanayi Bölgesi’nde ikinci fabrika yatırımına başladı.
Devam etmekte olan yeni yatırımlarıyla birlikte Orta Doğu, Avrupa

KOSGEB’in 6 ayrı destek

ve Türk Cumhuriyetlerinde pazarını büyütmek isterken, Ar-Ge

programından faydalanan Kare

çalışmalarında süreklilik oluşturmayı kendisine ilke ediniyor.

Pen Plastik, Ar-Ge ve İnovasyon

Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazardaki Yeri

desteği ile kendi üretim süreci

Sektöründe yurt içi ihtiyaçları karşılamada önemli rol oynayan

için yeni bir makina geliştirdi.

firma, aynı zamanda Moğolistan, Bulgaristan, Gürcistan, Lübnan,
Makedonya, Irak, Libya, KKTC gibi ülkelere ihracat yapıyor.
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Sinop’ta
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Türkiye Menşeli Tarım Makineleri
Barbaros Motor; orman, bahçe, tarım motorları ve hayvancılık alanında kullanılan makine
ve ekipmanlar üreterek sektöründe lider olma yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

Barbaros Özer, ilk olarak 1971 yılında Özer Ticaret olarak ticaret

soyan makineler, yeşil ceviz kabuğu temizleme makineleri, yeşil

hayatına atıldı. 1998 yılında şahıs işletmesi olarak ticaretine devam

fındıkkabuğu temizleme makineleri, mısır taneleme makineleri, kar

etti. İhracat kapasitesini arttırmak için 2008 yılında Barbaros Motor’u

küreme ve gübre sıyırma aparatları, yem taşıma arabaları, römorklar

kuran Özer, bu çatı altında halen tarım aletleri ve makineleri imal

gibi birçok tarım alet ve makinesini üretme kapasitesine sahip.

ediyor. 2020 yılından itibaren Özbekistan, Chicago ve Illinois ofislerini
açarak dünya pazarına giren Barbaros Özer, Sinop Organize Sanayi

İnovasyon Odaklı Ürünler

Bölgesi’nde üç ayrı fabrikada ve Gerze ilçesindeki ana fabrikada

Ürün gruplarını BARBAROS, BARTECH, FARMATE, KBC, YONGJIA,

320’ye yakın çalışanıyla üretim faaliyetlerine devam ediyor.

TOPSO ve TRIMMY gibi markalarıyla tüketici istek ve ihtiyaçlarına
sunan Barbaros Motor’un kendi imalatı olan ürünleri yem kırma

Geniş Ürün Yelpazesi

makineleri, yem ezme makineleri, süt sağım makineleri, su tankerleri,

Barbaros Motor; çapa makineleri, yem kırma, yem ezme, ot-sap

römorklar, ark pullukları ve tırmıklar olarak başı çekiyor. Makine ve

parçalama, hayvan kaşıma, ilaçlama makineleri, pülverizatörler, mobil

özel siparişlerde metal (demir, paslanmaz, alüminyum), sac, boru,

süt sağma makineleri, çiftlik fanları, hamur yoğurma makineleri, salça-

profil, lazer kesim, bükme, pres, taşlama, kumlama, sıvama, kaynak

sos-meyve suyu-pekmez-şarap-dondurma yapımında destekleyici

yapma, şekil verme, kauçuk, silikon ve her çeşitten plastik yedek parça

makine, tırpan başlıkları, hayvan sulukları, hayvan biberonları,

imalatını enjeksiyon, extruder veya şişirme yöntemiyle yaparak ayrıca

tekmesavarlar, ceviz silkeleme aparatı, yemişlerin yeşil kabuğunu

yeni ürün tasarımlarında Ar-Ge ekibi ve 51 yıllık tecrübesi ile kalıp
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tasarım, kalıp montaj, baskı alma, Ar-Ge, Ür-Ge sorun tespit etme ve
çözme veya tersine mühendislik işlemlerini de gerçekleştiriyor.
İthalattan İhracata Geçiş
Kurulduğu yıllarda müşteri talepleri doğrultusunda ithal ürünler
getirerek tarım makineleri ticareti yapan Barbaros Motor, KOSGEB’in
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ve KOBİ-GEL Destek Programı
sayesinde zaman içerisinde ithal ettiği ürünleri firma bünyesinde yerli
imkânlarla imal eden firma konumuna geçti. İhracat için çalışmalarını
hızlandırarak bu alanda kısa bir sürede dünyanın dört bir yanına
80’den fazla ülkeye ihracat yapmaya başladı. Barbaros Motor’un
hedef pazarı, son dönemlerde gelişen tarımsal faaliyetleriyle ivme
yakalayan Afrika ülkeleri. Bugün, 81 ilde bin 300’den fazla bayisi ve
80’in üzerinde ülkeye ihracatı bulunuyor. Sektördeki imalatçılardan
biri olarak yurt içinde de etkin bir şekilde hizmet vermeye devam

yararlanan Barbaros Motor, KOSGEB’in ulusal yürütücüsü olduğu

ediyor.

Avrupa İşletmeler Ağı’nın uluslararasılaştırma desteklerinden de etkin
bir şekilde faydalanıyor.

Ar-Ge Çalışmaları
KOSGEB ile 2011 yılında çalışmaya başlayan Barbaros Motor; Ar-Ge

Tarım makineleri imalatında marka, tasarım ve patentleri ile gelişerek

ve inovasyon, Endüstriyel Uygulama, KOBİ Proje, KOBİ-GEL, Genel

büyümeyi, güncel teknolojileri kullanarak müşteri beklentilerini

Destek, Teknopazar ve İşletme Geliştirme destek programlarından

karşılamayı, güvenilir ürünleri geliştirmeyi ve üretmeyi kendine

faydalanarak işletmesine ve ürünlerine değer kattı. Özellikle Ar-Ge

ilke edinerek tarım sektöründe kaliteye örnek bir kuruluş olmak

bilincinin oluşturulması noktasında KOSGEB’in destekleri oldukça

için tüm gücüyle çalışıyor. İşletme, sürekli iyileştirme yaklaşımları

etkili oldu. İşletme Geliştirme Destek Programı çatısı altında; Test-

doğrultusunda verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek

Analiz Desteği, Nitelikli Eleman Desteği, Tasarım Desteği, Yurt İçi Fuar

seviyeye yükseltilmesini kalite politikası olarak hedefleyerek

Desteği ile Sınai ve Mülkiyet Hakları Desteği gibi farklı desteklerden

çalışmalarına devam ediyor.
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Sinop’ta
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

El Emeği Ahşap Mobilyalar
Antik Garden, kestane ağaçlarından park ve bahçelerde kullanılan bank, masa, tabure,
sandalye gibi mobilyalar ile ham ve işlenmiş kereste imalatını, yüzde 100 yerli üretiyor

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

Antik Garden, Sinop’un Boyabat ilçesinde 2015 yılında yüzde 100

Birçok Farklı Destek ile Büyüme - Gelişme

yerli malzeme ve işçilikle masif ahşap mobilya üretimine başladı.

Antik Garden, KOSGEB’den Genel Destek Programı ve İşletme

Park ve bahçelerde kullanılan bank, masa, tabure, sandalye ve

Geliştirme Programı kapsamında; Yurt İçi Fuar Desteği, Nitelikli

koltuk gibi mobilyalar ile ham ve işlenmiş kereste imalatı, toptan

Eleman İstihdam Desteği, Endüstriyel Tasarım Desteği, Tanıtım (Ürün

ticareti firmanın faaliyet alanını kapsamakla birlikte firmanın ana

Kataloğu) Desteği gibi birçok farklı destekle birlikte Cosme – Avrupa

ürün yelpazesini oturma takımları, bahçe salıncakları ve hamaklar

İşletmeler Ağı Programı kapsamında uluslararasılaşma konusunda

oluşturuyor.

danışmanlık hizmetleri aldı. İşletme, KOSGEB’den aldığı destekler
sayesinde nitelikli eleman sayısını arttırarak daha kalifiye insan

Ahşap ürünlerinde zarafet, estetik ve el sanatının yansımalarını

kaynağıyla daha verimli çalışma imkânı yakaladı ve uluslararası

hissettirmeye çalışan Antik Garden, müşterilerin beklentileri ve

fuarlara katılım sağlayarak vizyonunu geliştirdi.

zevklerine göre özel tasarım ürünleri de imalathanesinde üretiyor.
Ürünler işletmeye Türk Patent Enstitüsü tarafından tescilli olmakla

Endüstriyel tasarım tescilleri ve diğer belgelerle kurumsal gelişimini

birlikte işletmenin Antik Garden Marka Tescil Belgesi, ISO 9001:2008

ve sınai mülkiyet hakları açısından korumalarını sağladı. Cosme

ve tasarım tescil belgeleri de bulunuyor.

– Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında aldığı eğitimler ve
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danışmanlık sayesinde uluslararası iş yapma kapasitesini geliştiren
işletme; ürünleriyle özellikle Orta Doğu pazarında önemli bağlantılar
sağlayarak 7 yıllık bir firma olarak net satışlarının yaklaşık yüzde
20’si gibi önemli bir ihracat kapasitesine ulaştı.
Uluslararası Ticaret
KOSGEB desteklerinden fuarlara ve iş gezilerine katılım, uluslararası
ticarete açılmak ve işletmenin insan kaynağını nitelikli hale getirme
konularında aktif şekilde faydalanan Antik Garden, bu faaliyetlerin
sonucunda işletmenin tanıtımı için gerekli materyalleri oluşturdu
ve gerek yurt içerisinde gerekse yurt dışında müşteri portföyünü
geliştirmede büyük katkılar sağladı. Yurt içi piyasada tüm yurt

Ahşap ürünlerinde zarafet,

geneline hitap edebilen Antik Garden’ın, yurt dışı piyasada da Dubai

estetik ve el sanatının

ve Katar’a satışları bulunuyor.

yansımalarını hissettirmeye

Ahşap malzemenin doğal sıcaklığını evlerde ve iş yerlerinde

çalışan Antik Garden,

mutluluğa dönüştürerek müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön

müşterilerin beklentileri ve

planda tutan Antik Garden, ahşap mobilya sektöründe yurt içinde ve
yurt dışında modern, şık ve çekici tasarımlarla sektörde yerini almayı

zevklerine göre özel tasarım

hedefliyor.

ürünleri de imalathanesinde
üretiyor.

43

Sinop’ta
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Tuğla Sektöründe 43 Yıllık Tecrübe
Günlük 150 bin adet üretim kapasitesiyle tuğla sektöründe faaliyet gösteren Emek Tuğla,
40 yılı aşkın süredir ürettiği tuğlalarla yurt içi ve yurt dışında müşterilerine hizmet sunuyor

Hazırlayan
Emel MUTLU

Emek Tuğla; fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan

KOSGEB’den Çok Sayıda Destek Aldı

tuğla ve kiremit, baca künkleri ve başlıkları, şömine ve baca

KOSGEB’in Genel Destek Programı ve İşletme Geliştirme Programı

boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile karo gibi inşaat

kapsamında Yurt İçi Fuar Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam

malzemelerinin imalat ve toptan satışı yapılıyor.

Desteği, Test-Analiz Desteği, Belgelendirme Desteği ve Danışmanlık
Desteği’nden yararlanan Yaylaoğlu, bu destekler sayesinde

İşletmede; tuğla ve kiremit, inşaat tuğlaları, ateşe dayanıklı baca

işletmesinin üretim kapasitesini artırdığını söylüyor.

tuğlaları, yığma tuğla gibi inşaata dayalı tuğlalar üretiliyor. 1979
yılından beri tuğla imalat sektöründe hizmet veren işletme yetkilisi

Daha sonra KOBİ-GEL Destek Programı kapsamında “Üretim

Abdullah Yaylaoğlu, özellikle İstanbul olmak üzere tüm bölgelere

Verimliliği ve Ürün Kalitesinin Yükseltilmesiyle Rekabet Gücünün

ürün temin ettiklerini söylüyor.

Artırılması Projesi” için destek alan alarak tuğla imalat sektöründe
kaliteli üretimi ön planda tuttuklarını ifade ediyor. Ayrıca Ar-Ge ve

Yıllık 21 Milyon Lira Hasılat

İnovasyon Destek Programı kapsamında “Yeni Ürün Geliştirme ve

50 bin metrekarelik üretim alanı bulunan tesiste yaklaşık 200

Ürün Çeşitliliğini Artırma Projesi” desteğinden yararlanan işletme

personel istihdam ediliyor. Günlük 150 bin adet üretim kapasitesi

sahibi, COSME-Avrupa İşletmeler Ağı Programı kapsamında

olan Emek Tuğla’da, yıllık 21 milyon liralık ciroyla bölgenin en

uluslararasılaşma konusunda da eğitim ve danışmanlık hizmeti

önemli üreticileri arasında yer alıyor.

aldıklarını belirtiyor.
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KOSGEB Destekleriyle Gelişiyor
Emek Tuğla, KOSGEB’den aldığı destekler sayesinde ulusal
ve uluslararası fuarlara katılım sağlayarak işletme vizyonunu
geliştirmeye devam ediyor. Tesisinin ve ürettiği ürünlerin ulusal ve
uluslararası standartları sağlamasıyla ilgili olarak danışmanlık, testanaliz ve belgelendirme faaliyetlerini tamamlayan yetkili Yaylaoğlu,
nitelikli eleman sayısını arttırarak daha kalifiye insan kaynağıyla
daha verimli çalışma imkânını da yakalamış oldu.
Yenilikçi Bakış Açısı
Sadece standart ürünleri üretmekle kalmayan, sektörüne göre
oldukça geniş bir vizyonla yönetilen Emek Tuğla’da sürekli yeni ve
yenilikçi ürünler üzerinde çalışmalar yapılıyor. Tüm bunların getirdiği
kapasite ve vizyon sayesinde sektöründe pek rastlanmayan şekilde
yeni ürün geliştirmeyle ilgili Ar-Ge projesini hayata geçirdiklerini
söyleyen Yaylaoğlu, sahip oldukları vizyon farklılığının kendilerinin
tuğla imalat sektöründe önde gelen firmalar arasında yer almasına
katkı sağladığına dikkat çekiyor.

COSME-Avrupa İşletmeler Ağı

Hedef Yurt Dışı

projesi kapsamında eğitimler

Özellikle Ankara ve İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve İç

ve danışmanlık hizmetlerinden

Anadolu bölgelerinin en önemli iç pazarını oluşturduğu firma son

faydalanan işletme; ürünleriyle

dönemlerde yakın coğrafyalar başta olmak üzere yurt dışı pazarına
da yönelmeye başladı.

Ayrıca uluslararası iş yapma isteği

doğrultusunda COSME-Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında

özellikle yakın pazarlara ulaşmak
için çalışmalar yapıyor.

eğitimler ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanan işletme;
ürünleriyle özellikle yakın pazarlara ulaşmak için çalışmalar yapıyor.
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KOSGEB’in Renkli Simaları

Raketle Geçen Bir Ömür
48 yıldır masa tenisi sporuna gönül veren KOSGEB personeli Yeşim Akdeniz, İtalya’da
yapılacak olan Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonası’nda 55-59 yaş grubunda yarışacak

Hazırlayan
Ömer KIZILYER

Dergimizin bu ayki sayısında profesyonel masa tenisi sporcusu

KOSGEB’de çalışan ve fakülte yıllarından bir arkadaşım

olan KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü’nde süreç danışmanı

vasıtasıyla KÜSGET’e erkek ve ODTÜ mezunu endüstri

olarak görev yapan Yeşim Akdeniz’i sizlere tanıtmak istedik ve

mühendisi alınacağını işittim. Erkek ve ODTÜ mezunu

kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdik:

değildim ama yine de şansımı denemek istedim. Görüşmeye
gittim. Erkek mühendis istemelerinin sebebi de kupol

Yeşim Akdeniz kimdir?

ocaklarına çıkmak içinmiş. Bana, “Çıkabilir misin?“ diye

1964 yılında Samsun’da dünyaya geldim. İlkokul öğrenimimin

sorduklarında, “Çıkarım; ben sporcuyum” dediğime şimdi bile

ardından ortaokul ve lise eğitimimi Samsun Anadolu

hayret ediyorum. Bunun üzerine İngilizce yeterliliğimi ölçmek

Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1988 senesinde Gazi

için beni önce Türkçe’den İngilizce’ye, İngilizce’den Türkçe’ye

Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun

dökümhanelerde endüstri mühendisliği üzerine pasajlar

oldum. Evli ve iki çocuk annesiyim.

daha sonra İngilizce-Türkçe faks mesajları çevirttirerek
sınava aldılar. Değerlendirmeler sonunda 17 Temmuz 1989

KOSGEB ile tanışıklığınızdan, KOSGEB

tarihinde KÜSGET’in Mamak’taki Dökümhane Geliştirme

çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Merkezi’nde işe başladım. 20 Nisan 1990’da KÜSGET ve

1989’da Ankara’da bir tercüme bürosunda çalışırken

SEGEM’in birleşmesiyle kurulan KOSGEB’in bir üyesi oldum.
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Dökümhanelerde yönetim danışmanlığı ve o tarihlerde yeni
başlayan ISO 9000 çalışmalarında bulundum.
1994’te KOSGEB Başkanlık’ta çeşitli birimlerde ve projelerde
çalıştım. Bunlardan en önemlisi olan Dokuma Tezgâhlarının
Modernizasyonu Projesi’nde proje sorumlusu olarak görev
yaptım. 1999’da ODTÜ TEKMER’e atandım. TEKMER’lerde
Kalite Sistemi’nin kurulması çalışmalarını yürüttüm. Ayrıca
start-up firmalarını yatırımcılarla buluşturma çalışmalarında
bulundum.
2001’de eşimin iş durumu nedeniyle İstanbul’a taşınarak
KOSGEB İstanbul İMES Müdürlüğü’ne geçtim. 2007’de
İTÜ TEKMER’e müdür olarak atandım. 2010’da İMES
Müdürlüğü’ne oradan da eşimin iş değişikliği ve oğullarımın
tahsili nedeniyle İzmir’e taşındık ve Ege Üniversitesi TEKMER’e
atandım. 2015’te Başkanlık Müşaviri oldum. Şu anda devam
ettiğim Destek Karar Kurulu üyeliklerim var. 2018’de tekrar

Bu sporu hobi olarak mı yapıyorsunuz?

İstanbul İMES’te göreve başladım ve halen burada süreç

Kurucusu ve başkanı olduğum Samsun Maarif Koleji

danışmanı olarak görev yapmaktayım.

ve Anadolu Lisesi Mezunları Spor Kulübü’nün lisanslı
sporcusuyum. Hatta bu röportaj için arandığımda

Masa tenisi sporuna ilginizi duyduk. Ne

Nevşehir’de yapılan TMTF 3.Lig maçlarındaydık ve turnuva

zaman ve nasıl başladınız?

sonunda 2.Lig’e yükseldik. Bu arada şunu belirtmek isterim

Bu spora 1974’te 10 yaşındayken okul seçmelerine girerek

ki 3.Lig’deki en yaşlı kadın sporcuydum.

başladım. Masa tenisini çok seviyorum ve hayatımın her
döneminde bir şekilde bu sporla ilgilendim. Öyle ki, yukarıda

Katıldığınız profesyonel müsabakalar,

saydığım hemen hemen bütün KOSGEB birimlerine mutlaka

turnuvalar oldu mu? Başarılarınızdan

pinpon masası alınmasına vesile oldum. 1994’te KOSGEB

bahseder misiniz?

Başkanlık’ta çalışanlarından oluşan bir takım kurarak Ankara

Ulusal ve uluslararası pek çok müsabakaya katıldım ve

Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Ligi’ne katıldık. Her hafta bir

birçok turnuvada dereceler aldım. Bunlardan bahsedecek

kuruluşla maç yaptık. Ligdeki bütün takımlar içindeki tek

olursam Gazi Üniversitesi kadın takımı olarak Türkiye

kadın personeldim.

Üniversitelerarası Şampiyonası’nda iki kez şampiyon olduk.
40 yaşından sonra yarışılan veteran müsabakalarında

Sizi bu spora başlamaya iten en önemli

defalarca birincilik, ikincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıktım.

etken ne oldu?

2014’de kurulmasına vesile olduğum KOSGEB kadın takımı

Masa tenisi sporuna ilkokulda başlamama rağmen bu sporla

ile Çeşme, İzmir ve Bursa’da yapılan aralarında Turkcell,

daha yoğun ilgilenmem 1975’te Samsun Anadolu Lisesi’ne

THY gibi önemli kuruluşların bulunduğu Türkiye Kuruluşlar

gelince oldu. Okulda 8 tane pinpon masası vardı ve okulda

Arası Şampiyonaları’nda birçok takım arasından iki kez

herkes bu sporu yapıyordu. Masa tenisi tutkusu bu okulda

üçüncü olarak kurumumuzu temsil ettik. Bunun dışında

oluştu ve bugünlere kadar taşınmasında büyük rol oynadı.

2015’te Almanya’da yapılan Uluslararası Veteran

47

etkisi nedeniyle ilaçların toksin etkisini bilmeden minimize
ederek, tedavi boyunca halsizlik, kırıklık gibi bilinen hiçbir
olumsuz etkiyi görmeden tedaviyi sonuçlandırdım. Koltuk
altından 17 tane lenf alındığı halde yine bu sporu devam
ettirmem nedeniyle hemen her hastada görülen lenfödem
(kolda şişme) hiç oluşmadı. Bunun üzerine doktorumun her
hastasına artık masa tenisini önerdiğini söylemesi beni çok
mutlu etmişti.
Masa tenisi sürekli antrenman gerektiren
bir spor dalı mı? Öyleyse bu durum günlük
yaşantınızı nasıl etkiliyor?
Evet, masa tenisi kas hafızasına dayalı bir spor olduğu için
antrenman çok önemli. Okul yıllarında ve çocuklar küçükken
antrenmanlarımı daha çok akşamları okul ve iş çıkışlarına
Birliği’nin takım turnuvasında sporcusu olduğum bir
takımla üçüncülük elde ettik. Yine 2019’da Atina’da yapılan
turnuvada üçüncü oldum.
2016-2018 yılları arasında TMTF İzmir İl Temsilciliği
görevinde bulundum. 2017 yılındaki 6 Nisan Dünya Masa
Tenisi Günü’nde İzmir Saat Kulesi etrafına koyduğumuz 8
masada halka masa tenisi oynatarak dünya birinciliğiyle
İzmir’e masa tenisi robotu kazandırdım.
2018 yılındaki 6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü’nde de
destek verdiğimiz bir işletmenin hediyesi olarak Karşıyaka
Belediyesi’nin tahsis ettiği bir alana İzmir’deki “İlk Açık Hava
Granit Masası”nın kazandırılmasına öncülük ettim. Bu arada
şunu da duyurmak isterim ki 27 Haziran-01 Temmuz 2022
tarihlerinde İtalya’nın Rimini şehrinde yapılacak olan Avrupa
Veteran Masa Tenisi Şampiyonası’nda 55-59 yaş grubunda
yarışacağım.
Masa tenisi ile ilgili başınızdan geçen ilginç
bir olay var mı? Bizlere bahsedebilir misiniz?
2016 yılında meme kanserine yakalandım. Ameliyat sonrası
yapılan kemoterapi tedavisi boyunca masa tenisi oynamayı
bırakmadım. Her kür öncesi antrenman yaptım, ertesi gün
kemoterapi aldım. Fiziksel aktivitenin vücutta 2 gün kalıcı

48

ayarlıyordum. Şimdilerde ise hafta sonraları planlıyorum. İyi
bir planlama yapıldığında antrenmanların günlük yaşantıma
çok engel teşkil etmediğini aksine zamanımı değerlendirme
noktasında katkısı olduğunu bile düşünüyorum.
Bu sporla uğraşırken size destek olan var mı,
varsa ne gibi desteklerde bulunuyor?
Okul yıllarında oynadığım kulüpler, şimdilerde ise dernekler
ve bazı kuruluşlar zaman zaman destek oldular. Ancak 40
yaşından sonra katıldığım veteran turnuvalarına kendi
imkânlarımla katıldım.

Kariyer hedefleriniz arasında mutlaka
gerçekleştirmek istediğiniz bir şey var mı?
İlerisi için hayalleriniz neler?
Daha önce bahsettiğim gibi Samsun Anadolu Lisesi’nde
adeta ata sporu olan masa tenisi sevgisini yaşatmak için
kurduğumuz kulübümüzle Süper Lig’e çıkmak hedeflerimin
başında. Bununla beraber, KOSGEB personelinin katıldığı
büyük bir turnuva organize etmeyi hayal ediyorum. En
son olarak da yine takım kurup 2014 yılında katıldığımız
kuruluşlar arası şampiyonalara KOSGEB’i temsilen
katılmayı çok istiyorum.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Masa Tenisi ve KOSGEB hayatımda çok büyük yeri olan iki
Masa tenisinde kendinize örnek aldığınız bir

olgu. Bu iki konuyu bir arada anlatmama vesile olduğunuz

sporcu oldu mu?

için öncelikle çok teşekkür ederim. Masa tenisi her yaşta

Zamanımızın şampiyonlarından Vasil Aleksandridis

oynanabilen nadir sporlardan olup yurt dışında doktorlar

oyunculuğu, disiplini ve kişiliğiyle çoğumuzun örnek aldığı

Alzheimer’i önlemede de tedavi olarak veriyorlar. Ayrıca

sporcu olmuştur.

en iyi beyin sporu olarak kabul ediliyor. Bu nedenle herkesi
masa tenisi sporuyla tanışmaya davet ediyorum.

Çocukların, gençlerin masa tenisine ilgisi
vardır hiç şüphesiz. Zor bir spor mu masa
tenisi? Bu spora başlama yaşı kaç?
Masa tenisine başlama yaşı 4-5 yaşa kadar inmiş durumda.
Çocuklarda motor gelişimiyle beraber bu spor yapılabiliyor
ve dikkatlerini geliştirme, göz-kas koordinasyonunu
sağlama gibi birçok faydayı daha küçük yaşlarda almaya
başlıyorlar.
Ailenizde sporla uğraşan sizin dışınızda
birileri var mı?
Evet. Eşim de masa tenisi oynuyor. Oğullarım da basketbol
sporuyla ilgileniyor. Ayrıca büyük oğlum Tarihi Avrupa
Dövüş Sanatları sporuyla uğraşıyor ve çeşitli dereceleri var.
Bu spora yeni başlayan gençlere önerileriniz
nedir?
Antrenör ya da öğretmenlerinin gösterdikleri vuruşları hiç
bıkmadan sürekli tekrar etsinler isterim. Çünkü masa tenisi
tekrara dayanan bir spordur.
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Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞI

1.

2.

Gazetelerde logonun üzerine atılan başlık.

olan lüle taşının dünyada en fazla çıkarıldığı yer.

3.

Lafı ağzında dolandırmak.

4.

Film sonunda akan yazılar.

6.

Birinin borcunu ödememesi durumunda bütün sorumluluğu

5.

Kâğıt para.

alan kişi.

10.

Bir işte uzun süre hizmet vermiş kişi ya da alet.

7.

Mermi ve el bombası gibi malzemelerin tümü.

11.

Tekstil sektöründe moda tasarımcısı.

8.

Kamp kurma yeri.

13.

Kendini büyük gören, büyüklenen.

9.

Düşük tonda konuşma sesi.

15.

Hastanelerde araştırma ve tahlil yapan kişi.

12.

Hedefi vurma.

17.

Güney Afrika’nın ilk siyahi başkanı.

14.

Birinin yerine iş yapma yetkisi.

18.

El ustalığı ile yapılan işler.

16.

Basketbol potasına çarpıp dönen topu alma.

21.

Zararlı maddelere karşı vücudun ürettiği madde.

19.

Bir kovanda arıların emrinde çalıştığı baş arı.

23.

Askerler ve öğrencilerin su kabı.

20.

Hamamda giyilen tahta ayakkabı.

24.

Zorunlu olmayan, öğrencinin tercihinde olan ders.

22.

Sınır kapısının bulunduğu Edirne ilçesi.

25.

Osmanlı Devleti’nden kapıkulu askerlerinin üç ayda bir aldıkları

İşlenmesi son derece kolay, beyaz renkli, gözenekli bir mineral

maaş.
26.

Maydonozgiller familyasından anavatanı Asya olan bir bitki türü.

27.

Fotoğrafçılıkta görüntüyü çerçeve içine alma.
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755 BİN TL’YE KADAR
DESTEK!

İŞLETME GELİŞTİRME
DESTEK PROGRAMI
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