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Genç İstihdamına Büyük Destek
KOSGEB Başkanı Kurt: 13 bin işletmemizin 22 bin ilave personel istihdamına destek verdik.
Birinci taksit destek ödemesi olarak toplamda 1 milyar 100 milyon TL ödeme yaptık

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, genç istihdamına katkı

programlama ile bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki 12 bin 289

sağlayacak destek paketi ile 13 bin işletmenin 22 bin ilave

mikro ve küçük işletmeye 367,6 milyon lira destek ödemesi

personel istihdam etmesine katkı sağladıklarını ifade ederek,

yapıldığını kaydetti.

“Bu işletmelerimize destek tutarının yarısından oluşan birinci
taksit destek ödemesi olarak toplamda 1 milyar 100 milyon TL

Kurt, programın bu yılki uygulamasında sektörel kapsamı

ödeme yaptık” dedi.

genişlettiklerini, söz konusu sektörlere salgın etkilerinin
nispeten yüksek olduğu bazı hizmet ve ticaret sektörlerin

Kurt, KOSGEB’in Covid-19’dan etkilenen sektörlere yönelik

de dahil edildiğini belirtti. Programın yeni fazında istihdama

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı başlattığını

odaklandıklarını vurgulayan Kurt, destek tutarlarında da artışa

ifade ederek destek programına ilişkin değerlendirmelerde

gittiklerini ifade etti.

bulundu.
Kurt, programın bu yılki başvuru döneminin, Cumhurbaşkanı
Covid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelerin

Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ocak’ta ilan edildiğini ve

faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumaları

75 bin yeni istihdam hedefi konulduğunu hatırlatarak, şunları

için KOSGEB tarafından 2021’de “Mikro ve Küçük İşletmelere

kaydetti:

Hızlı Destek Programı” başlatıldığını anımsatan Kurt, söz
konusu program uygulamasında geçen yıl önceliklendirilen

Program kapsamında; son 12 aylık ortalama istihdamını

imalat sektörü ve bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar

koruma ve son üç yılda 6 aydan fazla çalışmamış üniversite ya
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da mesleki / teknik lise mezunu yeni personeli 12 ay boyunca

etmesine katkı sağladık. Bu işletmelerimize destek tutarının

istihdam etme taahhüdü karşılığında, işletmelerimizin ilave

yarısından oluşan birinci taksit destek ödemesi olarak

istihdam edeceği her bir personel için 100 bin lira faizsiz ve

toplamda 1 milyar 100 milyon TL ödeme yaptık.

teminatsız geri ödemeli destek veriyoruz. Bütçe imkanları
dahilinde program başvuruları 31 Mart’a kadar açık olacak.

Kurt, birinci taksit destek ödemesini alan işletmelerin “geçmiş
dönem ortalama istihdam seviyesini koruma” ve “kriterlere

Kurt, program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin,

uygun yeni personelin istihdamını sürdürme” durumunun,

destek kapsamındaki yeni personelinin en geç nisan ayında

SGK kayıtlarından izlendiğini anlatarak istihdam taahhütlerini

istihdam etmeleri gerektiğini ifade ederek söz konusu

yerine getiren işletmelerin 6 ay sonra ikinci ödeme taksitlerini

personelin SGK kayıtlarına yansımasını takiben işletmenin

talep edebileceğini ifade etti.

en geç 25 Mayıs’a kadar KOSGEB’den ödeme talep
edebileceklerini dile getirdi.

Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan
personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda; bunun

Programa Yoğun İlgi

yerine, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebileceğini

Bu yılın ilk 3 ayında programa yoğun başvuru yapıldığını

hatırlatan Kurt, “Bu durumdaki işletmelere eksiklerini

aktaran Kurt, şu ifadeleri kullandı:

tamamlamaları için 3 ay ek süre veriyoruz” dedi.

2022 yılı başvuru döneminde 44 bin mikro ve küçük işletmenin

Kurt, kullanılan desteğin 2022 Mayıs ayından itibaren 24 ay

92 bin yeni personel taahhüdünü içeren başvurusunu aldık.

geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve

Genç istihdamına katkı sağlayacak destek paketimiz ile bugün

komisyonsuz olarak yararlanıcılar tarafından KOSGEB’e geri

itibariyle 12 bin işletmenin 21 bin ilave personel istihdam

ödeneceğini kaydetti.
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KOBİ Tanımı Güncellendi
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterler güncellenerek Resmi Gazete’de
yayınlandı. Artık çok daha fazla işletme KOBİ’lere yönelik desteklerden yararlanabilecek

KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı

125 Milyondan 250 Milyona Çıktı

veya mali bilanço limiti, 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye

Buna göre; 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net

çıktı. Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi

satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon

Gazete’de yayınlandı.

lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak.
Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit, 125

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye ile birlikte

milyon liraydı.

işletmelerin de büyüdüğünü ifade ederek, “İşletmelerimizin
iş hacimleri genişledi. Ciro ve bilançoları arttı. Daha fazla

Mikro 5, Küçük 50 Milyon Oldu

işletmeyi destek kapsamına almak için bu değişikliğe gittik. Bu

Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro

revizyon, tüm KOBİ’lerimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3
milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. Yine 50 kişiden az

Yönetmelik Yürürlükte

personeli olan küçük işletmeler için limit, 25 milyon liradan 50

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve

milyon liraya yükseltildi.

Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte yapılan değişiklik

Düzenleme ile 250’den az çalışanı olan orta büyüklükteki

yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile KOBİ tanımında kullanılan

işletmeler için üst limit 125 milyon lirayken 2 katına çıkartıldı

kriterler güncellendi.

yani 250 milyon lira oldu.
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Ciro ve Bilançolar Arttı

diğer teşviklerinden de yararlanabilecek. Bu revizyon, tüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ tanımındaki

KOBİ’lerimize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

mali kriterlerin değiştirilmesi ile ilgili bir değerlendirmede
bulunarak “Türkiye ile birlikte işletmelerimiz de büyüyor.

10 Yılda 10 Kat

İşletmelerimizin iş hacimleri genişledi. Ciro ve bilançoları arttı.

KOBİ tanımında mali kısıtlar, 2012 yılında 25 milyon liradan

Buna bağlı olarak paydaşlarımızdan da KOBİ tanımındaki mali

40 milyon liraya, 2018’de de 125 milyon liraya çıkarılmıştı. 10

kriterlerin güncellenmesi yönünde talepler geldi” dedi.

yılın ardından bu üst limit 10 kat artmış oldu.

KOSGEB Desteklerinden de Yararlanacaklar

2 Bin 44 İşletme KOBİ Oldu

Yönetmelik değişikliğiyle KOBİ olan işletmelerin daha nitelikli,

TÜİK’in 2021 yılında yayınladığı KOBİ istatistiklerine göre

verimliliği yüksek, teknoloji odaklı, cari açığın azaltılmasına

Türkiye’de 3 milyon 427 bin 891 işletme bulunuyor. 3 milyon

katkı sağlayacak projeler üreteceğine inandığını kaydeden

419 bin 773 olan KOBİ sayısı, yapılan düzenleme ile 3 milyon

Bakan Varank, “Daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak

421 bin 817’ye çıkacak.

için bu değişikliğe gittik.
Yani, 2 bin 44 işletme KOBİ sınıfına dahil olarak
Günümüz koşullarına göre düzenlenen yeni KOBİ tanımıyla

devletin KOBİ’lere yönelik verdiği destek ve teşviklerden

daha çok işletme KOSGEB desteklerinde olduğu gibi devletin

yararlanabilecek.

Yeni düzenleme ile oluşan KOBİ sınıflaması şöyle:
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KGF’nin Temel Perspektifi: Sanayi ve Üretim
Adana’da KGF Yeni Destek Paketleri Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan KOSGEB Başkanı
Kurt, destek paketlerinin KOBİ’lere anlatılması konusunda aktif rol üstleneceklerini söyledi

KOSGEB Başkanı ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkan

Güçlü Yapılar

Yardımcısı Hasan Basri Kurt, KGF’nin güçlü bir şekilde

Toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı Kurt; TOBB,

KOBİ’lerin, ihracatçıların, üreten insanların yanında olmaya

Bankalar Birliği ve KOSGEB gibi kuruluşların güçlü

devam edeceğini vurgulayarak, “Üretim ve sanayi KGF’nin

yapılarıyla Türkiye’de kredi kefalet ihtiyacı olan, büyüme

temel perspektifini oluşturacak” dedi.

potansiyeliyle Türkiye’nin sanayisine katkı sağlayan
firmaların ipotek sıkıntılarını ortadan kaldırmak için çeşitli

Bilgilendirme Semineri

çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

KGF tarafından ihracat, yatırım ve işletme harcamaları destek
paketleri devreye alındı. Bu destek paketlerinin tanıtımı

15 Milyar TL’lik Kefalet

amacıyla Adana Sanayi Odası “KGF Yeni Destek Paketleri

Aynı zamanda KGF Başkan Yardımcısı olan Kurt, “KGF

Bilgilendirme Semineri” düzenledi. Programa KOSGEB

olarak kendi öz kaynaklarımızla yaklaşık olarak yıllık 15

Başkanı Kurt’un yanı sıra Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu

milyar TL civarında doğrudan kefalet oluşturabiliyoruz.

Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu

Hazine kaynağı kefalet konusunda çok daha yüksek.

Başkanı Atila Menevşe ile KGF Doğu Akdeniz Bölge Müdürü

Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra Türkiye’de

Adana Celal Altuntaş katıldı.

bankacılık sisteminde yaşanan sıkışıklık döneminde bu
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rakam zirveye ulaştı. 600 milyon TL kefaletle birlikte 700

KOSGEB olarak bu paketlerin KOBİ’lere anlatılması

milyonu aşan kredi hacmini buldu. Neredeyse bu dönem

konusunda aktif bir rol üstleneceğiz” dedi.

KOBİ kredilerinin yarısına yakını KGF kefaletiyle verilmiş
oldu” dedi.

Yeni Programlar
KOSGEB olarak da yeni çalışmalar yürüttüklerini anlatan

Öz Kaynak İhtiyacı

Kurt, “KOBİ’lerin dijitalleşme seviyesini artıracak, enerji

Şu an gelinen aşamada, KOBİ’lerin ve sanayicilerin

verimliliği başta olmak üzere KOBİ’lerin verimliliğini

KGF’den beklentisi çok daha farklı olduğunu vurgulayan

artıracak yeni yeni programlarımız olacak” diye konuştu.

Kurt, “Türkiye’de ticari kredilerin kullanım hacmi çok çok
yükselmiş durumda. İşverenlerimizin bütün öz kaynak

Adana Programı

ihtiyacı basit bir sistemle karşılanabilir. KOSGEB ve

Kurt, Adana programı kapsamında ayrıca KOSGEB Adana İl

KGF olarak bununla ilgili yeni enstrümanlar geliştirme

Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Adana Organize Sanayi Bölgesi

konusunda kendimizi mükellef tutuyoruz” diye konuştu.

ile Kaykaç Makine, Bacaksızlar Makina ve Esen Kardeşler
Makina’da incelemelerde bulundu.

Akif Rol Üstleneceğiz
Kurt, KGF’nin güçlü bir şekilde KOBİ’lerin, ihracatçıların,
üreten insanların yanında olmaya devam edeceğini
vurgulayarak, “Üretim ve sanayi KGF’nin temel
perspektifini oluşturacak. Bundan sonraki süreçte daha
fazla sanayinin, imalatın ve KOBİ’lerin içerisinde bir
KGF göreceğiz. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı
önderliğinde İhracatı Geliştirme Fonu da oluşturuldu.
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Türkiye ile Filistin Arasındaki Ticaret Artacak
Türkiye ile Filistin KOBİ’leri arasındaki ticari ilişkileri arttıracak eylem planı KOSGEB Başkanı
Hasan Basri Kurt ile Filistin Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa tarafından imzalandı

Filistin Büyükelçiliği’nde imzalanan eylem planı imza

Ticaret Hacmi Artacak

töreninde konuşan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, eylem

Kurt, Türkiye daha çok Filistin’e

planı sayesinde iki ülke ticaret hacminde de artış, Filistin

mal satan pozisyonunda olduğunu

lehine de ilerlemeler olacağını söyledi.

ifade ederek, “İnşallah bu anlaşma
sayesinde karşılıklı ticaret hacmi

Başkan Kurt, konuşmasında Türkiye ve Filistin halklarının

artacak ve Filistin lehine de

kardeşliğine çok önem verdiklerini belirterek, “Her zaman

ilerlemeler olacaktır” dedi.

Haber için karekodu tarayınız

Filistin konusunu kendi konumuz olarak gördük. Bu konuyu
kendi derdimizden, kendi sevincimizden uzak görmüyoruz”

Tecrübe Paylaşımı

dedi.

Kurt, konuşmasına şöyle devam etti:
Sürekli KOBİ’lerden konuşuyoruz ancak girişimcilik de

Filistin Davasının Her Daim Destekçisi

çok önemli bir alan. Bu konuda da KOSGEB’in çok ciddi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi

tecrübeleri var. Bu eylem planıyla beraber girişimcilik

Türkiye’nin Filistin meselesinin çözümü ve barış sürecinin

ekosistemiyle ilgili tecrübelerimizi de Filistin Devleti ile

hayata geçirilmesi konusunda ilkeli tutumunu sürdüreceğini

paylaşıp katkı sağlamak istiyoruz.

kaydeden Kurt, “Filistin davasının her daim destekçisi
olacağız” diye konuştu.
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Son dönemde özellikle teknoloji alanında insan kaynağı

Kapıyı Ardına Kadar Açacak
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa da Türkiye ile Filistin
arasındaki iş birlikleri ve ilişkilerin artarak devam
etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
“Bugün imzalayacağımız belge kapıyı ardına kadar
açacaktır” dedi.
Filistin KOBİ’leri Yönünü Türkiye’ye Çevirdi
Büyükelçi Mustafa konuşmasına şöyle devam etti:
En son yaptığımız görüşmelerden sonra Türkiye ile Filistin
arasındaki ticari ilişkilerde bazı gelişmeler yaşandı. Ticaret
hacmimiz küçük ekonomimize rağmen büyüktür.
büyük ihtiyaç noktasına geldi. Filistin’de genç bir nüfus var.

İthalatçılarımız Çin’den mal alıyordu. Taşımada yaşanan

Bu genç nüfusu desteklememiz gerekir diye düşünüyorum.

maliyet artışları KOBİ’lerin yönünü Türkiye’ye çevirdi.

Bu konu ile ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Yaşanan bu gelişmelerden sonra Türkiye ile Filistin
arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkması bekliyoruz.

Filistinli gençlerimizin teknoloji alanlarında yetiştirilmesi
konusunda neye ihtiyaç varsa o konuda destek olmak
istiyoruz.
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Yerli ve Milli Üretim

Yerli ve Millilik Oranını Yüzde 90’a Yükseltiyor
Vatan Çocuk Gereçleri, Stratejik Ürün Destek Programı ile işletmesini büyüterek
ürünlerindeki yerli ve millilik oranını yüzde 70’ten yüzde 90’a kadar yükseltiyor

Hazırlayan

Haber için karekodu tarayınız

Erhan BAHÇECİ

Türkiye’nin çocuk oto koltuğu ihtiyacını karşılayarak bu konuda

Beş Ülkeden Birisi

yurt dışı bağımlılığını bitirmeyi hedefleyen Vatan Çocuk, Stratejik

Vatan Çocuk Gereçleri, 9-36 kilogram I-size oto koltuğu üreten

Ürün Desteği ile hem üretim altyapısını güçlendirdi hem de

Fransa, Hollanda, Almanya ve Çin’den sonra üretici beş ülkeden

ürettiği ürünlerin testi için laboratuvar çalışmalarına yoğunlaştı.

birisi. Firma ayrıca beş farklı patent alarak dünyadaki çocuk oto

İşletme, ürettiği ürünlerdeki yerli ve millilik oranını yüzde 70’ten

koltuğu sektörüne katkıda bulundu.

yüzde 90’a yükseltiyor.
Avrupa Birliği Güvenlik Standardı ECE R44/04 ve ECE R129 belgesi
Birincilik Ödülü

Vatan Çocuk, 2016 yılında çocuk oto koltuğu üretimine başlayarak

2007 yılında bebek araç gereçleri ithalatı yapmak üzere İstanbul’da

üretim tesisini 2017 yılında Çerkezköy Tekirdağ’a taşıdı. Ürettiği

kurulan firma, 2007 ve 2016 yılları arasında dünyaca ünlü

ürün olan çocuk oto koltukları için tüm dünyada geçerli olan

markaların distribütörlüğünü üstlendi. 2009 yılında Casual olarak

Avrupa Birliği Güvenlik Standardı ECE R44/04 belgesine sahip.

kendi markasını oluşturdu ve Casual Cadillac Travel Sistem bebek

Firma bu belgeyi Türkiye’de alan ilk ve tek firma konumunda.

arabası ile 2016 ve 2017 yıllarında anneler tarafından yapılan

Ayrıca 2019 yılında başladığı Stratejik Ürün Destek Programı

oylama ile En İyi Travel Sistem Bebek Arabası ödülüne layık görüldü.

kapsamında proje ürünü olan 9-36 kg çocuk oto koltuğu tüm
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testlerden başarı ile geçerek kullanıma sunuldu. 9-36 kg çocuk
oto koltukları için tüm dünyada geçerli olan ve en üst güvenlik
standardı olan Avrupa Birliği Güvenlik Standardı ECE R129
belgesine sahip.
KOSGEB’in Destek Programları ile Büyüdü
Vatan Çocuk, KOSGEB’in Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme
Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı’ndan faydalandı.
KOSGEB’in Stratejik Ürün Destek Programı kapsamındaki proje ile
uluslararası regülasyonlara göre Türkiye’de ilk kez 9-36 kg çocuk
oto koltuğu üretimine başladı. Şubat 2019 tarihinde başlayan proje
başarılı bir şekilde yürütülüyor. KOSGEB’in destekleri ile şirketin
teknik altyapısı güçlendirilmiş, tasarım amaçlı yazılım ve bilgisayarlar
alınmış, makine mühendisi ve makine teknikeri istihdam edilmiş ve
ürünlerin plastik enjeksiyon kalıpları yaptırılmıştır.
Proje kapsamında yer alan test laboratuvarının kurulması şirket
için çok önemli bir dönüm noktası oldu. Uluslararası standartlara
uygun ürünlerin üretiminin her aşamasının kendi mühendisleri
tarafından kontrol edilmesi firmanın hem üretim kalitesini arttıracak
hem de uluslararası yapılan araç kaza testlerindeki başarı puanının

İngiltere, Bulgaristan, Makedonya ve Pakistan pazarlarına da
ürünlerini ihraç ediyor.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi
Kalite ve başarı istikrarının devamlılığını sağlamak amacıyla tüm

artmasında ciddi katkılar sağlayacak.

dünyaya uygun fiyatlarla nitelikli ve kalıcı ürünler üreterek dünyayı

Ürünlerini ulusal zincir mağazalar ve yerel bebek mağazaları

Gereçleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre

aracılığıyla ülkemizin her noktasına ulaştıran firma; Almanya,

çocuklar için daha güvenli hale getirmeyi hedefleyen Vatan Çocuk
Yönetim Sistemi belgelerine sahip.
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İcat Çıkaran Gençler

Başarılı Projelerimiz Referansımız Oluyor
İleri Girişimcilik Destek Programı ile Nektar Yazılım firmasını kuran genç girişimci
Mehmetcan Yılmaz, 2 yılda 10’dan fazla ülkeye nasıl ihracat yaptıklarını anlattı

Hazırlayan
Melisa TEKİN

KOSGEB’den aldığı İleri Girişimcilik Desteği ile kendi yazılım

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar olan

şirketlerini kuran Nektar Yazılım kurucu ortağı genç girişimci

süreçlerini anlatır mısınız?

Mehmetcan Yılmaz, tasarımdan teknoloji danışmanlığına kadar

Üniversite yıllarımızda serbest olarak küçük bir ekiple yazılım ve

pek çok alanda profesyonel yazılım hizmetleri sunduklarını

tasarım ürünleri üzerine çalışmaya başladık. Birçok farklı proje

belirtti. Kendilerini sektördeki diğer şirketler arasında kalite

ve fikir hayata geçirdik. Yurt içi ve yurt dışı merkezli kurum

ve zaman bakımından daha avantajlı hale getirmek için

ve kişilere sağladığımız yazılım ve tasarım hizmetlerimiz ile

çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, önceliklerinin hep daha iyisini

her geçen gün gelişimimizi sürdürdük. Artan kurumsallaşma

üretmek olduğunu dile getirdiği başarı öyküsüne göz atalım:

ihtiyaçlarımız sebebiyle yapımızı geliştirerek 2017 yılında
Ankara’da Nektar Yazılım’ı kurduk.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Ben Mehmetcan Yılmaz. Başkent Üniversitesi Endüstri

Faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir

Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 10 senedir yazılım ve

misiniz?

tasarım alanlarında çalışmalarımı sürdürüyorum. Nektar

Nektar’da ana faaliyet alanlarımız içerisinde yazılım, tasarım

Yazılım’ın kurucu ortağıyım.

ve teknolojik danışmanlık, stratejik iş geliştirme hizmetlerimiz
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bulunuyor. Mobil ve web alanlarında kişi ve kurumların

projelerimiz yeni iş birlikleri için bizlere referans oluyor.

talepleri doğrultusunda; sağlık, eğlence, kişisel gelişim ve
üretim gibi birçok sektörde kullanıcıların hayatını kolaylaştıran

Almış olduğunuz KOSGEB destekleri

yazılım ürünleri üretiyoruz. UX Araştırmaları, UI Dizayn,

işletmenize ne gibi katkılar sağladı?

marka yönetimi, dijital pazarlama gibi alanlar da sağladığımız

KOSGEB girişimcilik desteklerinden yararlanmanın ön koşulu

hizmetler arasında yer alıyor.

olan online eğitimleri tamamlayarak İleri Girişimcilik Destek
Programı ve İşletme Geliştirme Destek Programı gibi farklı

“Whole Managed Product” ve “Managed Service” yapılarımızla

programların sunduğu desteklerden faydalandık.

yalnızca bir fikir aşamasında dahi olan projeleri teknolojik
gereksinimler, müşteri dönüşümleri, edinme kanalları ve yayılma

İleri Girişimcilik Destek Programı ile kuruluş desteği, makine-

politikaları seviyesinden ele alıp geliştirme yol haritasıyla

teçhizat desteği ve performans primi gibi desteklerden

tasarım ve yazılım geliştirme In-House olarak uygulamaktayız.

faydalandık. Kuruluş aşamasında en yüksek harcamalarımızı
oluşturan makine ve teçhizatlarımızın büyük bölümünde bu

Yurt içi ve yurt dışı satışlarınız hakkında bilgi

desteklerin katkısı oldu.

verir misiniz?
Türkiye’deki çalışmalarımızın yanı sıra ihracata da yöneldik.

Gelecekteki projeleriniz hakkında kısaca bilgi

2 yılda 10’dan fazla ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştirdik.

verir misiniz?

Şirketimiz bu sürede 8 milyon liranın üzerinde değere ulaştı.

2022 içerisinde takımımızı 30 kişiye ulaştırarak iş birliklerimizi
artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca şirketlere özel ürünler

Şu an 10 kişilik harika bir ekibimiz var. 2022 yılı içinde
ekibimizi büyüterek 30 kişilik bir organizasyona sahip olmayı
ve kendimize ait yeni bir projeyi hayata geçirerek ihracatımızı
artırmayı hedefliyoruz.

”Kendinize ve yaptığınız işe
mutlaka inanmalısınız. Önemli
olan belirlediğiniz hedefe

Çalışmalarımızın büyük bir bölümünü Avrupa merkezli firmalar
ile yürütüyoruz. Sunduğumuz kaliteli ve özgün çözümler
tercih sebebi olmamızı sağlarken başarıyla tamamladığımız

ilerlerken sahip olduğunuz
kararlılıktır.

sağlamanın yanı sıra kendi ürünlerimizi de geliştirerek start-up
ekosistemindeki katkılarımızı güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
Küçük işletmelere ve girişimcilere
tavsiyelerinizi nelerdir?
Girişimcilere özgüvenlerini kaybetmeden, sabırlı bir şekilde
çalışmalarına devam etmelerini tavsiye ederim. Kendinize ve
yaptığınız işe mutlaka inanmalısınız. Önemli olan belirlediğiniz
hedefe ilerlerken sahip olduğunuz kararlılıktır.
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Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Kadın Girişimcilerden ‘Sanal Laboratuvar’
Üç kadın girişimci, KOSGEB’den Ar-Ge ve İnovasyon Desteği alarak Gebze’de bilimsel
çalışmalar için bir araştırma ortamı sunan ‘sanal laboratuvar’ projesi geliştirdi

Hazırlayan
Melisa TEKİN

Gebze’de Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu

Teknik Üniversitesi’nde biyoteknoloji alanında yüksek

üç kadın girişimci öğrencilik hayatındaki laboratuvar

lisans eğitimime başladım. Şu an da tez dönemimde

eğitimlerinin kısıtlı imkânlarından yola çıkarak bir ‘sanal

eğitimim devam ediyor. Bunların yanında tabii ki bir

laboratuvar’ kurma fikri geliştirdi. Kadın girişimciler, Kozar

teknoloji girişimcisiyim. Ekibimizde proje lideri olarak görev

Science isimli şirketlerini kurduktan sonra KOSGEB’in Ar-Ge

almaktayım.

ve İnovasyon Desteği’ni aldı. Bu destek işletmelerine ivme
kazandırdı.

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır
mısınız?

Sanal laboratuvar projeleri ile Brüksel’de gerçekleştirilen

Projemizin çıkışı; lisans eğitimimizde yaşadığımız

Uluslararası EIT Manufacturing etkinliğinde finale kalan tek

problemleri çözme üzerine kafa yormaya başladığımız

Türk takım olarak ödül alan üç kadın girişimciden biri olan

anda kurgulanmaya başladı. Ortağım Rabia Ergin ile

Şevval Çimyapan, başarı serüvenlerini ekibimizle paylaştı:

birlikte moleküler biyoloji ve genetik mezunuyuz. Lisans
sürecimizde aldığımız eğitimler ağırlıklı olarak uygulamalı

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

olmakla beraber genelde laboratuvar dersleridir. Bu

Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik

derslerde kalabalık öğrenci grupları, kullanılan cihaz ve

Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan hemen sonra Gebze

malzemelerin yurt dışından ithal ediliyor olması. Bu sebeple
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çok pahalı ve değerli olmaları gibi problemlerden ötürü

faydalanabiliriz?’ diye araştırmalara başladık. Daha sonra

öğrencilerin aslında bu eğitimleri maalesef kısıtlıdır. Biz de

şirketimizi kurduğumuz Bilişim Vadisi yönetimi desteğiyle

bu problemleri çözmeyi düşünürken bir sanal laboratuvar

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

fikri oluştu. Diğer ortağım Ebru Bozkurt’un da teknik

başvurumuzu yaptık ve projemiz onaylandı. KOSGEB

alandaki desteğiyle fikrimizi hayata geçirmeye karar verdik.

tarafından kira ve personel desteği aldık.

Şirketimiz Ekim 2020 tarihinde resmi olarak kuruldu. Şu an
da ekipte dört kişiyiz. Üç ortakla beraber bir de bize yazılım

KOSGEB desteği bizim gibi genç ve girişimciliğe yeni

konusunda destek olan ekip arkadaşım Kerim Mandacı var.

atılmış kişiler için tam bir can suyu aslında. Bu destekle

Küçük ama etkin bir ekip olduğumuzu düşünüyoruz.

çalışmalarımızı hızlandırdığımızı söyleyebiliriz.

Çalışmalarınızda neler üretiliyor, neler

Aldığınız bu destekler ile yaptığınız proje

yapıyorsunuz?

veya üretilen üründen bahseder misiniz?

Geliştirdiğimiz sanal laboratuvar projesi olan Kozar,

Ürünümüz Kozar App, kullanıcılara bir eğitim platformu

aslında bir mobil uygulama. Artırılmış gerçeklik teknolojisi

sağlıyor. Kullandığımız artırılmış gerçeklik teknolojisi ile

ile alanda ilgili kişilerin ve kurumların deney/cihaz

üç boyutlu modellenmiş cihazların ve deney senaryolarının

eğitimlerini oldukları ortamda sadece mobil cihaz ile

birebir gerçeklikle kullanıcıya deneyimletebildiğimiz

deneyimleyebilmeleri mümkün. Bunun yanında artırılmış

bir eğitim platformu. Bu platform sayesinde bilim

gerçeklik ile geliştirdiğimiz cihaz eğitimlerinin endüstride

insanı adaylarının teknik eğitimlerini destekleyecekleri,

birçok cihazın nasıl kullanıldığına dair teknik eğitimlerine

deneyimleyemedikleri laboratuvar proseslerini

entegre edilebiliyor.

deneyimleyebildikleri ve ulaşamadıkları pahalı cihazların
eğitimlerine ulaşabilmelerini sağlamaktayız.

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? Hangi

İnteraktif senaryolar ile kullanıcıya roller atayarak kendisini

desteklerden faydalandınız?

gerçekten o cihazı kullanıyormuş gibi hissetmesini

Şirketimizi kurduktan sonra, ‘Hangi desteklerden

sağlıyoruz.
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İş hayatında zorluklarla karşılaştığınız

şeyleri deneyimleyerek öğrenmemiz gerekiyor. Bu süreçte

durumlar oldu mu?

biraz zorlandığımızı ama doğru çaba ve özveriyle üstesinden

Biz üç kadın ortaklı bir firmayız. Aslında katıldığımız

geldiğimizi söyleyebilirim. Kullandığımız teknolojiyi

toplantılarda bazen tek kadın biz oluyoruz çünkü hem

anlatmakta sorunlar yaşadığımız zamanlar oldu. Pandemi

yazılım sektöründe hem de endüstri de kadına alışkın bir

döneminde görüşmelerimizi online olarak yürütmek işimizi

toplum değiliz. Her ne kadar bu algı yavaş yavaş değişmeye

pek kolaylaştırmadı.

başlasa da maalesef algının tam olarak oturduğunu
söyleyemeyiz. Hem genç olmamız hem kadın olmamız

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl

bazen karşımızdaki insanların dikkatini çekme, derdimizi

tepkiler aldınız?

anlatma konusunda bize zorluklar çıkarsa da istikrarımız ve

Genellikle bu konuda pozitif yönde tepkiler alıyoruz. Yakın

ısrarımızla bu konunun üstesinden geleceğimizden eminiz.

çevremizi yaptığımız işlerle ve atılımlarımızla gururlandırmak
bizim için çok mutlu edici olduğunu söyleyebiliriz.

Girişimcilik serüvenimiz başladığı andan itibaren çok fazla

Çevremizde bizi her zaman destekleyen kişilerin olması

insan tanımaya başladık, güzel bir network edindik. Tabii

özellikle sıfırdan bir şeyleri başarmaya çalışan biz girişimciler

alanlarında başarılı, tecrübeli ve iyi kazançlar sağlayan

için çok güzel bir itici güç diye düşünüyorum.

insanların bize olan pozitif yorumları, mentörlükleri bizim
hem kendi gelişimimize hem de şirketimize büyük desteği

İş hayatında kadın olmanın olumlu- olumsuz

oldu. Bu insanları hayatımıza kattığımız için çok mutluyuz.

yönlerinden bahseder misiniz?
İş hayatında kadın olmanın birçok olumlu yönü olduğunu

Olumsuz birçok olay da yaşadık. Özellikle şirket adına

söyleyebilirim. Özellikle biz üç kadın ortaklı bir şirket

bürokratik işleri öğrenmek biraz zamanımızı aldı diyebilirim.

olduğumuz için işleri titizle gerçekleştirmek ve planlı

Çünkü hiçbirimizin uzmanlık alanı bu değil. Tabii ki bir

olmak bizim için çok önemli bu yüzden iş akışımızda hiçbir
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problem yaşamıyoruz. Müşteriyle tanışma görüşmelerimizde
genç ve kadın olduğumuz için dikkate alınmadığımız
zamanlar olabiliyor ama burada problemin aşılması
gerektiğini düşünüyoruz. Bu noktada da pes etmemek için
çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Kendimize ve
işimize güvenimiz tam.
Üzerinde çalıştığınız yeni projeleriniz var mı?
Artırılmış gerçeklik teknolojisinin farklı alanlara
entegrasyonu konusunda çalışmalarımızı
çeşitlendirmekteyiz. Başlangıç aşamasında üniversite
seviyesinde eğitim içerikleriyle başladık. Burada
hazırladığımız cihaz eğitimleri özelinde çeşitli firmalar
ile görüşmekteyiz. Büyük/orta çaplı cihazların teknik
eğitimlerinin fabrika içerisinde teknik elemanların
yetiştirilmesi konusunda fayda sağlayacağını
düşünmekteyiz. Kullanım kılavuzlarının ortadan
kaldırılması kullanıcıların oldukları ortamda cihaz eğitim
senaryoları ile cihazları öğrenebilecekleri kurum özeli
platform geliştirme projemiz var.
Buna ek olarak geliştirdiğimiz eğitim içerikli mobil
uygulamanın 5-8 yaş arası çocuklar için onları bilimsel
içerikli eğitimler konusunda teşvik edecek yeni bir proje
geliştirmekteyiz. Çocuklar denemeleri tehlikeli olan
malzemeleri kolay ulaşılamayabilir. Eğlenceli ve eğitici
deney içeriklerini oldukları ortamda deneyimleyebilecekleri
uygulamaları içerisinde bulunduran artırılmış gerçeklik
tabanlı bir eğitim platformu oluşturmayı planlamaktayız.
KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nedir?
KOSGEB’e sağladığı desteklerden ötürü teşekkür ederiz.
Bizim gibi girişimciler için bu tarz destekler almak çok
önemli, aldığımız destekler sayesinde kendimiz için yeni
fırsatlar yaratabiliyoruz. Özellikle aldığımız destekler
firmamıza can suyu oldu.
Aldığınız bir ödül var mı?
1 Aralık tarihinde Brüksel’de hibrit olarak gerçekleştirilen
EIT Manufacturing Summit etkinliğinde üretimde kadın
girişimciler kapsamında gerçekleştirilen yarışmada 30

girişimden jüri karşısında sunum hakkına sahip olan
6 girişim arasında yerimizi aldık. Gerçekleşen yarışma
uluslararası bir yarışmaydı ve yüzlerce girişimci arasından
finale kalan tek Türk takımı olarak ülkemizi temsil etmek
bizim için çok gurur verici bir deneyimdi. Yarışmada da
mansiyon ödülüne layık görüldük.
Hayallerinizden ve gelecek planlarınızdan
bahseder misiniz?
Elde ettiğimiz başarılarla alanımızda örnek birer iş insanı
olmak istiyoruz. Girişimimizde güzel iş birlikleri yaparak
ekibimizi büyütmek gençlere istihdam yaratmak istiyoruz.
Aynı zamanda geliştirdiğimiz eğitim içerikleriyle bugün
herkesin sahip olduğu mobil cihazlar sayesinde eğitimi
herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz.
Son olarak kadın girişimcilere tavsiyeleriniz
neler olur?
Ellerinin hamuruyla her işe karışmalarını tavsiye
ediyoruz. Teknolojiye açık olmalarını, atılım yapmaktan
korkmamalarını söyleyebilirim. Çünkü risk almadan
başarı olmuyor. Bir şeyleri başarmak için adımlar atmalı
ve kendimizi geliştirmeye her an devam etmeliyiz. Kadın
girişimcilerin desteklendiği birçok program bulunmakta
eğer bir iş fikirleri varsa bunları değerlendirmekten
çekinmeyip hemen işe başlamalılar.
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Engel Tanımayan KOBİ’ler

Hobi Olarak Başladı, Yazılım Şirketi Kurdu
İleri Girişimci Destek Programı ile Van’da Mekbil Yazılım’ı kuran Melih Emre Kasap, yazılım ve
bilgisayar programcılığı alanındaki faaliyetlerine yurt dışında da sürdürmeyi hedefliyor

Hazırlayan
Elanur HINISLIOĞLU

Yazı dizimizin bu ayki konuğu Van’da yazılım ve bilgisayar

bir birey olduğum için insanlardan en uzak mesleği yapmayı

programlama faaliyeti üzerine kurulan Mekbil Yazılım’dan Melik

istiyordum. Bu nedenle bilgisayar programcılığı ve web tasarım

Emre Kasap. Doğuştan ortopedik ve nörolojik engeli bulunan

ve kodlama bölümlerini okudum. Yazılım alanında öğrendiklerimi

girişimci, KOSGEB’in İleri Girişimci Desteği ile 2021 yılında

değerlendirerek pandemi döneminde hobi olarak awumbuk.com

işletmesini kurarak veri tabanı, web sayfası, müşteriye özel

adlı web sitemi kurdum.

yazılımların kodlanması, e-ticaret, oyun, seo danışmanlığı, Google
adwords ve otomasyon alanlarında hizmet vermeye başlıyor.

Sitenin çok beğenilmesi üzerine, ‘Nasıl iş kurmaya başlarım?’
diye düşündüm. Engelimden dolayı sonuçta hâlâ toplumdan

Üç Üniversite Mezunu

soyutlandığımı düşünüyordum ve insanlara en uzak mesleğin

Üniversite öğrenimini bilgisayar programcılığı, web tasarım ve

bilgisayar yoluyla olacağı düşüncesindeydim.

kodlama bölümlerinde tamamlayan ve üç üniversite okuyan
Kasap, yurt dışına da açılmayı hedefliyor. Girişimci Kasap,

Araştırmalarım sonucunda KOSGEB desteği ile istediğim işletmeyi

girişimcilik yolculuğunu şöyle anlatıyor:

kurabildim. İş modelimin kabul edilmesi ve destek almam bana
toplumda da aidiyet hissettirdi.

Destek Almam Bana Toplumda Aidiyet
Hissettirdi

Artık Öz Güvenim Yüksek

Çocukluğumdan beri bilgisayara ve yazılıma ilgim vardı. Engelli

Eskiden beri hayalini kurduğum ama sırf insanlardan uzak olmak
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‘Hayat varsa, umut da vardır.’
Stephen Hawking
Fizikçi

için yöneldiğim işi artık insanlardan uzak olmak için değil de

Bunun yanında bir engelli olarak engelli bireylerin hayatını

aksine insanlara yararlı olacak şekilde yapmak istiyorum. Şimdi

kolaylaştıracak uygulamalar ve yazılımlar üzerinde çalışıyoruz.

öz güveni yüksek bir girişimciyim. Ekibimizle birlikte önceliğimiz;

En yakın zamanda ücretsiz bir şekilde engelli bireylerimiz başta

merkezi Van’da olan işletmemizin İzmir’de de şubesini açmak ve

olmak üzere herkese erişebilir hale geleceğiz.

sonrasında da markamızı yurt dışına taşımak.
Projelerimiz arasında işletmelerin kendilerini sanal ortamda
da göstermeleri için her işletme türüne özgü bir proje sunup
onların sanal ortamdan da iş yapmalarını sağlamak var. Çünkü
teknolojinin geliştiği dünyadan geri kalan her işletmenin bir gün

“En büyük engel kafanızın
içinde size yapamazsın
diyen engeldir.”

kapanmaya mahkûm olduğunu düşünüyorum.
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KOBİ İstatistikleri

Hazırlayan
Ömer YAVUKLU

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ, 2020
Mali ve Mali Olmayan Şirketler Toplam Ar-Ge Yatırım Harcaması (Milyon TL), 2010 - 2020

47

2011

2015

88

51

2011

Mikro

139

66

2015

Küçük

2019

2020

2011

2015

141

251

105

123

2019

2020

2011

2015

Orta

475

164

232

357

KOBİ

2019

2020

556

865

2019

2020

929

Mali ve Mali Olmayan Şirketler Ar-Ge Makine -Teçhizat Harcaması (Milyon TL), 2010 - 2020

KÜÇÜK

MİKRO
2011

2015

2019

2020

2011

2015

2019

2020

47

88

139

141

44

114

166

134

ORTA
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BÜYÜK

2011

2015

2019

2020

2011

2015

61

70

252

290

423

395

2019

830

2020

923

Mali ve Mali Olmayan Şirketler Toplam Ar-Ge Sabit Tesis Harcaması (Milyon TL), 2010 - 2020

2011

11

MİKRO
2015
2019

20

18

2020

18

2011

2015

32

17

7

BÜYÜK
2019

2020

2011

2015

68

35

2020

50

ORTA
2011

KÜÇÜK
2015
2019

20

5

99

192

2019

2020

259

283

Mali ve Mali Olmayan Şirketler Toplam Ar-Ge Bilgisayar Yazılım Harcaması (Milyon TL), 2017 - 2020

KÜÇÜK

MİKRO
2017

7

2018

2019

11
18

2020

16

2017

47

2018

120

2019

11

66

78

ORTA
2017

2018

2020

49

BÜYÜK
2019

2020

2017

79
149

197

2018

119

2019

2020

106
191
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Bitkilerin
Sanayi Yolculuğu

Her Derde Deva Kantaron
KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile iki girişimcinin Denizli’de kurduğu
Farmafarm’da; tıbbi ve aromatik kantaron yağından bitkisel kozmetik ürünler üretiliyor

Hazırlayan
Emel MUTLU

Doğanın gizli mucizelerinden kantaron bitkisi, özellikle çiçekleri

kantaronun 100’e yakın türü ülkemizde yetişiyor ve bunlardan

ve köküyle önemli bir şifa kaynağı olarak görülüyor. Halk

42’si endemik yani sadece Türkiye’de yetişen türler arasında yer

arasında “kılıç”, “kan”, “yara” otu olarak da bilinen kantaron;

alıyor.

antik çağlardan günümüze birçok hastalığın bilimsel ve bitkisel
tedavisinde kullanılıyor.

Doğal Tedavi Sunuyor
Daha çok yağı ve çayı tüketilen kantaron otu, sapsarı çiçekleriyle

Altın Sarısı Çiçekleri Adeta Büyülüyor

aktarların en renkli demetleri olarak karşımıza çıkıyor. Kantaron

Mızrak benzeri bir şekle sahip, ucu çiçekli dallardan meydana

bitkisinin çiçeklerinden elde edilen yağın, insan sağlığı üzerinde

gelen sarı kantaron; tıpkı adı gibi açan altın sarısı çiçekleriyle

pek çok fayda sağladığı biliniyor. İçerdiği hiperisin ve hiperforin

görenleri kendine hayran bırakıyor. Latince adı Hypericum

bileşenleri sayesinde, serotonin gibi hormonların seviyesini

Perforatum olan bazı bölgelerde Kılıç Otu, Mayasıl Otu ve

arttırmasından dolayı depresyon tedavisinde sıklıkla tercih ediliyor.

Koyunkıran Otu isimleriyle de anılıyor. Dünyanın pek çok
bölgesinde doğada kendiliğinden yetişebilen kantaron otunun

Bel ve baş ağrısı gibi çok sık yaşanan ağrıları ortadan kaldıran

birçok türü de bulunuyor. Küçük sarıçiçekleriyle tanınan

doğal bir sakinleştirici olan kantaron, stresten kaynaklı uykusuzluk
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problemi yaşayan kişilerde antidepresan etkisi yaratıyor.
Antiseptik özelliğiyle vücudun mikroplara karşı direnç
kazanmasını kolaylaştıran kantaron, enfeksiyon önleyici etkisiyle
vücutta oluşan iltihaplı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.
Osmanlı Devleti döneminde savaşlarda kılıç yaralarının daha hızlı
iyileşmesini sağlayan hücre onarıcı ve yenileyici etkisiyle yara,
yanık ve akne izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor.
Antioksidan etkiye sahip kantaron otu çayı; sindirimi
hızlandırarak mide problemi yaşayanların hayatını kolaylaştırıyor.
Çay şeklinde hazırlanan kantaron yağının böbrekleri koruduğu da
biliniyor.
Doktora Danışılarak Kullanılması Öneriliyor

korunmasına ve saçların güzelleştirilmesine katkıda bulunuyor.

Kantaron yağı vücutta ciddi değişikliklere yol açtığından, fazla

Saç köklerini besleyerek dökülmeyi önleyen kantaron yağı; kepek,

kullanıldığı takdirde faydaları zarara dönüşebiliyor. Kronik

egzama ve varis gibi cilt rahatsızlıkları yaşayanlar açısından

hastalığı bulunan, çeşitli nedenlerle sürekli ilaç kullanan veya

vazgeçilmez bir önem taşıyor.

besin alerjisi olan bireylerin mutlaka hekimlerine danışmaları
gerekiyor. Kantaron yağının aşırı dozda kullanılmaması, çayınınsa

KOSGEB Destekli

günde iki fincandan fazla içilmemesi gerekiyor.

2015 yılında iki girişimcinin Denizli’de kurduğu Farmafarm adlı
işletmede birçok tıbbi ve aromatik bitkiden üretim yapılıyor.

Otların Şahı Diye Tabir Ediliyor

KOSGEB’e sundukları projenin kabul edilmesiyle, Ar-Ge ve

Güzelliğe güzellik katan kantaron yağı, yaygın olarak saç ve

İnovasyon Destek Programı’ndan yararlanan girişimciler;

cilt bakımında kullanılıyor. Doğrudan cilt üzerine uygulanabilen

distilasyon üniteleri, soğuk sıkım yağ makineleri ile laboratuvar

yağ; yaşlanma belirtilerini geciktirirken, ciltteki lekeleri yok

malzemelerini KOSGEB desteğiyle temin ettiklerine dikkat çekiyor.

ederek daha pürüzsüz ve canlı bir görünüm elde edilmesini
sağlıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saç sağlığının

Doğru ve geleneksel yöntemlerle kantaron yağı üretimine hakim
olan Önder Akın ve kimyager ortağı Uğur Kara, kantaronun
hücre yenileme özelliğini ve şifasını kozmetik ürünler aracılığıyla
insanlara ulaştırmak istediklerini ve bu amaçla yola çıktıklarını
söylüyor.
Şifalı Bitki Üretiliyor
Yaklaşık iki dönüm arazi içerisinde 400 metrekarelik kapalı bir
alanda üretimin yapıldığı tesiste, kantaron bitkisi ve tohumları
işletmeye ait tıbbi ve aromatik bitki üretim tarlalarında
yetiştiriliyor. Kantaron çiçeği tohumlarının üretimini yerli
üreticilere yaptırdıklarını söyleyen Uğur Kara, ürünlerin topraktan
son ürün halini alana kadar tüm aşamalarının titizlikle kendileri
tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekiyor.
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uçucu yağlar ve hidrosoller (bitki saf suları) başta olmak üzere,
ata tohumlarıyla gelenekselden bilimsele soğuk sıkım sabit yağlar
üretiliyor. Yıllık 5 ile 10 ton arasında üretimi gerçekleştirilen
kantaron yağı, Ege Üniversitesi kuruluşu olan ARGEFAR’da
analiz ettiriliyor. Aynı zamanda üretilen yağlarla bitkisel kozmetik
ürünler üretiliyor. Tüm ürünler mevsimsel ve butik üretim olarak
yapılıyor.
Geçim Kaynağı Sağlıyor
Eczacılık Fakültesinde Farmakognozi üzerine yüksek lisans
eğitimine devam eden Uğur Kara, farmakoloji üzerine çalışmalar
yapan ve ürünlerini organik tarlalarda yetiştirmeye özen gösteren
Tek Tür Kantarondan Üretim Yapılıyor
Kantaron yağı üretim sürecinin bir kısmı açık alanda olduğundan
üretimi bir sanayi sitesi içinde yapmak istemeyen girişimciler,
tesislerini çevre kirliliğinden uzakta, dört tarafı ormanlık küçük bir
köy yerleşkesinde kurduklarını belirtiyor.
Daha önce tarım yapılmamış, ilaç kalıntısı olmayan yüksek
rakımlı bir alanda tarla satın alarak kantaron çiçeği yetiştirmeye
başlayan girişimciler, tek tür kantaron üzerinde yoğunlaşarak
işletmede sadece Hypericum Perforatum türünü işliyor.
Yıllık 10 Ton Yağ Çıkartılıyor
Denizli’de faaliyet gösteren tesiste doğallığına dokunmadan
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iki girişimci olarak, farma ve farm (tarla) kelimelerini birleştirerek
ürünlerinin marka ismini yarattıklarını söyledi.
Tesiste üretilen sabit ve uçucu yağlar Tarım Bakanlığı’ndan onaylı
Farmafarm markasıyla piyasaya sürülüyor. Sabun, şampuan,
kolonya, losyon ve krem gibi kozmetik ürünlerse, Sağlık Bakanlığı
bildirimli Biotaron marka adıyla tüketiciye sunuluyor.
Yurt Dışına İhraç Ediliyor
Kozmetik ürünlerin satışını güzellik ve fizyoterapi merkezleri
aracılığıyla gerçekleştiren işletme sahipleri, fason üretimlere de
devam ediyor. Avusturya ve Amerika’ya ihracat yapan girişimciler,
web sitesi ve sosyal medya platformu üzerinden satışlara
başlayarak e-ticaret dünyasına atılmayı hedefliyor.
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Müdürlüklerimizden:
Tekirdağ Güney Müdürlüğü

43 Milyon TL Destek
KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürlüğü, 2010 yılından bugüne kadar KOSGEB veri tabanına
kayıtlı bin 440 KOBİ ve girişimciye, 43 milyon 671 bin lira tutarında destek sağladı

Hazırlayan
Şenol DEMİR

KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü, 2007 yılında faaliyete başladı.

515 adet kayıtlı işletme bulunuyor. Müdürlük, 2010 yılından

Tekirdağ ile birlikte Edirne ve Kırklareli’nde de KOBİ’lere hizmet

bugüne kadar bin 430 işletmeye 43 milyon TL tutarında destek

verdi. 2012 yılında Edirne Müdürlüğü’nün, 2013 yılında Kırklareli

sağladı.

Müdürlüğü’nün ve 2017 yılında Tekirdağ Kuzey Müdürlüğü’nün
kurulmasında kurucu müdürlük görevini üstlendi.

Bin 253 Girişimciye 25 Milyon
2010-2021 tarihleri arasında, 14 bin 35 girişimciye Uygulamalı

11 Bin 515 Kayıtlı İşletme

Girişimcilik Eğitimi sertifikası verdi. Girişimcilik eğitimlerinin online

2022 yılı itibariyle 12 kişilik personel kadrosu, Çerkezköy TSO,

olarak verilmeye başlamasından itibaren 2019-2021 tarihleri

Hayrabolu OSB, Malkara OSB ve Malkara TSO temsilcilik iş

arasında Tekirdağ’daki 2 bin 502 girişimci Geleneksel Girişimcilik

birlikleri ile Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, Şarköy, Hayrabolu,

Eğitimi alırken, bin girişimci de İleri Girişimcilik Eğitimi aldı.

Çerkezköy ilçelerinde faal olan KOBİ ve girişimcilere hizmet veriyor.
2010-2021 yılları arasında bin 253 girişimciye 24 milyon 909 bin
KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürlüğü’nün veri tabanında 11 bin
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TL tutarında destek sağlandı.

Proje Esaslı Destekler

Geliştirme Desteği bünyesinde de 175 işletmeye 4 milyon 136

Müdürlük bünyesinde bugüne kadar 29 işletmenin Ar-Ge ve

bin TL destek verildi.

inovasyon projelerine 1 milyon 373 bin TL destek verilirken, 8
endüstriyel uygulama projesine 1 milyon 709 bin TL, 17 KOBİ

KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürlüğü tarafından 2021 yılında

Proje Destek Programı kapsamındaki projelere 500 bin TL, 20

216 işletmeye 5 milyon 534 Bin TL geri ödemesiz, 700 bin TL

KOBİ-GEL projesine 5 milyon 105 bin TL, bir TEKNOYATIRIM

geri ödemeli olmak üzere toplam 6 milyon 234 bin TL tutarında

projesine de 4 milyon 321 bin TL tutarında destek verildi.

destek ödemesi yapıldı.

Projesiz destekler kapsamında Genel Destek Programı ile 788
işletmeye 11 milyon 330 bin TL destek sağlanırken, İşletme
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Tekirdağ’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Kadın Girişimciden Kalibrasyon Laboratuvarı
Girişimcilik desteği ile Tekirdağ’ın ilk kalibrasyon laboratuvarını kuran girişimci Melek Şen,
KOSGEB’den aldığı desteklerin yanı sıra işletmesini kısa sürede TÜRKAK’tan akredite ettirdi

Hazırlayan
Şenol DEMİR

Girişimci Melek Şen, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne

Girişimcilik Eğitimi’ne katıldı. İş kurma aşamasında eşiyle beyin

katıldı. ‘Ne yapabilirim?’ aşamasında eşiyle beyin fırtınası yaparken

fırtınası yaparken kalibrasyon laboratuvarı kurma fikri kendisinin

kalibrasyon laboratuvarı kurma fikri kendisinin çok ilgisini çekti.

çok ilgisini çekti. Bu konuyla ilgili yaptığı piyasa analizinde

Bu konu ile ilgili yaptığı piyasa analizinde üretimde kalibrasyonun

ülkemizde katma değerin ve kalitenin artmasında kalibrasyonun

ne kadar önemli olduğunu görerek Trakya bölgesinde kalibrasyon

olmazsa olmaz olduğunu ve çok miktarda organize sanayinin

laboratuvarının olmadığını fark etti. KOSGEB’den aldığı Yeni

olduğu Trakya bölgesinde kalibrasyon laboratuvarının olmadığını

Girişimci Desteği ile Trakya’da ilk kalibrasyon laboratuvarını kurdu.

fark etti. Yeni Girişimci Desteği ile Trakya’da ilk kalibrasyon
laboratuvarını kurdu. Kurduğu laboratuvarı 2014 yılında

Kastamonu Azdavay doğumlu olan Melek Şen evli olup iki çocuk

TÜRKAK’tan akredite ettirdi.

annesi. 1990 yılından beri Tekirdağ ili Çerkezköy ilçesinde yaşıyor.
İki Personel ile Başladı, 18 Personele
Üretimde Kalibrasyonun Önemi

Yükseltti

Girişimcilik serüveni, çocuklarını büyütüp tekrar iş hayatına geri

KOSGEB, girişimciyi bu süreçte çok yönlü destekledi. Yeni

dönmek istemesi ile başladı. Öncelikle KOSGEB Uygulamalı

Girişimci Desteği ile başlayan yolculuğu Genel Destek Programı
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Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek
Programı ve Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı gibi
desteklerle halen devam ediyor. Artı Kalibrasyon Laboratuvarı, iki
personel ile başladığı yolca çıktı. Şu anda 18 personele istihdam
sağlıyor.
Artı Kalibrasyon Laboratuvarı, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde
kurulan ilk özel kalibrasyon laboratuvarıdır. Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) tarafından AB-0128-K numaralı sertifika ile
akredite edildi.
Kalite Anlayışı
İşletme, akreditasyon kapsamında gizlilik, tarafsızlık, ilkelerine bağlı
kalarak; doğru ve değişmez kalitede kalibrasyon hizmeti veriyor.
KOSGEB Destek Süreçleri
Kadın girişimci olarak Yeni Girişimci Desteği ile desteklerden
yararlanmaya başlayan işletme, Genel Destek Programı’ndan da
faydalandı. 2016 yılında KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı,
KOSGEB destekli girişimlere ivme proje teklif çağrısı kapsamındaki,

“KOSGEB’den aldığı Yeni
Girişimci Desteği ile
Trakya’da ilk kalibrasyon
laboratuvarını kurdu”

“Kalibrasyon Laboratuvarı Kapsam Artışı” konulu projesini ise
2017 yılında başarıyla tamamladı. Bu proje ile işletme kalibrasyon
yapabildiği cihaz sayısında artış sağladı.
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Tekirdağ’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

50’yi Aşkın Ülkeye Tarım Makineleri
İrtem Tarım Makineleri, tarımsal makine alanında yurt içi pazarda önemli oranda
ihtiyaçlarını karşılarken, KOSGEB’le büyüyerek 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

İrtem Tarım Makineleri, 1967 yılında sektöründeki

2019 yılı İrtem için kalite laboratuvarına yatırım yılıydı. Bu amaçla

faaliyetlerine Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde başladı. 1997’de

üç boyutlu hassas ölçüm, kaynak analizi, korozyon dayanımı, boya

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) ve Bilgisayar Destekli Üretim

testi gibi işlemleri yapan cihazları bünyesine kattı.

(CAM) tezgâhlarını teknolojik altyapısına kattı.
1996’da faaliyete geçirdiği sac işleme merkezi ve ERP
sistemiyle üretim verimini, hızını ve standardizasyonunu
artırdı. 2010’da robot teknolojisini devreye sokarak üretim
kalitesini ileri bir seviyeye taşıdı.
2012’de ise kapalı üretim alanını iki katına çıkardı. Üç
fabrika binasıyla yıl boyu üretim yaparak müşteri taleplerini
zamanında karşılayabilir hale geldi.

32

İşletme, KOSGEB tarafından Yurt Dışı Pazar Destek Programı
2020’de gübre serpme makineleri, modern tarımın gereklerini

kapsamında “İnsan Kaynağı, Donanım Eksikliklerinin

karşılayabilecek özelliklerle donatılarak güncelledi.

Tamamlanması, Tanıtım ve Fuar Katılımının Artırılması Suretiyle
Uluslar Arası Rekabet Gücünün ve İhracatın Artırılması” konulu

Aynı yıl içerisinde çekilir üniversal makineler 2.5, 3 ve 4 m iş

projesini 2020 yılından bu yana yürütüyor.

genişliği ile Türk ve dünya çiftçisinin beğenisine sunuldu. Ayrıca
çekilir ve katlanır özelliklere sahip 6 ve 8 sıralı pnömatik hassas
ekim makinesinin tasarımı tamamlanarak seri üretime geçti.
Tamburlu sulama makinelerine, daha kompakt modeller
eklenerek müşterilerin bu konudaki talepleri karşılandı.
Üretimin çeşitli aşamalarında kullanılan kaynak fikstürleri,
metal pres ve plastik enjeksiyon kalıplarının tasarım ve
üretimine geçti.
Uluslararası Pazarda
rtem’in Türkiye’nin coğrafi olarak tamamını kapsayan 43 bayi
ve servisi mevcut olup dünya çapında; Yunanistan, Bulgaristan,
Hırvatistan, Macaristan, Azerbaycan, Özbekistan, Slovenya,
Romanya, Moldova, Sırbistan, Makedonya, Almanya ve İspanya
gibi 50’den fazla ülkeye ihracatı bulunuyor.
KOSGEB’den 3 Ayrı Destek

“Türkiye’de 43 bayi ve
servisi bulunan işletme,
robot teknolojisi ile
onlarca ürün geliştirdi.”

İşletme yetkilisi Şükrü Murat İrtem, KOSGEB desteklerinden
çok büyük fayda gördüğünü söylerken 3 ayrı destek programını
başarı ile tamamladığını ifade etti.
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Tekirdağ’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Özel Tasarım Alüminyum Jantlar
Otomotiv sektöründe jant üretimi ve proje yönetimi alanında faaliyet gösteren Kare Metal,
yenilikçi fikirleriyle 20 yılı aşkın süredir yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hizmet sunuyor

Hazırlayan
Deniz YILMAZ

2002 yılında Tekirdağ’da kurulan Kare Metal, otomotiv sektöründe

laboratuvarında TSE, KBA (Germany’s federal motor transport

jant üretimi ve proje yönetimi alanında faaliyet gösteriyor. Hafif

authority, StVZO German Traffic Laws) ve ECE (Economic

alüminyum jant ve döküm parça ürünlerini özel alaşımlı alüminyum

Commission for Europe) çeşitli testlerden geçtikten sonra

kullanarak, bilgisayar kontrollü ve otomasyon sistemli alçak

müşterilerinin beğenisine sunuyor.

basınçlı döküm ve işleme makinelerinde uluslararası E.T.R.T.O (The
European Tyre and Rim Technical Organization) standartlarına göre

Anahtar Teslim Hizmet

üretiyor.

Kare Metal; proje yönetimi, bilgisayar ortamında gerçekleştirilen
tasarım ve simülasyonlar, kalıp tasarımı ve üretimi, jant üretimi

Kare Metal, 13’’- 23’’ çap ölçülerinde özel tasarım jantlar üretirken

(döküm-işleme-kaplama boyama), kalite laboratuvarları, akıllı

tüm araştırma geliştirme, ürün tasarımı, ürün simülasyonu ve

depo yönetimi, lojistik faaliyetleri başta olmak üzere tüm süreçleri

üretim aşamaları yüksek teknoloji desteği ile firmanın bünyesinde

kendi bünyesinde toplamakta ve projeleri en başından itibaren ele

yapıyor. Firma otuzu aşkın farklı imalat süreçleri sonucunda

alarak, tasarım ve mühendislik, kalıp üretimi, üretim, kalite testleri

üretilen jantları, en yüksek kalite standartlarındaki akredite test

ve lojistik dahil olmak üzere gerçekleştirdiği “proje yönetimiyle”
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müşterilerine anahtar teslim hizmet vermektedir. Üretim tesislerinde
döküm, işleme, boyama bölümleri ile beraber yıllık 400 bin adet jant
üretim kapasitesine sahiptir.
Marka Tescilli İhracat
Yurt içi ve yurt dışı marka tescilleri ile 15’den fazla ülkede
müşterilerinin projelerine hayat veren Kare Metal, satışlarının büyük
bir kısmını yurt dışına yapıyor. Satışlar hem fason olarak hem de
kendi tescilli markasıyla olabiliyor.
Üretimini yaptıkları jantlar Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’ya ihraç
ediliyor. Belçika, Lüksemburg, Birleşik Krallık, İtalya, Almanya,
Fransa, Hollanda, Finlandiya, Polonya, Danimarka, Kıbrıs,
Macaristan, Romanya, Rusya Federasyonu, Tunus, Yunanistan, Mısır,
Fas, Bulgaristan, Makedonya ve Cezayir ihracat yaptığı ülkeler
arasında yerini alıyor.
KOSGEB’den Dijitalleşme Sürecinde Destek
Firma, KOSGEB’den KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı
kapsamında, “Toz Boyahane Otomasyonu” konulu projesini 2021
yılında başarıyla tamamlamış ve adapte edilen sistemler sayesinde
işletmede önemli oranda verimlilik artışı ve hata oranlarında
düşüş sağlandı. Bu proje ile insan elinden otomasyon sistemine
geçildiğinden mola saatleri sebebiyle durma olmadığından hat daha
verimli kullanılmış ve sonucunda yüzde 12,5 verim artışı sağlandı.

Personelden kaynaklanan hatalardan dolayı jantlar tekrar tamir
edilmekteyken yapılan otomasyon sistemi ile bu hatalar ortadan
kaldırılmış tamir oranları yüzde 10 azaltılmıştır. Hata oranı yüzde
3,1’e düşürülmüştür.
Yine aynı sistem ile eskiden geri kazanıma girmeyen toz boyalar
tekrar geri emilip uygun miktarlarda geri kazanılmış sonucunda
yüzde 20 boya tasarrufu sağlandı.
Global pazarda yenilikçi, ulaşılabilir ve tercih edilen bir jant
markası olmak isteyen Kare Metal, sektördeki eğilimleri ve
teknolojiyi yakından takip ederek, sürdürülebilir sonuçlar için
‘sürekli iyileştirme’ anlayışı ile kalitesinden ve prensiplerinden ödün
vermeden büyümeye devam ediyor.
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KOSGEB’in Renkli Simaları

Seslendirdiği İlahilerle Gönüllere Dokunuyor
Yedi yıldır KOSGEB’in bünyesinde çalışma hayatını sürdüren Murat Seçen, söz yazarlığının
yanı sıra bestelediği ve seslendirdiği ilahilerle insanların gönüllerinde hoş bir seda bırakıyor

Hazırlayan
Ömer KIZILYER

Haber için karekodu tarayınız

Dergimizin bu ayki ‘KOSGEB’in Renkli Simaları’ bölümünde;

ardından çeşitli şirketlerde farklı alanlarda görev aldım. 2015

KOSGEB’in düzenlediği Ramazan etkinliklerinde tasavvuf

yılında KOSGEB’e o zamanki adı ile KOBİ Araştırmalar Dairesi

müziği dinletileriyle ruhumuzu dinlendiren KOSGEB Hukuk

Başkanlığı biriminde göreve başladım. Bu zaman zarfında

Müşavirliği’nde görevli Murat Seçen’i daha yakından

çeşitli birimlerde görev aldım. Şimdilerde KOSGEB’in Hukuk

tanıyabilmek ve tanıtabilmek adına gerçekleştirdiğimiz

Müşavirliği biriminde çalışma hayatıma devam etmekteyim.

sohbeti sizlerle paylaşıyoruz:
İş hayatınız dışında neler yapıyorsunuz?
Murat Seçen Kimdir?

En önemli tutkularım arasında müzik geliyor. Dinlemeyi ve

1977 yılında Ankara’nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldim. İlk

söylemeyi çok seviyorum. Özellikle sözlerini kendi yazdığım

ve ortaöğretimimi Ankara’da tamamladıktan sonra Anadolu

eserleri seslendirmekten çok mutlu oluyorum. Bu nedenle

Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Muhasebe ve Vergi

fırsat bulduğum her anımda müzikle ilgili çalışmalar

Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu

gerçekleştiriyorum. Bunun dışında Erzincanlılar Derneği’nde

Yönetimi bölümlerinden mezun oldum. Eğitim dönemimin

başkan vekilliği görevini yürütüyorum. Kamu ve sivil toplum
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kuruluşlarında görüşmeler ve toplantılar yaparak dernek
faaliyetlerine katkıda bulunuyorum.
Müziğe ilginiz ilk ne zaman başladı?
Müzikle olan bağınızdan ve müziğin
hayatınızdaki yerinden bahsedebilir
misiniz?
Müziğe olan ilgi ve merakım çocukluğumun ilk yıllarına
dayanıyor. Bu nedenle çocukluğum, babamın pikabında çeşitli
sanatçıların plaklarını dinleyerek geçti diyebilirim.
Okul yıllarımda müziğe olan alakamı fark eden müzik
öğretmenlerimin teşviki ile çok sayıda müzik etkinliklerine
katıldım. Konservatuvar okumayı çok istedim ama imkânlar
el vermedi. İçimdeki müzik tutkusunun günden güne artması
ve bu yönde bir şeyler yapma isteği sayesinde 1998 yılında
amatör bir ekip kurarak tasavvuf müziğine başladım.
Söyledikçe kendime olan güvenim arttı ve müzik sevgisini
içimde daha derinden hissettim. Sayısız sahne, radyo ve TV
programlarına katıldım ve ilahiler seslendirdim. 2019 yılında
iki eserden oluşan bir single albüm çıkardım ve klip çalışması
gerçekleştirdim. Bu yönde çalışmalarıma devam ediyorum.

Ne tür eserler yazıyor ve söylüyorsunuz?
Söz yazarlığı yanı sıra beste de yapıyor
musunuz?
Genelde tasavvuf müziği eserleri yazıyorum. Yazdığım eserler
içerisinde kendi bestelediğim eserlerim de bulunuyor. Hem
tasavvuf hem de Türk Halk Müziği eserleri okuyorum.
Eserlerinizi oluştururken nelerden
etkileniyorsunuz? Bugüne kadar
yazdığınız eserlerde sizin için ayrı bir yeri
olan eseriniz var mı ya da çok ilginç bir
hikâyesi olan ilahiniz varsa bunu bizimle
paylaşabilir misiniz?
Eserlerimi oluştururken her zaman Allah sevgisi ve manevi
duygular ağır basar. Benim bir sloganım vardır: ‘Mükemmel
olmak değil, mükemmele koşmak’. Müzik benim için tarifi
olmayan bir duygu.
Zaten duygu olmazsa müziğin bir anlamı olmaz. Eseri okurken
yaşayarak okumak büyük haz verir. ‘Sen Rahmansın’ eserimin
benim için ayrı bir yeri vardır. Bu eseri vatani görevimi
yaparken gece nöbeti esnasında yazdım. Aklıma gelen sözleri
cebimden not defterimi çıkararak not aldım daha sonra
bestesini yaptım.
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Bir yandan söz yazarlığı, radyo ve TV
programları öte yandan KOSGEB. Bu işleri
bir arada yürütmek zor olmuyor mu?
Sanata olan sevgim bambaşka ama bunun yanı sıra KOSGEB
iş hayatım tabii ki önceliğim. Her ikisini de severek yaptığım
için zorlanmıyorum hatta keyif alıyorum diyebilirim.
Bu zamana kadar yaptığınız çalışmalar ve
geldiğiniz noktada kendinizi ne düzeyde
başarılı buluyorsunuz?
Geçmişten bugüne bakıldığında çok yol kat ettiğimi
düşünüyorum. Büyüklerimizin bahsettiği bir düstur vardır:
‘Mükemmelim deme, mükemmeliyete koş.’ Bir insan, ben
mükemmelim derse hiç bir önemi kalmaz ama yaptığı ve
yapacağı işlerde mükemmeliyete koşarak çaba sarf ederse
Sahne aldığım programlarda okumaktan en çok haz aldığım
eserlerin başında gelir bu eser. Hatta bu esere 2019 yılında
yaptığım single albümümde de yer verdim.
İlk yazdığınız eser hangisidir? Bugüne
kadar kaç tane ilahi yazdınız?
İlk yazdığım eserim, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e yazdığım
‘Bir Demet Gülsün’ adlı şiirimdir. Bugüne kadar yazdığım
yaklaşık 30’a yakın eserim bulunuyor.
İlahi yazmak için ilham gelmesi gerekiyor
mu?
Tabii ki. İlk olarak fikirler üretmeye çalışıyorum. Sonra melodi
ve son olarak sözler geliyor. Kaleme vurunca çok güzel eserler
ortaya çıkıyor.
İlahilerinizi seslendirirken kullandığınız bir
enstürman var mı?
İlahilerimi seslendirirken bana bir orkestra eşlik eder. Bu
orkestranın içerisinde eşlik eden enstrümanlar; vurmalı
sazlar (def, erbana, kahon), nefesli sazlar (ney, kawala, mey,
balaban) ve telli sazlar (kanun, bağlama,gitar)’dan oluşuyor.
Bu enstrümanlar arasından vurmalı sazları zaman zaman ben
de kullanırım.
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hedefine ulaşır. Ben de mükemmeliyete koşma çabası
içindeyim.
Hayalinizde gerçekleştirmek istediğiniz bir
proje var mı?
Memleketim olan Erzincan’ın tarihi ve doğal güzellikleriyle
eserlerimin bütünleşeceği bir klip projesi hayalini kuruyorum
ve yakın zamanda gerçekleştirebilmeyi ümit ediyorum.
Sanatseverlere, özellikle gençlere neler
önerirsiniz?
Gençler bizim geleceğimiz. Onlara her zaman hayallerinin
peşinden koşmaları gerektiğini ve asla pes etmemelerini,
azmin sonunun zafer olduğunu unutmamaları gerektiğini
belirtmek isterim.
Son olarak hayata bakışınızı özetleyen
birkaç cümle alabilir miyiz?
Aslında insanın hayata yaklaşım biçiminden çok hayatı görme
biçimi önemlidir. Hayata başka pencerelerden bakmaya
başlamadan önce hayata bakmak gerektiğini düşünüyorum.
Hayatımızın merkezine iyiliği, doğruluğu ve dürüstlüğü
yerleştirelim.
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Hazırlayan
Muhammed KARATAŞ

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞI

1.
Öğüt veren ve geçmişten gelen özlü cümle.
4.
Hastanın tedavisi bitince hastaneden ayrılması.
5.
Asker botu.
7.
Vücutta akciğerlerin dahil olduğu sistem.
9.
Yaylı zemin üstünde zıplanan spor ve eğlence aleti.
11.
Sıcaktan dolayı vücutta oluşan pembe kabartı.
12.
Isı, su veya ses için yapılan yalıtım.
13.
Kahve ve baharat çekmekte kullanılan makine.
14.
Üzerine mum yerleştirilen nesne.
16.
Gemi yapılan yer.
20.
Önemli bir kişiyi planlı bir şekilde öldürme.
24.
Uydurma sebep.
25.
18 Mart 1915 tarihinde destansı bir zaferle sona eren birçok
şehidimizin de bulunduğu ilimiz.
26.
Osmanlı’da mali işlerle ilgili en yetkili kişi.

2.
Teniste oyuna başlama vuruşu.
3.
Çölde esen sıcak rüzgâr.
4.
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazmış olduğu ve
bugün müze olarak kullanılan yerin adı.
5.
Atom çekirdeğindeki pozitif yüklü tanecik.
6.
Hidrojen ve azotun birleşmesiyle oluşan gaz.
8.
Dolaşım anlamına gelen ekonomi terimi.
10.
Her yıl 8 Mart’ta kutlanan uluslararası bir gün.
15.
Bir bilim dalı ile ilgili yazılmış bütün kaynaklar.
17.
Canlı ve çevre biliminde uzman kişi.
18.
Her türlü alet, edevat ve donanım.
19.
Herhangi bir baskı olmadan hakkından vazgeçme.
21.
Balığın hareket etmesini sağlayan kol.
22.
Çaresi olmayan hastalık anlamına gelen.
23.
Çalışmayı ve iş yapmayı sevmeyen kişi.
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