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75 Bin Gence İstihdam Müjdesi
İşletmelere 100 bin lira destek veriyoruz. Mikro işletmelerde 2, küçük işletmelerde 5 personele 

kadar uygulanacak. Destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75 bin gence 

istihdam müjdesi verdi. KOSGEB’in destek programı 

kapsamında işletmelere 100 bin lira destek vereceklerini 

kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın mikro 

işletmelerde 2, küçük işletmelerde 5 personele kadar 

uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizsiz 

olan desteğin 2 yıl sonra 24 ayda geri ödeneceğinin altını 

çizerek, “Amacımız bu program ile 75 bin yeni meslek lisesi 

veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir” 

dedi.

Köklü Değişiklik

KOSGEB, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 

Programı’nda köklü değişiklik yaptı. Toptan ve perakende 

ticaretin yanı sıra pek çok sektör programa dahil edilirken 

yeni mezun gençlerin istihdamının önü açıldı. Programın 

yeni fazını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. 

Millete Sesleniş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında Millete Sesleniş 

konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

 

Kapsamını Genişletiyoruz

KOSGEB destekleriyle ilgili bir 

müjdemizi de sizlerle paylaşmak 

istiyorum. Bilindiği gibi Nisan 

ayında mikro ve küçük işletmelere 

yönelik bir hızlı destek programı 

başlatmıştık. Bu programın kapsamını 

yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde 

genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup 

meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay 

boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 

100 bin lira destek veriyoruz.

Faizsiz 2 Yıl Sonra Ödeme 

Kadın istihdamında bu rakam, 110 bin lirayı buluyor. Mikro 

işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar 

uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 

ayda geri ödenecek.  Amacımız bu program ile 75 bin yeni 

meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama 

dahil etmektir. İşletmelerimizi başvuruları bugün açılan bu 

programa katılmaya davet ediyorum.

Haber için karekodu tarayınız
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Genç İstihdamına Büyük Destek

KOSGEB, gençlerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracak 

önemli bir hamle yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası açıklanan 

destek paketinin ayrıntılarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank anlattı. 

Nisan ayında pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük 

İşletmelere Hızlı Destek Programı başlattıklarını hatırlatan 

Bakan Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 

açıklanan programın yeni fazında imalat sektörünün yanı 

sıra salgında gelir kaybı nispeten yüksek olan pek çok 

hizmet ve ticaret sektörünü de programa dahil ettik” dedi.

Son Başvuru 31 Mart

Varank, başvuruları e-Devlet üzerinden almaya 

başladıklarını belirterek, “Son başvuru tarihi 31 Mart 2022. 

Destek kapsamında olan işletmelerimizi bu imkândan 

yararlanmaya davet ediyorum” diye konuştu. 

İki Faz Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan ayında 

pandemiden etkilenen Mikro ve Küçük İşletmelere 

Hızlı Destek Programı’nı kamuoyu ile paylaştı. İmalat 

sektöründeki işletmeler ile teknoloji tabanlı start-up’ların 

başvuru yapabildiği programda, 3-21 Mayıs’ta ilk, 21 

Haziran-3 Eylül arasında ikinci faz başvurular alındı.

Kimler Kapsamda?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 

3’üncü fazda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren 

işletmeler, 1981 ve sonrası doğumlu, daha önce hiç 

çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan 

yeni personeli istihdam edebilecek. Destekten, üniversite 

mezununun yanı sıra mesleki ve teknik lise mezunu olan 

kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabilecek. 

Önceki Fazlardan Yararlananlar da 

Faydalanabilecek

Televizyonlarda canlı yayınlanan ekonomi programlarına 

katılan KOSGEB Başkanı Kurt, programın ilk iki fazından 

yararlananların da bu yeni aşamadan faydalanabileceğini 

söyledi.

Bankalarla İlişkili Değil

Bazen banka kredisi ya da banka ile ilişkili gibi anlaşılıyor. 

Öyle bir şey yok. İşletmelerimiz KOSGEB’e internet sitesinin 

üzerinden başvuracaklar. E-Devlet’e yönlendiriyoruz zaten 

hemen. Bütün belgeleri e-Devlet üzerinden alıyoruz. 

Herhangi bir evrak istemiyoruz. Bütün evrakları zaten kamu 

kendi içinde bunları online konuşabiliyor, başvurusunu 

taahhüdünü yapıyor. İşletme sahibi kadınsa destek 110 bin 

TL olacak. İşletmeler, aynı şartları 

taşıyan yeni bir personel ile devam 

edebilirler. SGK kaydının yarısını 

hesaba yatıracağız.

Video için karekodu tarayınız
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KOSGEB’den 6 Milyon TL’lik Yeni Çağrı 
Bakan Varank: Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza uygun şekilde orta yüksek ve yüksek 

teknolojili alanlarındaki kritik teknolojilerin yerli imkânlarla üretilmesini sağlayacağız

KOSGEB, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin 

geliştirilmesine yönelik olarak kurguladığı Ar-Ge, Ür-

Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın yeni çağrısına çıktı. 

İşletmelerin büyüklüklerine göre 6 milyon TL’ye kadar 

faydalanabilecekleri yeni çağrıyı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank açıkladı. Bakan Varank, bu yeni çağrı 

ile ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayisi ve raylı sistem 

araçlarına odaklandıklarını kaydederek, “Milli Teknoloji 

Hamlesi vizyonumuza uygun şekilde bu sektörlerdeki kritik 

teknolojilerin yerli imkânlarla üretilmesini sağlayacağız” dedi.

Varank, 2021 Verimlilik Proje Ödülleri ile TEVMOT Projesi 

Plaket Takdim Töreni’ne katıldı. Bilişim Vadisi’nde düzenlenen 

törende bir konuşma yapan Varank, KOSGEB’in yeni çağrısıyla 

ilgili şunları söyledi:

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon

KOSGEB ile başlattığımız yeni bir destek programının 

müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz 

KOSGEB’in Ar-Ge’ye yönelik destek programını, bu yılın 

başında güncelledik. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı adını verdiğimiz bu yeni destek programının ilk 

çağrısına da Mart ayında çıktık. Elektrikli otomotiv sektörü 

ile 5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine dönük 

olan bu çağrımıza ilişkin değerlendirme süreçlerinin sonuna 

geldik. Yakın zamanda sonuçları ilan edeceğiz.

Yeni Çağrıyı Açıkladı

Bugün ise, programın orta yüksek ve yüksek teknolojili 

alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz. Bu yeni çağrımızla 

da ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayi ve raylı sistem araçları 

alanlarına odaklanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza 

uygun şekilde bu sektörlerdeki kritik teknolojilerin yerli 

imkânlarla üretilmesini sağlayacağız.

Mikro İşletmeler de Dahil

İlk çağrımızdan farklı olarak bu kez mikro işletmeleri de 

destek kapsamına aldık. Orta ölçekli işletmelere 6 milyon, 

küçük işletmelere 1,5 milyon, mikro 

işletmelere de 900 bin TL’ye kadar 

destek vereceğiz. Proje teklif çağrısı, 

8 Şubat’a kadar başvurulara açık. 

Ben tüm işletmelerimizi bu destekten 

yararlanmaya davet ediyorum.
Haber için karekodu tarayınız
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ASELSAN ile Güç Birliği
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın yeni çağrısında, kritik teknolojileri yerli 

imkanlarla üretecek orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki işletmelere destek vereceğiz

KOSGEB, ASELSAN ile birlikte imalat sanayisinde orta 

yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi 

konusunda güç birliğine gidecek. KOSGEB’in kritik 

teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesi amacıyla çıktığı 

çağrıda ASELSAN ile ortak çalışma yürütecek. KOSGEB 

Başkanı Hasan Basri Kurt da, “ASELSAN’ın 2 bine yakın 

KOBİ’nin bulunduğu bir tedarik ağı var. KOSGEB olarak bu 

ekosisteme daha fazla KOBİ’yi entegre etmek istiyoruz” 

derken, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 

Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Tüm kritik bileşenleri 

millileştirmemizi bir zorunluluk olarak görüyoruz” ifadelerini 

kullandı.

Bakan Varank Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçen hafta 

düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri ile TEVMOT Projesi 

Plaket Takdim Töreni’nde KOSGEB’in yeni çağrısını açıkladı. 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın yeni çağrısı, 

ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayisi ve raylı sistem araçlarına 

odaklanıyor.

Bir Araya Geldiler

KOBİ’lerin 8 Şubat’a kadar başvurabileceği çağrı ile ilgili 

KOSGEB ve ASELSAN’dan bir hamle geldi. KOSGEB Başkanı 

Kurt, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Görgün ile bir 

araya gelerek yürütülecek iş birliği çalışmalarını masaya 

yatırdı.

Farklı Kalemlerde Destek

KOSGEB Başkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, ASELSAN 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Görgün, “Bizlerle aynı vizyonu 

paylaşan, millileştirme yolunda ülkemize katkı sağlamak 

isteyen firmalarımıza imkan sağlamak, destek olmak amacıyla 

KOSGEB tarafından lansmanı yapılan çağrı çok değerlidir. 

Firmalara farklı kalemlerde (personel, makine-techizat, test 
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vb) sağlanacak destekler sadece savunma sanayimizin değil, 

tüm sektörlerimize önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

ASELSAN’ın Tedarik Ağı

KOSGEB Başkanı Kurt da, “ASELSAN’ın 2 bine yakın KOBİ’nin 

bulunduğu bir tedarik ağı var. KOSGEB olarak bu ekosisteme 

daha fazla KOBİ’yi entegre etmek istiyoruz. Yeni çağrımız 

ile KOBİ’ler, ASELSAN’ın talep etmiş olduğu ürünleri yerli 

imkânlarla üretmek için 6 milyon TL’ye kadar destek 

alabilecek. Çağrıyı ASELSAN ile iş birliği içerisinde hazırladık. 

Bütün süreçlerde de beraber olacağız” diye konuştu.

Program Güncellendi

KOSGEB, Ar-Ge’ye yönelik destek programını, bu yılın başında 

güncelledi. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon adı verilen yeni destek 

programının ilk çağrısına Mart ayında elektrikli otomotiv 

sektörü ile 5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine 

dönük alanlarda çıkıldı.

İş Birliği Anlaşması İmzalandı

ASELSAN ile KOSGEB, 9 Haziran’da iş birliği anlaşması 

imzaladı. Bu anlaşma ile Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı’nın II. çağrısı ile ilgili görüşmeler yapıldı. Görüşmeler 

neticesinde yeni proje teklif çağrısı oluşturuldu.

Hedef Millileştirme

Çağrı; rekabetçi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması 

için öncelikli sektörlerdeki işletmeler ile savunma sanayisinin 

ihtiyaçlarını millileştirme kapsamındaki işletmelerin Ar-Ge ve 

İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlıyor. 

8 Şubat’a kadar başvuruya açık olan proje teklif çağrısı 3 ana 

başlıkta sağlanacak:

Savunma sanayi alanına yönelik: QPL’e uygun 

askeri konnektörler, RF kablolar, yüksek ses seviyeli yönlü 

diyafram sürücü hoparlörler, akustik dönüştürücüler ve RF 

bileşenler

İlaç ve tıbbi cihaz alanına yönelik: Ultrason 

cihazları, bilgisayarlı tomografi ve dijital mamografi 

cihazları, hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme 

sistemleri, görüntü işleme ve tarama cihazları, robotik cerrahi 

sistemler, aşı ve bağışıklık ürünleri, tanı ve teşhis ürünleri, 

biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi

Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin 

üretimine yönelik: Raylı sistemlerde kullanılacak cer 

sistemi, boji, baliz, araç gövde tasarımı, pnömatik sistemler, 

dişli kutusu, self röle gibi kritik bileşenler, raylı sistem kontrol 

sistemi, yolcu bilgilendirme sistemleri, sistem entegrasyonu

6 Milyon TL’ye Kadar Destek

Çağrı kapsamında mikro işletmeler için 900 bin TL, küçük 

işletmeler için 1,5 milyon TL ve orta büyüklükteki işletmeler 

için 6 milyon TL’ye varan destek sağlanacak. Bu destekler 

personel giderleri, makine-teçhizat giderleri, sınai mülkiyet 

hakları giderleri, test-analiz 

ve belgelendirme giderleri, 

danışmanlık-eğitim-tanıtım ve 

yurt içi/yurt dışı fuarlar gibi 

faaliyetler için katılımcı firmalara 

sağlanacak.

Haber için karekodu tarayınız
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Ar-Ge’nin Ticarileştirilmesi Önceliğimiz Olacak
KOSGEB Başkanı Kurt, KOSGEB’in faaliyetleri açısından 2021 yılını değerlendirdi. Kurt,  

2022’de öncelikli gündem maddelerinin başında Ar-Ge’nin ticarileşmesinin geldiğini söyledi

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, 2022 yılında 

yalnızca KOSGEB’in değil bütün Ar-Ge projelerinin 

ticarileştirilmesi konusunda çaba harcayacaklarını 

kaydederek, “2022 yılı için Ar-Ge’nin ticarileştirilmesi 

temel konularımızdan birisi olacak” dedi.

Başkan Kurt, çevrim içi toplantıda; başkan yardımcıları, 

daire başkanları, müdürler, KOBİ uzmanları ve KOBİ uzman 

yardımcıları ile bir araya geldi. Konuşmada 2021 yılının 

değerlendirmesini yapan Kurt, 2022 yılında ele alacakları 

öncelikli  konulardan bahsetti. 

Kurt, özetle şu açıklamalarda bulundu: 

70 Bin İşletmeye Destek

Bu sene yaklaşık 70 bin işletmeye destek ödemesi 

gerçekleştirdik. Bu, KOSGEB için gerçekten iyi bir rakam. 

Bu kadar işletmeye dokunabilmek çok önemli. Bu 

gerçekleşmeleri sahadaki ekibimiz vasıtasıyla yaptık. Bu 

çalışmalarda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür 

ediyorum. 2022 yılında da bu performansımızı güçlü bir 

şekilde devam ettireceğimize inanıyorum.

TEKNOYATIRIM’da İyileştirmeler

Ülkemizin cari açığını gidermek amacı ile vermiş 

olduğumuz TEKNOYATIRIM Destek Programımız var. 

Bu programımızın uygulama süreçlerinde iyileştirmeler 

yaparak, destek programının uygulamasına yönelik başvuru 

ve ödeme süreçlerini kısalttık. 2021 yılı içerisinde 131 adet 

TEKNOYATIRIM projesine destek sağladık.

2022 Yılında Ar-GE Temel Konumuz

2022 yılı için Ar-Ge’nin ticarileştirilmesi temel 

konularımızdan birisi olacak. Yalnızca KOSGEB olarak 

vermiş olduğumuz Ar-Ge desteklerinin ticarileştirilmesi 

değil de bütün Ar-Ge projelerinin ticarileştirilmesi ve 

ekonomiye kazandırılması konusunda çaba harcayacağız. 

Bu konuda çözüm üreten bir kuruluş olmayı hedefliyoruz.
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500 Milyon Kredi Hacmi

2021 yılında ülkemizde yaşanan doğal afetlerde KOSGEB 

olarak KOBİ’lerimizin yanında olduk. Ülkemizin farklı 

bölgelerinde farklı afetler yaşandı. Bu bölgelerde hasar 

gören KOBİ’lerimize finansman desteği sağladık. Bu sayede 

500 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Bu bölgelerde 

sürece katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma da 

teşekkür ediyorum.

Soğuk Zincir İyi Gidiyor

Soğuk zincirin finansmanı için bir program devreye aldık. 

Bu programı takip ediyoruz. Türkiye’de fahiş fiyatlarla 

dağıtılan gıda fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak 

amacıyla böyle bir program başlattık. Şu anda bu destek 

programında iyi bir aşamaya geldik. 

Tedarikçi Geliştirme

Yeni yeni destek alanları oluşturmak istiyoruz.  Bu 

alanlardan bir tanesi de tedarikçi geliştirme alanı. Şu anda 

ihracatımızda otomotiv sektörü birinci sırada yer alıyor. Bu 

sektördeki üretimin yerlilik oranlarını arttırmak istiyoruz. 

Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yürütmüş 

olduğu bir program var. KOSGEB olarak biz de bu programa 

dahil olduk. Ayrıca ASELSAN ile bir protokol imzaladık. 

Bu protokol sayesinde ASELSAN’ın tedarik zincirine 

KOBİ’lerimizin katılımını kolaylaştıracağız. ASELSAN’ın çok 

geniş bir ürün kataloğu var. Bu katalog içerisine KOSGEB 

aracılığı ile yeni ürünler ekleyecek firmaları bulacağız. 

İşin Belkemiği 

Girişimcilik çok çok önemli bir hale geldi. Daha önceki 

dönemlerde belki bu kadar ön planda değildi. Katma 

değeri yüksek ürünler üreten ve bilgi teknolojilerine giriş 

yapan gençleri bu ekosisteme katkılar sağladı ve çok güzel 

örnekler çıktı ortaya. KOSGEB, girişimcilik konusunda işin 

belkemiğini oluşturuyor. 

2022 Yılında da Güçlü Bir Şekilde Devam 

Etmek İstiyoruz

Katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi, 

KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin arttırılması konularında 

desteklerimiz var. İşletmelerimiz Avrupa Birliği üyesi 

ülkelere ihracat gerçekleştiriyor. Bu fonksiyonu birkaç 

kademe daha yukarı çekerek 2022 yılında da güçlü bir 

şekilde KOBİ’lerimize desteği devam ettirmek ve süreçlere 

katkı sağlamak istiyoruz.
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Girişim Sermayesi ve Yeni Fonlar
KOSGEB, finansal kaynaklara erişimi kısıtlı girişimcilerin ihtiyaç duydukları kaynaklara 

ulaşabilmesini sağlayacak girişim sermayesi çalışmalarına yeni iki fon daha ekledi

KOSGEB, Aralık 2021’de İcra Komitesinin 25/11/2021 

tarih ve 2021-14 no’lu kararı kapsamında Albaraka 

Portföy Yönetimi A.Ş. Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım 

Fonu ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş’ye ait 

olan Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş’nin 

yönettiği Bölgesel Kalkınma Fonu’na kaynak aktararak 

girişim sermayesi konusundaki çalışmalarına yenilerini 

ekledi.

Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım 

Fonu 

Dinamik, yenilikçi ancak finansal kaynaklara erişimi kısıtlı 

girişimcilerin ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşabilmesini 

sağlayan bir yatırım finansmanı biçimi olan girişim/risk 

sermayesi kavramı 19. yüzyılda ortaya çıkmış ve 20.yüzyıl 

ortalarından itibaren gelişimini hızlandırarak ABD ile 

Avrupa’da yaygınlaşmaya başlamıştır.

Fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek 

olan işletmelere yaptıkları uzun vadeli yatırımlar olarak da 

ifade edilebilen girişim sermayesi sayesinde özellikle küçük 

ve orta ölçekli işletmeler  yatırım fikirlerini gerçekleştirme 

fırsatı bulmaktadır.

Bulundukları ülkelerde işletmelerin yüzde 90’dan fazlasını 

oluşturan KOBİ’lerin iş fikirlerini hayata geçirmede yardımcı 

olan girişim sermayesi, ülkemizde Sermaye Piyasası 

Mevzuatı’na dayalı bir modelin düzenlendiği 90’lı yılların 

ardından sektöre genel ilginin geliştiği 2000’li yıllar ve 

girişim sermayesinin bir sektör olarak Türkiye’de kendisini 

kabul ettirdiği 2005 yılı sonrasında önemli ilerlemeler 

kaydetti.

Pelin TEĞMEN

Hazırlayan
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KOSGEB, 1999 yılında KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla TOBB, Halk Bankası, TESK ve 16 sanayi 

ve ticaret odasının ortaklığında kurulan ve Türkiye’deki ilk 

girişim sermayesi uygulamalarından biri olan “KOBİ Girişim 

Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş” ve 2007 yılında Avrupa 

Yatırım Fonu (European Investment Fund-EIF) ve KOSGEB’in 

kurucu ortakları olduğu ve Türkiye’nin ilk fonların fonu 

yapısı olan “Türk Yatırım Girişimi” (Turkish Investment 

Initiative-TII) ile Türkiye’de girişim sermayesi ortamının 

gelişmesine öncü olarak önemli ilklere imza atmıştır.

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş Bilişim Vadisi 

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Bilişim Vadisi GSYF erken aşamadan başlayarak tüm 

aşamalardaki girişimlere yatırım yapmayı amaçlayan 

bir girişim sermayesi yatırım fonudur. Ana odağında 

ölçeklenebilir yazılım hizmeti veren girişimler olmakla 

beraber sektör bağımsız tüm girişimcilere kapısı açıktır. 

Fon teknoloji tabanlı şirketlerden ürün ve pazar uyumu 

sağlamış ve hedef pazarı oturmuş, yüksek büyümeye hazır 

hale gelmiş bilgi ve iletişim teknolojileri, oyun, finans, siber 

güvenlik, mobilite, tarım, sağlık, enerji gibi ‘sivil teknolojiler’ 

alanındaki şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

Bilişim Vadisi, Albaraka Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım 

Bankası ve Albaraka Portföy Yönetimi’nin geçmişten gelen 

tüm birikimi ile yüksek potansiyelli girişimlerin yanında 

olmak isteyen Bilişim Vadisi GSYF, dinamik yapısıyla iyi bir 

takım arkadaşı olma vizyonuyla hareket etmektedir. 100 

milyon TL başlangıç sermayesi ile 10 yıl süre ile kurulmuş 

ve 2022 yılı başında fon büyüklüğünü 2,5 katına çıkarmış 

olan fon Türkiye’nin genç, dinamik ve gelecek vadeden 

şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır.

2021 yılıyla beraber faaliyete geçen fon bir yıllık dönemde 

siber güvenlik, tarım teknolojileri, robotik süreç otomasyonu, 

görüntü işleme, bulut teknolojileri ve sigorta teknolojileri 

alanlarında 7 girişime yatırım yapmıştır. Önümüzdeki 

2 yıl boyunca en az 25 şirkete daha yatırım yapmayı 

planlamaktadır.

Bölgesel Kalkınma Fonu

Türkiye’nin kalkınmasının önemli araçlarından biri olan 

bölgesel kalkınmanın desteklenmesi Türkiye Kalkınma 

Fonu’nun önceliklerinden biri olmuştur. Bu kapsamda 1 

Temmuz 2020 tarihinde 400 milyon TL büyüklüğünde, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yatırımcısı olduğu 

Bölgesel Kalkınma Fonu (BKF), Türkiye Kalkınma Fonu’nun 

bir alt fonu olarak kurulmuştur. BKF’nin yatırım odağında, 

kalkınmada öncelikli stratejik sektörlerde ihracat/cari açığın 

azaltılması ve bölgesel istihdam yaratmaya yönelik öncelikli 

alanlar ön planda tutulmaktadır. Söz konusu yatırımlarla 

sağlanacak sermaye ve yönetim uzmanlığı desteği ile 

yatırım gerçekleştirilen şirketlerin büyüme hedeflerinin 

gerçekleştirilmesinde yardımcı olunması planlanmaktadır. 

Türkiye Kalkınma Fonu, ülkemizin her bölgesine ulaşma 

hedefiyle, Bölgesel Kalkınma Fonu ile kalkınmada 

öncelikli sektörlerle, ihracat ve iş gücü artırıcı sektörleri 

destekleyecektir.
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Aşı için Yerli Üretim ‘’Ultra Derin Dondurucu’’
Öztaş Global Soğutma, başta Covid-19 tedavisi için üretilen aşılar olmak üzere tüm aşıların 

muhafaza edilebileceği soğukluğu eksi 86 dereceye ulaşabilen ultra derin dondurucu üretti

32 yıldır beyaz eşya, otomotiv ve inşaat sektörlerinde 

faaliyet gösteren Öztaş Global Soğutma, aşıların korunup 

saklanabileceği özel derin dondurucu geliştirdi. KOSGEB’in Stratejik 

Ürün Destek Programı ile de güneş enerjisi ile çalışan, sahra tipi 

askeri dolapların seri üretim tesisini kurdu. 

Öztaş Global Soğutma, sektörün önde gelen firmalarına endüstriyel, 

ticari tip soğutucu üretimi yapıyor. Bunun yanı sıra yerli ve milli 

marka Coolermed ile 2-4 ile 40 derece arasında soğutma yetkinliğine 

sahip kan dolabı, aşı dolabı, plazma dolabı gibi medikal sektöre 

yönelik yüksek teknolojili ürünler de üretiyor. Türkiye’deki birçok 

hastaneye son bir yılda yaklaşık bin 500 adet soğutucu satışı yaptı.

15 Bin Adet Ticari Tip Soğutucu

Öztaş Global Soğutma, Öztaş Demir Çelik Sac İşleme adıyla 1980 

yılında Manisa Sanayi Sitesi’nde 100 metrekare büyüklüğündeki 

iş yerinde ticaret hayatına adımını attı. 1997 yılında günümüzdeki 

tesisine taşınarak 16 bin metrekare kurulu alan üzerinde ve 200’ü 

aşkın personeli ile faaliyet gösteriyor. Firma, yılda 12 bin ton sac 

Erhan BAHÇECİ

Hazırlayan

Yerli ve Milli Üretim
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işleme ve 15 bin adet ticari tip soğutucu üretme kapasitesine sahip.

Kurulduğu 1980 yılından bu yana başta beyaz eşya olmak üzere; 

otomotiv, makine ve inşaat sektörlerine mamul ve yarı mamul 

imalatı yaparak hizmet veren Öztaş Demir Çelik, 2016 yılında 

yardımcı sanayinin yanı sıra ana sanayi konumuna gelmeyi 

hedefleyerek GreenCooler ve CoolerMed markalarını ortaya çıkardı. 

Yurt Dışı Pazarında Yerli Ürünler

Dünya ticaretinin yön değiştirmesiyle birlikte dünya ve özellikle 

Avrupa’daki pazar payı genişlemiş, çalıştığı firmalarda içecek 

üreticileri ve dağıtım ağı olan distribütörlerin şu anda yurt dışı 

pazarının büyük bir kısmını İtalya oluşturuyor. 

Medikal sektörde ise Öztaş Global Soğutma, Devlet Malzeme 

Ofisi’nin tedarikçisi olması nedeniyle yurt içinde geniş bir ağa 

sahip. Yurt dışında ise Ukrayna, Peru, Tunus, İspanya, Birleşik Arap 

Emirlikleri, Mısır, Sırbistan, Polonya, Azerbaycan, Hong Kong, Kıbrıs, 

Libya, Umman, Irak, Somali, Kosova ve Uganda ülkelerine ihracat 

gerçekleştiriyor.

KOSGEB ile 8 Program

KOSGEB destekleri ile büyüyen işletme 8 ayrı destek programını 

başarı ile tamamladı.

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile “Ultra Düşük 

Sıcaklıkta (eksi 86 derece) Çalışabilen, 600 lt Sahip Enerji Verimliliği 

Sağlayan Medikal Tip Dondurucu Tasarımı ve Prototip Üretimi” ve ‘’Et 

Yaşlandırma Dolabı Tasarımı ve Üretimi’’ konulu iki projeyi başarı ile 

tamamladı. 

KOSGEB Stratejik Ürün Programı ile de güneş enerjisi ile çalışan, 

sahra tipi askeri dolapların seri üretim tesisini kurdu. Üretim hattında 

ikinci bant kurulumu yapan işletmenin üretim/satış operasyonları 

devam ediyor.

“Yerli ve milli marka Coolermed ile 

2-4 ile 40 derece arasında soğutma 

yetkinliğine sahip kan dolabı, aşı 

dolabı, plazma dolabı gibi medikal 

sektöre yönelik yüksek teknolojili 

ürünler üretiyor.”
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Genç Girişimcilerden İHA Fotogrametrisi
İleri Girişimcilik Destek Programı ile kurulan GeoIT Harita Bilişim, fotogrametrik uçuş 

hizmeti, veri üretimi ile kentsel planlama ve coğrafi bilgi sistemleri geliştiriyor

KOSGEB’in İleri Girişimci Geliştirme Destek Programı’ndan 

faydalanan GeoIT Harita Bilişim firmasının kurucusu 

Enes Halıcı, harita ve yazılım sektörüne yeni bir bakış açısı 

getirdiklerini dile getiriyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) uçuşları ile 

görüntüsü veya haritası istenen alanı en kaliteli görüntüleme 

şekliyle elde ettiklerini söylerken, hedeflerinin de teknolojiden 

maksimum fayda sağlayarak minimum maliyet ile hizmet 

vermek olduğuna dikkat çekiyor.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ankara doğumluyum. 26 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi 

Geomatik Mühendisliği mezunuyum. Genel müdürlüğünü 

yaptığım GeoIT Harita Bilişim Şirketi’ni, ortağım şehir plancısı 

Mücahit Işıldar ile 2019 yılının Mayıs ayında kurdum. 

Şu anda GeoIT Harita Bilişim Şirketi’nde genel müdürlük 

ve fotogrametrik projelerin yönetimi görevlerini yerine 

getirmekteyim. Fotogrametrik danışmanlık ve hizmet ihtiyacı 

olan özel sektör firmalarına da danışmanlık yapmaktayım. 

Ayrıca Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimimi 

Görüntü İşleme ve Obje Çıkarımı üzerine bitirmek üzereyim.

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar 

olan süreçlerini anlatır mısınız?

İşletmemizin kuruluş çalışmaları ilk olarak 2019 yılının Mart 

İcat Çıkaran Gençler

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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ayında aldığım Online Girişimcilik Eğitimi ile başladı. Bu 

eğitim sürecinde neler yapabileceğimiz hangi desteklerden 

faydalanabileceğimiz sorularına cevaplar buldum. Eğitime 

katılım belgemi aldıktan sonra iş modeli, faaliyet alanları, 

gerekli yazılım ve donanımlar üzerine araştırmalar yapmaya 

başladım.

Araştırmalarımın yanında işletmemizin kuruluşu ile ilgili resmi 

işlemler için de hazırlıklara başladık ve 2019’da işletmemizi 

resmi olarak kurduk. Kuruluşumuzdan hemen sonra KOSGEB’in 

sağlamış olduğu İleri Girişimci Destek Programı’na başvuru 

yapmak için gerekli iş modeli evrakları ile beraber başvurumuzu 

gerçekleştirdik ve kurul kararı ile destek almaya hak kazandık. 

Devam eden aylarda iş modelimiz ve faaliyet alanlarımız 

için gerekli yazılım ve donanımların teminini sağladık. İlgili 

ekipmanların kullanımı için gerekli eğitimlerimizi gerek sahada 

gerek ofiste tamamlayarak Ankara Balgat’ta bulunan ilk 

ofisimizde faaliyetlerimize başladık. 

Sürecin devamında, farklı farklı il ve ilçe belediyeleri ve 

kurumlarla görüşmeler yaptık. Sektöre hizmet vermek için 

firmamızın tanınması gerekliydi. Bu çerçevede özel sektörün 

öncü firmaları ile de görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerimiz 

sayesinde 2020 yılı meyvelerini vermeye başladı. 2020 yılı 

içerisinde hem özel sektöre hem kamu kurumlarına çeşitli 

hizmetler gerçekleştirdik. İHA ile uçuş hizmeti, görüntü işleme 

ve harita üretimi gibi konularda müşterilerimize hizmet verdik. 

2020 yılının sonlarında Van ilimize hizmet etme fırsatını 

yakaladık. Bu iş kapsamında Van’ın Gürpınar ilçesinin 

fotogrametrik hâlihazır haritasını üretip 2021 yılının Haziran 

ayında Van Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettik. 

Şu anda veri üretimine devam ettiğimiz başka projeler de 

mevcut. Erzurum’da kadastro yenileme faaliyetlerini yürüten 

Alya Proje firmasına fotogrametrik kadastro haritaları 

üretmekteyiz. Bunun dışında hem yurt dışında hem de yurt 

içinde destek verdiğimiz 3 boyutlu kent modeli üretimi projeleri 

var. Bunların yanı sıra iş potansiyelimizi arttırmak üzere 

yürüttüğümüz çalışmalarımız da mevcut.

Faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir 

misiniz?

GeoIT Harita Bilişim şirketi olarak ana faaliyetimiz; görüntü 

verisinin elde edilmesi, işlenmesi ve barındırılmasıdır. Bu 

işlemleri gerçekleştirirken teknolojiden maksimum fayda 

sağlayıp minimum maliyet ile hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Alanında uzman ekibimizle, görüntü verisi veya haritası istenen 

alanı inceleyip gerekli arazi çalışmalarını yerine getiriyoruz. 

Deneyimli pilotlarımız ile İHA uçuşlarımızı gerçekleştirip 

çalışma alanımızın en kaliteli görüntülerini elde ediyoruz. 

Alanında bilgili geomatik mühendislerimiz, bu görüntüleri ilgili 

mühendislik yazılımı ile işleyerek en kaliteli sonuç ürünlerini 

üretip görüntüleri çizime hazır hale getiriyorlar. Fotogrametri 

uzmanlarımız da bu görüntülerden harita üretimini 

gerçekleştiriyorlar.
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CBS birimimiz şehir planları ve kent modeli üretimi üzerine 

çalışıyor. Bunların dışında nazım imar planı ve imar planı 

uygulaması gibi alanlarda da faaliyet gösteriyor. Ayrıca CBS 

verisi toplama ve CBS sistemlerinin yönetimi gibi konularda da 

çalışmalarına devam ediyor.

Ana faaliyetlerimizin yanı sıra Ar-Ge birimimiz, mesleğimiz 

ve sektör ile alakalı projelerde araştırma ve geliştirme 

faaliyetleri sürdürüyor. Hem proje bazlı küçük yazılım ve 

donanım geliştirme faaliyetleri hem de daha geniş çapta CBS 

sistemi oluşturma, çeşitli görüntü sınıflandırma algoritmaları 

ve kodlamaları ve yazılım geliştirme üzerine çalışıyor. Ayrıca 

işletmemizin sektörü ve teknolojiyi takip etmesi konusundaki 

görevlerini de yerine getiriyor.

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir 

misiniz?

Firmamızın ürettiği en önemli ürünler; ortofoto, nokta bulutu, 

sayısal arazi modelleri, hâlihazır haritalar ve 3 boyutlu bina 

modelleridir. Ortofotolar, elde edilen görüntülerin fotogrametrik 

teknikler ile optik hatalarının giderilmesi, gerçekteki objelerin 

(bina, ağaç vs.) merkezsel iz düşümünün hesaplanarak birim 

alanda yapılan yataylama sonrası, görüntülerin birleştirilip 

mozaiklenmesi sonucu elde edilen son bütün görüntüdür. 

Nokta bulutu, elde edilen görüntülerden üretilen veya bir lazer 

tarayıcı ile elde edilen 3 boyutlu noktalar kümesidir. Dünyayı 3 

boyutlu noktalar kümesi şeklinde görmemizi ve ölçü almamızı 

sağlar. Sayısal arazi modeli ise bu görüntülerden veya nokta 

bulutlarından üretilen ve arazinin durumunu 3 boyutlu veya 

kabartma şeklinde gösteren verilerdir. 

Bu verilerin bütününden arazinin mevcuttaki durumunu 

gösteren çeşitli ölçeklerde hâlihazır haritalar üretilmektedir. 

Yine aynı şekilde bu veriler kullanılarak mevcuttaki binaların 3 

boyutlu sanal modelleri de oluşturulmaktadır.
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Yurt içi ve yurt dışı pazarlarınız nasıl? 

Satışlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketimizin faaliyet alanlarında tam bir satış söz konusu değil. 

Genellikle müşterilerimizden projeyi alır, gerçekleştirir ve 

teslim ederiz. Burada fiyatlar ve üretim, istenilene ve projenin 

büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Yani bir sonuç ürün 

satmaktan ziyade, projeye göre sonuç ürünlerimiz şekillenir. 

Yurt içinde bu sektöre hizmet veren birçok firma mevcut 

ve hâlihazırdaki müşteri olanakları da kısıtlı. Çünkü hizmet 

verdiğimiz sektörde müşterilerimiz daha çok kamu kuruluşları. 

Bu nedenle yurt içi pazarında büyük bir rekabet mevcut. 

Dolayısıyla her zaman daha iyi tanıtım yapmak, yapılan işi daha 

farklı, hızlı ve kaliteli yapmak sizi bir adım daha öne çıkarıyor. 

Biz de yurt içinde yaptığımız çalışmalarda son teknolojiyi 

kullanarak, yaptığımız veya yapacağımız projeleri daha hızlı 

ve daha kaliteli yapıp ve en iyi fiyat-performans dengesini 

yakalayarak rakiplerimizin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Yurt dışında ise durum daha da farklı. Bu pazarda müşterinin 

güvenini kazanmak, sağlam bir diyalog kurmak ve en kaliteli 

ürünü en uygun fiyatla vermek çok önemli. Tabii mevcuttaki 

kur farkları sebebiyle yurt dışındaki maliyetlere göre kur bazlı 

maliyetlerimizin daha düşük olması, müşterilerimiz için bir 

avantaj haline geliyor ve yurt dışından iş almak kolaylaşıyor. 

Ama tabi buradaki ilk sorun güven ve kalite. Müşterinize gerekli 

güveni sağladığınızda ve işi en kaliteli şekilde teslim edeceğinizi 

gösterdiğinizde ilk tercihleri siz oluyorsunuz.

Almış olduğunuz KOSGEB destekleri 

nelerdir? Bu destekler işletmenize ne gibi 

katkılar sağladı?

KOSGEB desteklerinden İleri Girişimci Geliştirme Destek 

Programı’ndan faydalandık ve firmamız bu programda yüksek 

teknoloji düzeyinden destek aldı. Almış olduğumuz bu destek, 

gerek kuruluş aşamamızda ekonomik destek olarak gerekse 

kuruluştan sonraki süreçte üretim ve hizmet verebilmek için 

gerekli ekipman, yazılım ve donanımı elde etmekte çok katkı 

sağladı. 

Aldığımız destek ile arazi ölçümlerinde ihtiyacımız olan GNSS 

antenlerimizi, görüntü elde etmede kullandığımız insansız 

hava aracımızı, görüntüleri işlediğimiz ve harita ürettiğimiz 

yazılımları ve donanımları finanse ettik.

Gelecekteki yapacağınız projeleriniz 

hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Bu 

projeler ile neyi amaçlıyorsunuz? 

İş potansiyelimizi geliştirmek adına projelerimiz mevcut. 

İnsansız hava aracı ekipmanımızı geliştirmek ve bu ekipmanı 

bir filo haline getirmek istiyoruz. Daha büyük ve iş potansiyeli 

daha yüksek bir İHA alarak hem filomuzu genişletmek hem de 

iş potansiyelimizi büyütmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra; farklı 

kamera tipleri ve sensörler ile elde ettiğimiz veri tiplerine termal 

görüntüleri ve lazer taramadan elde edilen nokta bulutları 

gibi veri tiplerini eklemeyi hedefliyoruz. Şu an için yerli ve 

ithal olarak İHA araştırmalarımız devam etmektedir. Ayrıca, bu 

İHA’lar ile kullanabileceğimiz ve hizmetlerimize yararlı olacak 

sensörleri de araştırıyoruz.

Bunun yanı sıra; otomatik görüntü sınıflandırması, otomatik 

bina ve obje modeli üretimi, afet yönetim sistemi gibi konular 

üzerinde Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Küçük işletmelere ve girişimcilere 

tavsiyeleriniz var mı?

Girişimci arkadaşlara ve küçük işletmelere tavsiyem hedeflerini 

iyi belirlemeleri ve hedeflerine iyi odaklanıp o hedeften 

şaşmamaları olacaktır. Eğer hedefleri olması gereken ve doğru 

bir hedefse, ne kadar zorluk çekerlerse çeksinler, hedeflerine 

giden o yoldan azimle sapmadıkları sürece hedeflerine 

ulaşacaklardır. Yeter ki doğru bildikleri hedefe giderken 

yapılacak işin en iyisini, en kalitelisini ve en doğrusunu yapmak 

için çaba sarf etsinler.
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Yosundan Toprak Ph Düzenleyicisi
Kadın girişimci Duygu Güler, Osmaniye’de KOSGEB ile kurduğu işletmesinde dağlarda ve 

ormanlarda yetişen kara yosunundan elde ettiği organik sıvı yosun gübresi üretimi yapıyor

KOSGEB destekleri ile başarılara imza atan ve kendi ayakları 

üzerinde duran kadın girişimcilerimize yer verdiğimiz 

bölümümüze bu yıl da birbirinden başarılı ve azimli girişimci 

kadınlarımızla devam ediyoruz. 

İlk ay konuğumuz Osmaniye’den Duygu Güler. Amanos Organik 

olarak kurulan ve organik yosun gübresi üreten Duygu Güler’in 

başarı hikâyesine birlikte göz atalım:

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır 

mısınız? 

Şirketimizi 2019 yılında Osmaniye de Amanos Organik olarak 

kurduk. İş yerimiz, Avrupa Birliği fonu ile kurulmuş Osmaniye 

Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan İş Geliştirme Merkezi’nde 

(İŞGEM) 500 metrekare kapalı bir alandadır.

Eşimin çalıştığı özel şirkette iş yaptığı üniversitede tanışmış olduğu 

hocamızın çalışmaları doğrultusunda böyle bir fikir ortaya çıktı. 

Başlangıçta laboratuar ortamında çok küçük ölçekte üretilen 

numuneler bahçelerde denendi ve sonuçları gözlemlendi. Bitkiler 

üzerindeki olumlu gelişmeler bizleri daha kapsamlı üretim 

yapmaya yönlendirdi. 

Çalışmalarınızda neler üretiyorsunuz?

Çalışmalarımızda organik sıvı yosun gübresi üretimi yer almaktadır. 

Bu organik sıvı gübreyi dağlarda ve ormanlarda yetişen kara 

yosunundan elde etmekteyiz. Proje fikri ve oluşumu tamamen 

danışman hocamız tarafından tasarlanmıştır.  Biz kara yosunundan 

iki ayrı ürün elde etmekteyiz: Bunlardan biri bitkilerde yapraktan 

kullanılan organik sıvı yosun gübresi diğeri ise damlama 

sulamadan verilen asidik fazda bulunan toprak PH düzenleyicisidir.

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? 

Danışman hocamız projesini hazırladıktan sonra KOSGEB’e 

başvurmayı düşündük. KOSGEB’in desteklerini duymuştuk. Böyle 

bir projeyle destek alabileceğimizi düşünerek İleri Girişimci Destek 

Programı’na başvurumuzu yaptık. KOSGEB projemize destek 

verdi. Ayrıca İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 

Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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da Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ile Test ve Analiz Desteği’ni 

alarak üretimde kullanılan bütün teknik ekipmanların desteğini 

de KOSGEB’den aldık. KOSGEB’in bizler için öncelikle maddi 

desteği çok önemliydi. Ayrıca KOSGEB’den destek alan bir işletme 

oluşumuz bize ürün pazarlamada büyük etki sağladı.

Bu destekler ile yaptığınız proje üretilen 

üründen detaylı şekilde bahseder misiniz?

KOSGEB destekleri ile yurt dışında üretilen ve ithalatı yapılan sıvı 

yosun gübrelerin ülkemizde üretilebileceğini göstermiş olduk. 

Böylece çiftçilerin ve diğer üreticilerin daha ucuza mal edeceği bir 

sıvı yosun gübresini bu topraklara kazandırdık.

Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimci 

olarak özellikle iş hayatında zorluklarla 

karşılaştığınız durumlar oldu mu?

Kadın girişimci olarak hem anne olup hem çalışan olmak ister 

istemez zorluklar yaratabiliyor. Ama kadınlar isterse her türlü 

zorluğun üstesinden gelebilir. Hiçbir olumsuzluk kadınlara bahane 

olmamalı. Kadınlar ayakları üzerinde durmak için her zaman 

kendilerindeki o ışığı ve gücü görmeli.

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl 

tepkiler aldınız?

Çevremde yer alan kişiler genelde gübre işini yapanların fazla 

olduğunu söyleyerek başarılı olabilmem konusunda endişelerini 

dile getirdiler. Buna rağmen kesinlikle başarılı olacağımızı 

düşündüm. Pes etmeden biraz sabır ve özveriyle her şeyin çok iyi 

olacağına inanıyorum.

Bu süreçte sizi destekleyen ya da olumsuz 

yönde etkileyen kişi veya olaylarla 

karşılaştınız mı?

Elbette karşılaştım. Özellikle yakın çevrem endişeleri olmasına 

rağmen desteklerini hiç esirgemediler. Sadece olumsuz anlamda 

etkisi olan yok denecek kadar azdı. Onları da görmezden gelerek 

yolumuza devam edersek hiçbir olumsuzluk karşısında yılmamış 

oluruz. Bende öyle yapıyorum.

İş hayatında kadın olmanın olumlu- olumsuz 

yönlerinden bahseder misiniz?

İş hayatında kadın olmanın olumsuz yönlerinden çok olumlu 

yönleriyle karşılaşıyorsunuz. Özellikle kadın girişimci olmanız 

etrafta saygı ile karşılanıyor ve olumlu destekler alıyorsunuz. O 

yüzden kadın girişimciler hiç çekinmesin kendilerine güvenip bu 

yola girsinler.

Üzerinde çalıştığınız yeni projeler varsa 

yazar mısınız?

Tabii ki yeni projelerimiz var. Ancak henüz deneme aşamalarında 

olduğu için bu konu hakkında daha sonraları bilgi verebilirim.

Hayallerinizden ve gelecek planlarınızdan 

bahseder misiniz?

Öncelikli hayalim ürünlerimizin üreticilere kısa vadede ulaşması. 

Bunun sonucunda da üreticinin ürünlerindeki verimin artırması. 

Gelecek planlarımızda da kapasitemizi arttırmak ve ihracat hacmi 

oluşturmak var.

Son olarak kadın girişimcilere tavsiyeleriniz 

neler olur? Özellikle kadınlara yönelik 

söyleyebileceğiniz bir fikir bir anekdot var 

mıdır? 

Kadın girişimciler kesinlikle hayallerinin peşinden gitmeliler. Bu 

hayallerinin yanlarında KOSGEB gibi büyük bir destekçilerinin 

olduğunu da düşünerek işe koyulurlarsa başarmak kaçınılmaz 

oluyor.
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Bitki Zararlılarını Önlerken Doğayı da Koruyor
Geliştirdiği çevre dostu ürünle bitkilerde oluşan mantar hastalığı ve diğer zararlıları 

önleyerek, bitkileri ve doğayı korumayı hedefliyor. Ürünü KOSGEB desteğiyle geliştiriyor.

Geniş destek yelpazesi ile birçok alanda hedef kitlesine destekler 

sunan KOSGEB, destek modelleri içerisinde gençlere, kadınlara, 

engellilere istihdamı, girişimciliği ve üretimi teşvik etmek 

amacıyla pozitif ayrımcılık uyguluyor. KOSGEB destekleri ile çok 

iyi işler başaran engelli girişimcilerin ve KOBİ’lerin sayısı da her 

geçen gün artıyor. 

Yenilikçi fikirler ve iş konuları ile kendini ifade eden engelli 

girişimci ve KOBİ’lerimizi dergimizin yeni döneminde sizlerle 

tanıştırmaya ve onları yakından tanıtmaya çalışacağız. Burada 

amacımız; fiziksel veya bilişsel kısıtlamaları öne çıkarmak 

yerine bu durumda olan ve engel tanımayanların hayallerine ve 

hedeflerine nasıl ulaştıklarını sizlere aktarmak.

Yazı dizimizin mottosu olarak; dünyada bilimsel çevrelerde 

Einstein’dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi 

olarak kabul edilen, fizik dünyasına yön veren teorilerin sahibi 

olan Stephen Hawking’in, “Hayat varsa, umut da vardır” sözünü 

belirledik.

Engel Tanımayan KOBİ’ler

Elanur HINISLIOĞLU

Hazırlayan
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“Engel Tanımayan KOBİ’ler” yazı dizimizin ilk konuğu girişimci 

Fatih Dağ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olan Dağ, lisans öğreniminde 

pestisitler ve bitki koruma ürünleri üzerine araştırma ve deneysel 

faaliyetlerde bulunarak Geyve’de iyi tarım uygulamalarını 

geliştirmeyi amaçlıyor. İşte, “Hayat varsa, umut da vardır” diyen 

Fatih Dağ’ın girişimcilik öyküsü:

GÜLLECİ BULAMACI: Sakarya’nın Geyve ilçesinde 

çiftçilikle uğraşılan bir ortamda doğup büyüdüm. Çiftçiler, 

yetiştirdikleri bitkilerdeki zararlıları önlemek için geleneksel bir 

yöntem kullanıyorlardı. Adına ‘Gülleci Bulamacı’ denilen, kireçle 

kükürtü kaynatmak suretiyle yaptıkları bir koruma yöntemiydi. 

Bunun etkisinin de düşük olduğunu bitkilere ve çevreye de zarar 

verdiğini gördüm. 

EĞİTİMİNİ SAHAYA YANSITTI: Aldığım üniversite 

eğitiminin yanı sıra araştırmalarım sonucunda da bu konuda 

bilimsel olarak kanıtlanmış verilere ulaştım. Çevreye zararı düşük, 

daha etkili ve ekolojik şartlara uygun bir ürün üretme hedefiyle 

2020 yılında işletmemi kurdum. Burada hem bitkileri zararlılardan 

koruyan hem de çevreye etkisi çok daha düşük olan bir ürün 

geliştirdim. 

ÇEVREYE ZARARI DAHA AZ: Geliştirdiğimiz 

ürün laboratuvar ortamında üretildiği için zararlı atıklardan 

arındırılarak bitkilerle teması sağlanıyor. Böylelikle çevreye zararı 

en aza indiriliyor. Ürünün ayva meyvesine enfekte olan külleme 

hastalığını engellediğini, bitkilerdeki mantar hastalığını ve 

Amerikan beyaz kelebeği zararlısını önlediğini gözlemledik. Seri 

üretime geçmek için laboratuvarda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

PSİKOLOJİK ENGELE 

DÖNÜŞTÜRMEYİN

Stephen Hawking, 21 yaşındayken, motor nöronların 
zamanla yüzde 80’ini öldürerek sinir sistemini 
felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine 
dokunmayan bir hastalık olan ve onu hayatı boyunca 
tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum eden, ALS 
(Amyotrofik Lateral Skleroz) tanısı konuldu. Ancak 
bu durum Hawking’i fizik konusundaki öncü ve 
değerli çalışmalarını yapmaktan dünyada alanında iz 
bırakmaktan alıkoyamadı.

Hawking, kendisi gibi engelli olanlara şu önemli 
mesajı veriyor:
Engelli bir bireyseniz, büyük ihtimalle bu sizin 
suçunuz değildir fakat insanlardan acıma beklemenin 
ya da dünyayı suçlamanın bir yararı da yoktur. Olumlu 
bir tavır takınmalı ve içinde bulunduğunuz durumu 
en iyiye döndürmeyi bilmelisiniz. Fiziksel bir engeliniz 
varsa, bunu psikolojik bir engele dönüştürmeyin. 

‘Hayat varsa, umut da vardır.’ 
Stephen Hawking 

Fizikçi

Fatih Dağ, KOSGEB’in İleri Girişimci 

Desteği’nden yararlanarak 

işletmesini kurdu. Sakarya 

Üniversitesi Teknokent’teki kuluçka 

merkezinde çalışmalarını sürdüren 

Dağ, ürününü seri üretime geçirmek 

için Geyve’de Ar-Ge çalışmaları 

yürütüyor.
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KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ, 
2020

Doğan Girişimlerin İstihdamdaki Payı (%), 2011 - 2020

KOBİ’lerin İhracat ve İthalat Değerleri (Milyar ABD $), 2013-2020

Mikro

Orta

Küçük

KOBİ

2011

2011

2011

2011

2015

2015

2015

2015

2019

2019

2019

2019

2010

2020

2020

2020

12,4

10,3

2,4

1,5

4,2

2,9

7,8

6,2

7,3

6,8

4,5

2,711,6

4,1

1,4

11

* Çalışan Başına Katma Değer, toplam katma değerin toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. KOBİ’lerin çalışan başına katma değeri mikro, küçük ve 
orta ölçekli girişimlerin toplamına eşit değildir. Benzer şekilde tüm girişimlerin katma değeri de KOBİ’ler ile büyük ölçekli girişimlerin toplamına eşit değildir.

İhracat İthalat

2013 201357 48

46 35

65 43

61 49

2016 2016

2019 2019

2020 2020

KOBİ İstatistikleri
Ömer YAVUKLU

Hazırlayan
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İhracat / KOBİ İthalat / Büyük

KOBİ’lerin İhracat ve İthalat Değerlerinin Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (ABD $), 2020

Büyüklük Gruplarına Göre Patent Başvuru ve Tescil Sayılarının Dağılımı, 2020

İhracat ve İthalatın KOBİ ve Büyük Ölçekli Girişimlere Göre Oransal Dağılımı (%), 2020

            İHRA
C

A
T

 

            İTH
A

LA
T   

Avrupa Avrupa

Asya Asya

Amerika Amerika

Afrika Afrika
Diğer Ülkeler Diğer Ülkeler

29 Milyar 71 Milyon
19 Milyar 841 Milyon

20 Milyar 877 Milyon 24 Milyar 474 Milyon

4 Milyar 400 Milyon 2 Milyar 610 Milyon

6 Milyar 23 Milyon 2 Milyar 314 Milyon
503 Milyon 92 Milyon

36,4

63,6

24

76

Patent 
Başvuru 
Sayısı

Patent 
Tescil
Sayısı

Mikro Mikro

Küçük Küçük

Orta Orta

KOBİ KOBİ

Büyük Büyük

557 557

436 436

570 570

1563 1563

3068 3068

KOBİ KOBİ

Büyük Büyük
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Şifa Deposu Lavanta
KOSGEB ile Gaziantep’te aromatik bitkilerden uçucu yağ üretim tesisi kuran girişimci 

Hüseyin Dinmez, yetiştirdiği lavantalardan elde ettiği yağla ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Mor rengi, hoş kokusu ve estetik görüntüsüyle özellikle koku 

sanayinde en çok tercih edilen bitkilerin başında gelen lavanta; 

kozmetikten ilaç sanayine, aromaterapiden gıda sanayine oldukça 

geniş kullanım yelpazesiyle tüketicinin hizmetine sunuluyor.

Kazancı Üreticileri Memnun Ediyor

Sıcağı ve güneşi seven, Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda 

yetiştiriciliği kolay yapılan lavanta, hasat zamanı sağladığı yüksek 

verimle üreticinin ilgisini çekiyor. Sahip olduğu faydalı ve avantajlı 

özelliklerinden dolayı tercih edilen lavantanın yetiştiriciliği, 

günümüzde üretici açısından oldukça kazançlı bir sektör haline 

geldi. Bitkinin kurutulmuş çiçek ve saplarından elde edilen; 

hem insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri hem de güzelliğe 

olan faydaları sebebiyle yüzyıllardır kullanılan lavanta yağı, 

dünyada ticareti en fazla yapılan yağlar arasında yer alıyor. Tedavi 

Bitkilerin 
Sanayi Yolculuğu

Emel MUTLU

Hazırlayan
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yöntemlerinde kullanılan uçucu yağlar arasında en çok tercih 

edilen lavanta yağının 2027 yılına kadar küresel pazarda 54,4 

milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

KOSGEB Desteği ile Kuruldu

Lavanta yetiştiriciliğinin gün geçtikçe daha fazla rağbet görmesi 

ve pazar payının artması üzerine sektöre girmeye karar veren 

Dinmez, KOSGEB’e sunduğu projenin onaylanmasıyla hayalini 

gerçekleştirdi. KOSGEB’in İleri Girişimcilik Destek Programı’yla 

2021 yılında işletmesini kuran Gaziantepli girişimci, lavantayla 

sanayi yolculuğuna başladı.

HMD AROMA OİL adıyla Gaziantep’te kurulan tesis, aromatik 

bitkilerin damıtılması yöntemiyle elde edilen uçucu yağların 

imalat, satış ve pazarlaması üzerine faaliyet gösteriyor.

Bir İlki Gerçekleştirdi

4 yıl önce ektikleri lavanta tohumlarıyla Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde ilk lavanta yetiştiriciliğini gerçekleştiren Dinmez, bir 

ilke imza attı. 55 dönüm lavanta bahçesi bulunan tesiste tıbbi 

lavanta olarak da bilinen Lavandula Angustifolia ile İntermedia 

türlerinin fide dikimi yapılarak, her iki lavanta cinsinden yağ 

elde ediliyor. Ayrıca Gaziantep çevresindeki illerde de lavanta 

yetiştiriciliği yapan işletme sahibi bölgede yeni istihdam alanı 

sağlıyor.

Yıllık 1 Ton Yağ Üretiyor

KOSGEB desteğiyle aldığı makinelerle yağ üretimine başlayan 

Dinmez, işletmesinde yıllık 1 ton lavanta yağı üretiyor. 400 kilo 

kapasiteli distilasyon üniteleri aracılığıyla elde edilen yağ; sağlık, 

kozmetik ve gıda sektöründe kullanılmak üzere iç ve dış piyasaya 

arz ediliyor. Analizleri yaptırılan uçucu yağ, Zeugma Essential Oil 

markasıyla lavanta yağı ve sabunu olarak tüketiciyle buluşuyor. 

Ayrıca tıbbi lavanta tohumları kullanılarak hazırlanan lavantalı 

kurabiyeler ve tesis içerisindeki 30 kovanlık arı ünitesinden elde 

edilen lavanta balının da satışı yapılıyor. 

Lavanta Üretimi Desteklerle Artıyor

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında Yurt 

İçi Fuar Desteği’nden de faydalanan Dinmez, ürettiği ürünlerin 

tanıtımını katıldığı fuarlar aracılığıyla gerçekleştirdi.

Uçucu yağlarla yapılan tedavi uygulamalarının son zamanlarda 

artış göstermesiyle birlikte Lavandula Angustifolia türündeki 

lavantalardan üretilen yağ, daha çok eczaneler tarafından talep 

görüyor. İntermedia cinsi lavantalardan elde edilen yağlar ise 

hijyen ürünlerinin üretimine yönelik alanlarda kullanılması 

amacıyla pazarlanıyor. İşletme özellikle lavanta yağı ve sabunu 

üzerine yaptığı satışla yurt içi pazarında yerini alıyor. Dış pazarda 

ise daha çok lavanta sabunu satışıyla kendini göstermeye 

başlayan işletme, yapmış olduğu ihracatla ülke ekonomisine katkı 

sağlıyor. 

Lavantadan Gelen Şifa 

15 yıllık ilaç sektörü tecrübesi olan Dinmez, tedavi yöntemlerinde 

kullanılan Lavandula Angustifolia cinsinden üretilen lavanta 

yağının, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından bitkisel ilaç olarak 

onaylandığına dikkat çekiyor. Stres hormonlarını azaltan, zihinsel 

yorgunluğun giderilmesi, migren, depresyon ve anksiyete 

bozukluğu gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan lavanta 
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yağı, sakinleştirici etkisiyle uykusuzlukla mücadeleye destek 

oluyor. Herhangi bir yan etkisi bulunmayan lavanta yağı; böcek, 

sinek ve haşerelere karşı kovucu özelliğiyle de birçok sinek 

kovucu spreyde yer alıyor. 

Lavantaya özgü antiseptik ve hücre yenileyici özelliği sayesinde 

bakteri ve sivilce oluşumunu önleyen, mantar ve egzamaya yol 

açan iltihabı azaltan lavanta sabunu cilt sağlığına fayda sağlıyor. 

Cildi temizleyip nemlendiren, tahriş ve kızarıklığı azaltmaya 

yardımcı olan lavanta sabunu özellikle cilt bakımında kullanılıyor. 

Yanık, kesik ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı 

oluyor. Pek çok bal uzmanı tarafından dünyanın en iyi balı olarak 

görülen, kendine has kokusu ve etkileyici aromasıyla dikkat çeken 

lavanta balı; vücudun sağlıklı işleyişinin sürekliliğini sağlayan en 

önemli aminoasitlerden biri olan tirozin oranı açısından en zengin 

bal türü olarak adlandırılıyor. 

Pandemide Lavanta Yağına Olan Talep Arttı 

Günümüzde tedavi yaklaşımları alternatif tıp olarak adlandırılan 

yöntemlere yönelmeye başladı. Doğala dönüş yaklaşımı olarak 

da adlandırabileceğimiz tedavi yöntemlerinden biri olan 

aromaterapide sıklıkla tercih edilen lavanta yağı, masaj yapılarak 

kullanıldığında romatizma ve baş ağrılarını gidermeye yardımcı 

oluyor. Dünya geneline yayılan Covid-19 salgınının etkisiyle, 

uçucu yağlarla yapılan tedaviler ön plana çıkmaya başladı. Bu 

nedenle insan sağlığı üzerinde birçok fayda sağladığı bilinen 

lavanta yağına olan ilgi pandemide artış gösterdi.

Farklı Bitkilerin Yağını Çıkarmayı Hedefliyor

Gelecekteki projelerinden bahseden Dinmez, lavanta yağıyla 

kozmetik sektöründe farklı ürünler üreterek iç pazardaki yerini 

genişletmek istiyor. Distilasyon ünitelerinde çiçeği, yaprağı 

ve kabuğu olan diğer bitki türlerinden de yağ çıkarılabilen 

tesiste, iç ve dış pazarda rağbet gören farklı uçucu yağların 

üretilmesi planlanıyor. Ayrıca soğuk sıkım ünitelerinde çörekotu, 

keçiboynuzu, susam gibi bitkilerin de yağını üretmek isteyen 

girişimci, işletmenin ihracat hacmini arttırmak istiyor.

Gaziantep’te Lavanta Turizmi 

Lavantaların rahatlatan koku ve manzarası eşliğinde lavanta 

bahçelerinde fotoğraf çekimi ve çeşitli organizasyon faaliyetleri 

gerçekleştirmeyi planlayan girişimci, Haziran ayının gelmesiyle 

birlikte bölgede lavanta turizminin başlamasına öncülük etmek 

istiyor. Bunun yanı sıra Dinmez, lavanta bahçelerini ziyaret eden 

misafirlerin ağırlanacağı bir mekanın da açılışını tasarlıyor. 
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KOSGEB Manisa Müdürlüğü, 2008 yılı Eylül ayında Manisa 

Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmuş olup Manisa’da KOBİ ve 

girişimcilere destek vermeye devam ediyor.

Manisa Müdürlüğü, 2015 yılında taşındığı Manisa Sanayi ve Ticaret 

Odası Bülent Koşmaz ana binasının birinci katında toplamda 11 

personel ile faaliyet gösteriyor.  Ayrıca Turgutlu’da iki adet, Akhisar 

Sanayi Odası ve Salihli Sanayi Odası’nda birer adet olmak üzere 

toplamda dört adet temsilcilik ofisi ile KOBİ ve girişimcilere hizmet 

sağlıyor. 

KOSGEB, Üniversite ve Sanayi İş Birliği

Müdürlüğün 2013 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile 

imzalanmış TEKMER iş birliği protokolü, 2020 yılında da Manisa 

Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa Sanayi ve Ticaret Odası ile 

imzalanmış Ar-Ge ve inovasyon iş birliği protokolü bulunuyor.

Kayıtlı KOBİ’lerin Yüzde 21,51’i İmalat 

Sektöründe

2021 Aralık ayı itibariyle müdürlüğün veri tabanına kayıtlı 22 bin 849 

adet işletme bulunuyor. Bu işletmelerin yaklaşık yüzde 21,51’i imalat 

sektöründe aktif olarak faaliyet gösteriyor. 

153,5 Milyon TL Destek Sağlandı

2010 yılından bu yana KOSGEB Manisa Müdürlüğü tarafından 

Manisa genelinde faaliyet gösteren KOBİ ve girişimcilere toplam 

153,2 milyon TL tutarında destek sağlandı. Müdürlüğün destek 

tutarlarında her yıl artış görülmekte olup 2019 yılındaki destek 

tutarının 2018 yılına göre yaklaşık yüzde 84,6 oranında artış 

gösterdi.

Projeye bağlı olmaksızın işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik İşletme Geliştirme ve Genel Destek Programı 

kapsamında 3 bin 580 adet işletmeye 32 milyon TL destek ödemesi 

Girişimcilere ve Teknolojiye 121 Milyon TL
KOSGEB Manisa Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana işini yeni kuran bin 456 girişimciye 

46,8 milyon TL, bilim ve teknolojiye dayalı projelere de 74,4 milyon TL destek sağladı

Müdürlüklerimizden:
Manisa Müdürlüğü

Şenol DEMİR

Hazırlayan
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gerçekleştirildi. Girişimcilik destekleri kapsamında şimdiye kadar işini 

yeni kuran bin 456 girişimciye 46,8 milyon TL’lik destek verildi. 

KOSGEB’in proje esaslı desteklerinde, 146 adet Ar-Ge, teknolojik 

üretim ve yerlileştirme projesine 32,3 milyon TL, İş Birliği-Güç Birliği 

Destek Programı ile dört işletmeye 5,5 milyon TL, KOBİ Proje ve 

KOBİGEL Destek Programı ile 165 işletmeye 34,6 milyon TL, Yurt Dışı 

Pazar Destek Programı ile 45 işletmeye 2 milyon TL destek sağlandı.

Girişimcilikte Yüzde 30 Oranı

Manisa Müdürlüğü’nün KOBİ ve girişimcilere sağlamış olduğu 

destekler içerisinde, Girişimcilik Destek Programı’nın oranı yüzde 

30,54 olarak görülüyor.

Bilim ve Teknoloji İle Daha İleriye

Bölgede faaliyet gösteren bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve 

buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin projelerine sağlamış olduğu 

projeye dayalı desteklerden; Ar-Ge, Endüstriyel Uygulama, KOBİGEL, 

İş Birliği, Stratejik Ürün ve TEKNOYATIRIM gibi desteklerin, toplam 

destekler içindeki payı ise yüzde 48,56 oldu.
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Manisa’dan 33 Ülkeye Kafes ve Kafes Ekipmanları
Güres Teknoloji, KOSGEB ile geliştirdiği kanatlı hayvanlar için kafes ve kafes ekipmanlarını 

33 ülkeye ihraç ederek işletmesini uluslararası pazarda iddialı konuma getirdi 

Güres Teknoloji, Güres Group bünyesinde 2002 yılında 

kurularak 20 bin metrekarelik üretim alanı ve 8 bin 700 

metrekarelik Ar-Ge kümesleri ile uluslararası alanda faaliyet 

gösteriyor. Başta Orta Doğu ve Asya-Pasifik pazarları olmak 

üzere 33 ülkeye ihracat yapan Güres, Türkiye’nin öncü kafes 

üreticilerinden biri konumuna geldi. 

Tavuk kafesi, civciv büyütme kafesi, broiler (etlik) kafesi, damızlık 

kafesi, bıldırcın kafesi, bıldırcın büyütme kafesi, zenginleştirilebilir 

ve zengin tavuk kafesi ile tam otomatik ve yarı otomatik 

iklimlendirme sitemleri üretiminin yanı sıra müşterilerine sağladığı 

tasarım, montaj, satış sonrası bakım ve yedek parça hizmetleri 

de Güres Teknoloji’nin uzman kadrosu tarafından profesyonelce 

gerçekleştiriliyor.

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan

Manisa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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Patentli Ürünler

Son teknoloji üretim tesislerinde kümes tavukçuluğunun en 

iyi koşullarda yapılabilmesi için gereken tam otomatik sulama, 

yemleme, yumurta toplama, havalandırma, iklimlendirme, gübre 

sevk, gübre kurutma sistemlerine sahip ISO 9001 ve CE belgeli 

kafesleri, kendi patentiyle ve kalite standartlarında üretim 

gerçekleştiriyor.

KOSGEB’den 5 Ayrı Destek

İşletme yetkilisi Mehmet Mustafa Güres, 2010 yılından 

itibaren KOSGEB desteklerinden faydalanmaya başladıklarını 

ve işletmesinin KOSGEB’in 5 ayrı destek programını başarı ile 

tamamladığını ifade etti.

Güres Teknoloji, kanatlı hayvan gübresi kurutabilen, konvansiyonel 

ve yeni nesil yatay tip kurutma fırını ticarileştirerek ülke 

ekonomisine katma değer oluşturmak ve uluslararası pazarlarda 

yer alarak teknolojik ürün ihracatını arttırmak için gerekli olan 

teknolojik ürün yatırımını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Ar-Ge 

sistematiğinde, gerekli mühendislik analizleri (yapısal ve akış) 

yapılarak, farklı iklim şartlarında çalışabilecek, konvansiyonel 

tipte yüksek teknolojili bir Yatay Tip Gübre Kurutma Fırını’nın 

geliştirilmesine karar verildi. 

Mehmet Mustafa Güres, ithalatın önünü kesecek olan bu ürün 

ile koku ve amonyak salınımı olmadan, istenen nem oranında 

gübre kurutulabilecek, biyogüvenlik artırılabilecek, biyokütle enerji 

kaynağı yüksek kalorili gübre elde edilecek ve üretim maliyetleri 

azaltılacağını ifade etti.

KOSGEB Projeleri

İşletme, KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ile ‘’Kanatlı Hayvan 

Gübresi Kurutabilen, Konvansiyonel, Yeni Nesil Yatay Tip Kurutma 

Fırını Üretimi’’ projesini tamamladı. 

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Proje Destek Programı kapsamında ‘’Üretim 

ve Kalite Süreçlerinin İyileştirilerek İhracat Oranının Arttırılması’’ 

“Güres Teknoloji, ISO 9001 ve CE 

belgeli kafesleri kendi patentiyle 

ve kalite standartlarında üretim 

gerçekleştirerek 33 ülkeye ihracat 

gerçekleştiriyor.”
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projesi ile tasarımı firmaya ait olan günde 60 ton kanatlı hayvan 

gübresini hava akışıyla kurutabilen, 4 metre uzunluğunda 6 katlı 

yapay tip kurutma fırını üretimini gerçekleştirdi. 

Firma bu proje ile almış olduğu CNC torna tezgahı ile dışarıdan 

tedarik edilen döküm ayakları, tava tekerlek pimleri, delikli tava 

tekerlekleri, zincir tava arası mesafe burçları gibi birçok hassas ve 

kritik parçayı firma bünyesinde üretti.

Güres Teknoloji, gerçekleştirilen projeler ile birlikte şu sonuçları 

sağladı:

• Malzeme işleme maliyetlerinde azalma,

• Yarı mamul bekleme süresinin azalması,

• Parça hurda oranının azalması,

• Tolerans uyuşmazlığından kaynaklanan montaj problemlerinin 

önüne geçilmesi, 

• Üretim hatalarına anlık müdahalenin mümkün hale gelmesi,

• Yapılacak altyapı yatırımı ile yıllık bir adet kojenerasyon 

sistemi (8 adet yatay kurutucu fırın sistemi içeren) üretimi, 

• Satın alma süreçlerinin kısaltılması ve etkinliğinin arttırılması.

KOSGEB
e-Akademi

e-Akademi
ücretsiz-aracısız 444 1 567   |   www.kosgeb.gov.tr   |   

HAYALİNDEKİ  PR OJ EYİ  
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GİRİŞ İMCİLER İ Ç İ N  
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Ürettiği Makineleri Dünyaya İhraç Ediyor
Akü sektörünün kilometre taşlarından biri olan Zesar Kalıpçılık, Entegre Jet Kürleme ve 

Kurutma Odası Geliştirilmesi Projesi ile akülerin imalatı için makineler üretmeye başladı

Mutlu Akü firması için 1968 yılında kalıp ve makine 

ekipmanları imal ederek akü sektörüne giriş yapan Zeki 

Sarıçam, 1976 yılında Sarıçam Kalıpçılık firmasını kurdu. Yaptığı 

işlerde deneyimlerini artıran Sarıçam, Türk akü üreticilerine kalıplar 

ve makineler üreterek bu ürünleri akü sektörüne kazandırdı. 1991 

yılında ürettiği makineleri ülke dışına satmaya başlayan ve 2002 

yılına kadar ürettiği makinelerin çeşitlerini ve pazarını genişleterek 

yurt dışında ismini duyuran Sarıçam, 2002 yılında kapasitesini 

büyütmek ve daha kaliteli ürünleri piyasaya sunmak için aldığı bir 

kararla Zesar Kalıpçılık’ın temellerini attı.

Kurumsallaşmada Uluslararası Başlangıç 

1990’da Hindistan ve İspanya’daki Tudor’a ilk ihracat siparişlerini 

alan Zesar Kalıpçılık, 2008 yılında Zesar patentli tasarımlarını 

makinelerde kullanmaya başladı. Devlet destekleriyle 2009 yılında 

Evoline’yi piyasaya sürmeyi başaran Zesar Kalıpçılık, Evoline’yi 

düşük maliyetli ve yüksek performanslı bir montaj hattı olarak 

pazarladı. Evoline ile Asya ve Afrika’da yeni pazarlar açan firma, 

2011 yılında tüm montaj sürecini tam otomatik hale getirmek için 

Robotik Transfer Sistemi’ni (RTS) tanıttı.

Doğa Dostu Aküler

Zesar Kalıpçılık, KOSGEB’den aldığı Ar-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı ile akü plakaları için Entegre Jet Kürleme ve Kurutma 

Odası Geliştirilmesi Projesi ile 1978 yılından beri otomotiv 

Deniz YILMAZ

Hazırlayan

Manisa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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sektöründe kullanılan akülerin imalat-montaj makinelerini ve 

hatlarını üretti. Bu proje ile sektörün önemli problemlerinden biri 

olan ve sonuçları itibariyle çevre ve insan sağlığına verilen zararlar 

başta olmak üzere ekonomik kayıplara sebep olan akü kapasite 

ve ömür düşüklüğünü giderecek çalışmalar yaptı. Böylece ileri 

teknoloji CNC aparatları ve nitelikli ara personel istihdamı ile dışa 

bağımlılığı azaltarak seri üretim ile birlikte maliyetleri düşürüp 

ihracatı arttırdı.

23 Ülkeye İhracat 

Ülkemizde ihracata yönelik akü üretim makineleri ve hatları üreten 

iki firmadan biri olan Zesar Kalıpçılık, prototipin seri üretimi için ‘4 

Bölümlü Akü Üretim Montaj Hattı Seri Üretim Projesi’ni hazırladı. 

KOSGEB desteği ile başarıyla tamamlanan proje aynı zamanda 

ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor. 

KOSGEB’in 13 ayrı destek programından yararlanan Zesar 

Kalıpçılık, yurt içi pazardaki yerli makine üretimine talebine karşılık 

verebilmeyi, karlılığı ve ihracatı arttırmayı hedefliyor. 2020 yılında 

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı’nı almaya hak kazanarak 

Türk Cumhuriyetleri’nin de içinde bulunduğu 23 ülkeye aktif 

olarak ihracat yapıyor. İspanya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, 

İran, Ürdün, Mısır, Cezayir, Fas, Ukrayna, Rusya, Avustralya, 

Birleşik Krallık, Özbekistan, Hindistan, Kazakistan, Pakistan, 

Uganda, Sudan, Bangladeş, Çin, Tayland ve İsrail gibi ülkeler Zesar 

Kalıpçılık’ın ihracat pazarını oluşturuyor.

Hedef Yerli Üretim

Son yıllarda yaşanan teknolojik ilerlemeler ve değişen pazar 

koşullarına paralel olarak uluslararası pazarlardaki rakiplerinin 

kürleme - kurutma prosesleri süresi ve enerji tasarrufu alanlarında 

yaptığı geliştirmeler, firmayı pazara sunduğu ürünlerde geliştirme 

ve yenilik çalışmaları yapmaya zorladı.

Bu kapsamda işletme, KOSGEB İş Birliği Destek Programı 

kapsamında İnci Gs Yuasa Şirketi ile projesini yürüttü ve 

tamamladı. Bu proje ile şarj havuzu makinelerinin şarj süresini 

yaklaşık 13 saate düşüren ve tek seferde 80 aküye kadar işlem 

yapabilme kapasitesine sahip soğutmalı otomatik akü formasyon 

sistemi üretildi. Böylece bu makineler ile ilgili bakım/onarım 

sürelerinin ve maliyetlerinin de düşürülmesi, mevcut durumda 

yaşadığı teknik sorunların çözümlenmesine ek olarak yabancı 

menşeili firmalara olan bağımlılığı ortadan kaldırıldı. Planlanan 

yatırımlar neticesinde yerli ve milli kaynaklar ile kurulmuş olan 

Zesar Kalıpçılık, akü makineleri üretimi konusundaki kabiliyetlerini 

geliştirerek ürün gamını büyütmeyi, bu sayede de yurt içi pazardaki 

yerli makine üretimi talebine karşılık verebilecek bir seviyeye 

ulaşmayı hedefliyor.

“ KOSGEB’in 13 ayrı destek 

programından yararlanan firma, 

yurt içi pazardaki yerli makine 

üretimine talebine karşılık 

verebilmeyi, karlılığı ve ihracatı 

arttırmayı hedefliyor.”
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TEKNOYATIRIM ile Motor Parçası Üretim Hattı 
Otomotiv sektörüne 32 yıldır parça üreten Özay Döküm, TEKNOYATIRIM desteği ile ithal 

edilen motor braket parçalarına seri üretim hattı kurarak yüzde 100 yerli üretime başladı

Özay Döküm, başta otomotiv sektörü olmak üzere elektrik, 

elektronik, endüstriyel ürünler ve mobilya sektörlerindeki 

müşterileri için alüminyum enjeksiyon döküm, alüminyum alçak 

basınç döküm ve alüminyum kokil döküm parçaları üretiyor. 

Üretilen parçaların yüzde 40’ını ihraç ediyor. 

32 Yılda Kontrollü Büyüme

Özay Döküm, ilk olarak 1993 yılında İzmir’de 400 metrekarelik bir 

atölyede Öz-Ay markası ile çabuk bağlantı elemanları üretimine 

başladı. 2000 yılında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 

2 bin metrekarelik alüminyum döküm tesislerini faaliyete geçirdi. 

2001 yılında kalıp tasarımı, üretimi ve OEM ürünlerinin üretimine 

başladı. 2002 yılında alüminyum enjeksiyon döküm makineleri ve 

CNC makineleri yatırımları yaptı. 2003 yılında otomotiv sektörüne 

ilk OEM parçalarını üretti. 2004 yılında ise ISO 9001:2000 Kalite 

Yönetim Sistemi Sertifikası’nı aldı.

Almanya ve Amerika’ya İhracat

2005 yılında Almanya ve Amerika’ya ilk ihracat yapan işletme, 

2007 yılında kalite laboratuvar yatırımını tamamladı. 2012 yılında 

Manisa Sanayi Bölgesi’ndeki 10 bin metrekarelik yeni alüminyum 

döküm üretim tesisini faaliyete geçirdi. 2012 yılında elektrostatik 

toz boya hattı yatırımı yaptı. 2014 yılında ISO/TS 16949:2009 Kalite 

Yönetim Sistemi Sertifikası’nı aldı. 2015 yılında ise ISO 14001:2004 

Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası’nı aldı. 

Ar-Ge Çalışmalarına Hız Verdi

2017 yılında Celal Bayar Üniversitesi Teknopark bünyesinde Ar-Ge 

ofisini açan Özay Döküm, Ar-Ge faaliyetlerine burada hız verdi. 

Şenol DEMİR
Hazırlayan

Manisa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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Halen başta Ford Otosan olmak üzere çeşitli yurt dışı müşterileri 

ile elektrikli araçlarda kullanılacak alüminyum parçaların üretimi 

konusunda proje çalışmalarına devam ediyor.

Yüzde 40 İhracat

Özay Döküm, otomotiv sektörü ile birlikte elektrik, elektronik, 

endüstriyel ürünler ve mobilya sektörlerindeki müşterileri için 

alüminyum enjeksiyon döküm, alüminyum alçak basınç döküm ve 

alüminyum kokil döküm parçalar üretiyor. 

Üretilen parçaların yüzde 40’ını başta Avusturya, Almanya, İtalya, 

Fransa, ABD ve Polonya olmak üzere yurt dışı müşterilerine ihraç 

ediyor.  İşletme; kalıp, döküm, CNC işleme, elektrostatik toz boya, 

bağlantı elemanları üretimi gibi faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

KOSGEB Katkıları

KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan faydalanan 

işletme, iki ayrı KOBİGEL Destek Programı projesi ile birlikte bir 

de TEKNOYATIRIM Destek Programı projesini başarılı bir şekilde 

tamamladı.

KOBİGEL projeleri ile bilişim teknoloji altyapısını güçlendirerek 

ürün kalitesini arttırdı. Maliyetlendirme çalışmaları yaparak üretim 

süreçlerini kontrol altına aldı.

TEKNOYATIRIM Destek Programı ile ticari araçlarda kullanılan ve 

tamamen ithal edilen motor braket parçalarının üretimi için seri 

üretim hattı kurdu ve yüzde 100 yerli imkânlarla üretime geçti. 

“KOSGEB’in İşletme Geliştirme 

Destek Programı’ndan faydalanan 

işletme, iki ayrı KOBİGEL Destek 

Programı projesi ile TEKNOYATIRIM 

Destek Programı projesinide 

başarılı bir şekilde tamamladı.”
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Altmıştan Fazla Ülkeyi Havalandırıyor 
Havalandırma ekipmanları, aksesuarları ve cihazlarının üretimini yapan Venco Havalandırma, 

ürettiği ürünler ile 60’tan fazla ülkede yüzlerce havalandırma projesine imza attı

Venco Havalandırma; ısı geri kazanımlı havalandırma üniteleri, 

normal ve mutfak tipi hücreli fanlar, kanal tipi (yuvarlak ve 

dikdörtgen) elektrikli ısıtıcılar, kanal tipi fan, klima santrali, çatı 

tipi fan, aksiyal fan, duman egzoz fanları ve jet fanlar gibi birçok 

ürünün imalatı yapıyor.  Ürettiği ürünler ile dünyanın dört bir 

tarafında alışveriş merkezleri, otel, otopark, okul, rezidans ve 

hastanelerin havalandırma sistemlerine proje çözümü sunuyor.

Onlarca Ülkede Yüzlerce Sistem Kurdu

İşletme bugüne kadar 60’tan fazla ülkede yüzlerce projeye imza 

attı. Bunlardan bazıları:

Airport Hotel (Ürdün), Al Furjan (Birleşik Arap Emirlikleri), Al 

Wakra Lojistic Park (Katar), Ashkhabad Burn Treatment Center 

(Türkmenistan), Warehouses at Camp Arifjan (Kuveyt), Tashyeed 

Properties, Manama (Bahreyn), Shirley Boys Avonside Girls 

(Yeni Zelanda), Qqros Kidobani (Gürcistan), Masinstvo Osnoven 

(Makedonya), Farhangian Ponak Residence (İran), QUAD İş 

Kulelerinin Otoparkı (Malta), LG Innotek Fabrikaları (Polonya), 

ODTÜ Kaltev (KKTC),  İş Bankası Kuleleri (İstanbul), Mistral Towers 

(İzmir), West Park AVM (İzmir), Park Avenue (Ankara)

Manisa’dan Dünyaya

Tesisat sektöründe havalandırma ekipmanları, aksesuarları ve 

cihazlarının üretimi ile hizmet veren Venco Havalandırma, 2000 

yılının Ağustos ayında kuruldu. Manisa – Turgutlu Organize Sanayi 

Bölgesi’nde yer alan fabrika, 3 bin 900 metrekarelik kapalı alanda 

üretim yapıyor.

Yüksek Kalite Havalandırma Cihazları

2019 yılından itibaren organizasyonuna İstanbul’u da ekledi. 

Venco Havalandırma korunumu ve iç hava kalitesine verdiği önem 

nedeniyle havalandırma cihazlarının üretimine hız verdi. Isı geri 

Şenol DEMİR
Hazırlayan

Manisa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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kazanımlı havalandırma üniteleri, normal ve mutfak tipi hücreli 

fanlar, kanal tipi (yuvarlak ve dikdörtgen) elektrikli ısıtıcılar, kanal 

tipi fan, klima santrali, çatı tipi fan, aksiyal fan, duman egzoz 

fanları ve jet fanlar gibi birçok ürünün imalatını yapıyor.

Yüksek kaliteli havalandırma cihazları üretiminin yanı sıra; yuvarlak 

ve dikdörtgen kesitli susturucu ve damperler, plenum box, izoleli – 

izolesiz çatı fanı kaidesi, jet-cap, filtre kutusu ve kaseti, yaylı veya 

ağırlıklı tip geri dönüşsüz damper imalatları gibi aksesuarların da 

imalatını gerçekleştiriyor.

KOSGEB Destekleri ile İhracat

KOSGEB’in 7 ayrı destek programından faydalanan işletme, 

KOBİGEL kapsamındaki “Venco İnovatif Hareketleri Test Ediyor” 

konulu proje ile ürettiği ürün ve prototiplerin şirket bünyesinde 

uluslararası standartlara uygun şekilde test edilmesine olanak test 

düzeneğini oluşturdu.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamındaki “Katar’a 

Sürdürülebilir İhracat” konulu proje sayesinde de ürün grubuna 

yeni eklediği klima santrallerinin ve 400 derece yangın dayanımlı 

fanların ihracatını gerçekleştirdi.

“Venco Havalandırma; aralarında 

Katar, Türkmenistan, Kuveyt, 

Bahreyn, Yeni Zelanda, Gürcistan, 

Makedonya, İran, Polonya gibi 

ülkelerin de bulunduğu 60’tan fazla 

ülkede yüzlerce projeye imza attı.”
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Teknolojiyi Üretime Taşıdı
Ambalaj makineleri için yedek parça üreten Reymak Makine, KOBİGEL Destek Programı ile 

üretim hattında bulunan makinelerin teknolojik seviyelerini yükselterek verimliliği arttırdı

Makine imalat sanayisine yönelik yardımcı sistemler tasarlamak 

ve üretmek üzere 2006 yılında kurulan Reymak Makine, ambalaj 

makinalarının sargı, çözgü ve dilimleme ünitelerinde kullanılması 

için çeşitli parçalar üretiyor. Üretmiş olduğu bu ürünlerin yüzde 

95’lik kısmını “Sthill Converting Equipments” markası ile dünya 

genelinde 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

Reymak Makine 2011 yılında, değişen koşul ve teknolojik 

gelişmelere ayak uydurabilmek amacıyla Manisa Muradiye Küçük 

Sanayi Sitesi’ndeki fabrikasına taşındı.

İhtiyaca Göre Ürün

İşletmede, Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetlerinin önemli bir yeri bulunuyor. 

Özellikle ürettiği ekipmanları, ambalaj makineleri üreticileri ve 

kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre dizayn ediyor. Ham maddeden 

son mamule kadar bütün ara kademeleri kendi içerisinde üreten 

entegre tesis Reymak Makine, 2021 yılında Manisa OSB içerisinde 

yer alan 6 bin 500 metrekaresi kapalı, 5400 metrekaresi açık 

olmak üzere toplam 11 bin 900 metrekarelik yeni üretim tesisine 

taşınarak faaliyetlerine devam ediyor.

50’den Fazla Ülkeye İhracat

İşletme; başta Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, 

Çin, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Mısır, Finlandiya, 

Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Endonezya, 

İsrail, İtalya, Polonya ve Amerika gibi ülkeler olmak üzere 50’den 

fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Reymak Makine, kuruluşundan itibaren hem kendisine hem de 

ülke ekonomisine katma değer yaratacak orta-yüksek teknolojili 

ürünlerin geliştirilmesi ve geliştirilen bu ürünlerin en kaliteli şekilde 

pazara sunulması prensibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Şenol DEMİR
Hazırlayan

Manisa’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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KOSGEB ile Kazanımlar

KOSGEB’in Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek 

Programı, KOBİ Proje Destek Programı ve KOBİGEL KOBİ Gelişim 

Destek Programı’ndan faydalanan işletme, KOBİ Proje Destek 

Programı sayesinde üretim fonksiyonlarını daha verimli ve sistemli 

hale getirerek dijital altyapısını oluşturdu, belgelendirme süreçlerini 

tamamladı.

KOBİGEL ile tamamlamış olduğu “Üç Boyutlu Test Simülasyon Alt 

Yapısı ve Kaplama Tesisi Kurulumu” konulu projesi sayesinde de şu 

kazanımları elde etti:

• Üretim süreçlerinin verimliliğini artırmak üzere kaplama 

hattı kurarak üretim hattında bulunan makinelerin teknoloji 

seviyelerinin yükseltti. Bu süreçlerde gelişmiş Ar-Ge ve 

tasarım olanağı sunan yazılımlardan yararlanmaya başladı. 

Belgelendirme süreçlerini tamamladı.

• Üretim süreçlerinde enerji, ham madde ve yardımcı 

malzemelerin daha verimli kullanılmasıyla maliyetlerin 

düşürülmesine olanak tanıyan makine yatırımları yaptı.

• KOSGEB desteğiyle işe alınan nitelikli personel ile insan 

kaynağının niteliğini arttırdı ve proje kültürünü geliştirdi.

“Reymak Makine, üretmiş olduğu 

bu ürünlerin yüzde 95’lik kısmını 

“Sthill Converting Equipments” 

markası ile dünya genelinde 50’den 

fazla ülkeye ihraç ediyor.”
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Sanat Benim Hayata Bağlanma Noktam
KOSGEB’deki çalışma hayatında 20’nci senesini dolduran KOBİ Uzmanı Ozan Çağlar 

Aki; şiirden şarkıya, romandan oyunculuğa çok yönlü üretken çalışmalara imza atıyor 

Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin personel ile KOBİ ve 

girişimcilere hizmet sunan KOSGEB, personel yapısı 

bakımından farklı kişilikleri bünyesinde barındırıyor. 

Çalışan personel arasında farklı yetenek ve becerilere sahip 

olan kişilikleri dergimizin 2022 yılı yayın akışı içerisinde 

“KOSGEB’in Renkleri” mottosu ile sizlerle paylaşmaya 

çalışacağız.

Dergimize bu ay, KOSGEB’de KOBİ uzmanı olarak çalışan ama 

aynı zamanda da kendi deyimiyle şiir yazan, şarkı besteleyen, 

senaryo ve roman üreten, oyunculukla ve enstrümanlarla 

boğuşan bir sanat aşığı olan Ozan Çağlar Aki, sorularımıza 

içtenlikle yanıt verdi:

Ozan Çağlar kimdir?

KOSGEB’de KOBİ uzmanı iken, Ozan Çağlar olarak sanatın 

tam ortasında, şiir yazan, şarkı besteleyen, senaryo ve roman 

üreten, oyunculukla, enstrümanlarla boğuşan bir sanat aşığı 

diyebiliriz. Fakat fark aranacaksa sanırım ben düşündüklerini 

yazan bir yürek olarak bu manada biraz önde olabilirim 

yazmayanlara ve yazdıklarını söylemeyenlere göre. 

Karlı bir Kasım ayında Kayseri’de dünyaya gelmiş, üç çocuklu 

bir memur ailenin ortanca çocuğuyum. Üniversite sonrası 

bir müddet Kayseri sanayisine hizmet etmiş, içindeki sanat 

coşkusunun kabına sığmayacağını anladığı anda memleketi 

terk-i diyar ederek Ankara’ya yerleşmiş, İstanbul-Ankara 

KOSGEB’in Renkli Simaları

Ömer YAVUKLU

Hazırlayan
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güzergâhında sanatsal gitmeler gelmeler arasında hem sanat 

hem de yaşamın idamesini gerçekleştirmeye çalışan bir sanat 

adamıyım diyebiliriz.

Üniversite sonrası dört yıl kadar özel sektör, üç yılı yeni 

adıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 20 yılı KOSGEB 

olmak üzere 23 yıllık kamu hizmetim mevcut. Bilgi İşlem 

Dairesi Başkanlığı’nda başlayan KOSGEB iş hayatım, 13 yılı 

KOSGEB OSTİM Müdürlüğü’nde KOBİ uzmanı olarak aktif 

şekilde destek süreçleri içerisinde geçip, son 4 yılda da KOBİ 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nda devam ediyor.

Ozan Çağlar neyi neden söyler?      

Gündelik hayatın tozu içinde tükenen ömrümüzün arta 

kalanlarıdır yazdıklarımız ve söylediklerimiz. Hayata bir duruş, 

bir bakışsa eğer yaşantım ve bugünkü halim; evet ben yazmak 

ve söylemek notasında sadece yazmayan ve söylemeyenlere 

göre bir arpa boyu yol öndeyim. ‘Sanat ruhumuzdan günlük 

hayatın tozunu siler’ demiş John Dryden. Uzun zamandır 

yazıyorum neredeyse 30 yıldır. Son 12 yıldır yazdıklarımı 

müzik albümlerimde, romanlarımda, katıldığım radyo ve TV 

programlarında seslendiriyorum. Bu benim hayata bağlanma 

noktam, bu benim içimdeki yangının söndüğü tek an ve bu 

benim bütün sökünlerimin tek 

anahtarıdır. Mucizelere inanlar için 

söylemek isterim; evet şiir yazmak, 

şarkı söylemek, yorumlamak 

benim en büyük mucizemdir. 

Gün 24 saat ve ben bu 24 saati 

elimden geldiğince iyi kullanmaya 

gayret ediyorum. Çoğu kez uykusuz, çoğu kez yorgun ama 

bitirdiğim yeni eserlerle çok mutlu bir yüreğim. Yazdıklarımı, 

bestelediklerimi söyleme noktasında bugüne kadar 3 müzik 

albümü ve 3 video klipi sanatseverlerle buluşturdum. 2022 

Şubat itibariyle de dördüncü albümüm “Susuyorum” yayında 

olacak. Yayınlanmış 2 kitabım var ve yayına hazır 4 kitabımı 

bekletiyorum. Üzüldüğüm tek şey; çok fazla söyleyeceklerimin 

olması ve onları kitaplarla, albümlerle yeterince 

buluşturamadığımdır. Ümit ediyorum söyleyemediklerimi de 

zaman içerisinde sevenlerimle buluşturacağım.  

Sanat hayatınız nasıl başladı? Sanatla 

olan bağınızı, şiirin ve müziğin sizin 

hayatınızdaki yerinden bahseder misiniz?

Üniversite yıllarım olan 90’ların başından itibaren yazıyor 

Video için karekodu tarayınız
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ve söylüyorum. Bu yazıp söylediklerim 90’ların sonundan 

2010 yılına kadar çeşitli sanatçılar tarafından albümlerde, 

ulusal ve uluslararası dizi / film müziklerinde kullanıldı. 

2009 yılı ortalarında ilk şiir kitabım olan “Huzursuz Beyin 

Sendromu” sevenlerim ve dostlarımla buluşmuştu. 2010 

yılında daha önce İstanbul’da bestelerimi sanatçılarla 

buluşturan bir müzik şirketinden şiir albümü teklifi aldım. 

Sonra bu albüm şarkı ve şiir formatına dönüştü ve aynı yıl 

ilk müzik albümüm “Aşk Anarşisttir” ile merhaba dedim bu 

serüvene. Akabinde 2013 yılında “Bana Aşkı Sen Anlat” ve 

2015 yılında “Vazgeçtim” adlı albümlerle devam etti müzik 

yolculuğum. “Vazgeçtim” adlı eserimizde rahmetli Tayfun 

Talipoğlu ile düet gerçekleştirdik ve birlikte klip çektik. Bu 

eserimizde kadına yönelik şiddeti işledik ve birçok ulusal 

kanaldan, kamu kuruluşu, meslek kuruluşları ve sayısız 

oluşumlardan ödül aldık. Bu kapsamda ücretsiz birçok konser 

verdim. Sanatı icra ederken en hassas olduğumuz konu sosyal 

projelerdi. Halen engelliler, kadına yönelik şiddet, kanserle 

mücadele gibi konularda varlık gösteren kuruluşlar ile gönüllü 

olarak omuz omuza mücadelemizi sergiliyorum. Öte yandan 

çeşitli zamanlarda yapmış olduğum dizi oyunculuğunu da 

bir adım öteye taşıyarak sinema filminin beyaz perdesinde 

görüntülemek gibi projem var. Sesli basın ile tanışmam, 

aynen burada anlattığım gibi ve hatta yazamadığım birçok 

sakarlıklarımla 2000’li yıllara rastlıyor. Sanata olan bağımı 

“pranga mahkûmunun ayaklarındaki zincirleri kadar sağlam” 

diye açıklarsam ve hayatımdaki sanatın yerinin ekmek, su ve 

hava kadar önemli olduğunu söylersem umarım kanaatkâr, 

riyasız bir cevap olur.

Bu zamana kadar yaptığınız çalışmalar ve 

geldiğiniz noktada kendinizi ne düzeyde 

başarılı buluyorsunuz?

En baştan bakmak ve bugünü görmek imkânı olsaydı sanırım 

hiç başlamazdım. Mücadeleci ruhum ve azmim sayesinde 

bir şeyler yaptığımı söylemek mümkün. Yolun başında 

çok meşakkatli olacağını biliyordum ama vazgeçmezsem 

başarının da geleceğini düşünüyordum. Hayallerinin 

peşinden gitme sevdası ve başarıya amade ruhum sayesinde 

bugünlere geldim. Sanat adına kendini çok daha ilerilere 

taşıma noktası, yol ayrımıdır benim için. Burada bir tercih 

yapmak zorunda kalıyor insan. Ya işin ve ailen yahut sanatsal 

anlamda çok yüksek noktalar. Ben yükseklerde olanların 

oksijen fazlalığından olsa gerek baş dönmesi yaşadığını 
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düşünür korkarım. Bu nedenle hiçbirinden vazgeçmeden 

sanatımı belirli bir ölçüde tutmaya karar vererek, işimi ve 

ailemi ihmal etmeden sanatım icra etmeye gayret ettim. Öte 

yandan insanlara bir koltuğa birden fazla karpuzun sığdığını 

göstermek de ayrıca mutluluk vesilesidir benim için.     

Eserlerinizi oluştururken nelerden 

etkileniyorsunuz? Bu güne kadar yazdığınız 

eserlerde sizin için ayrı bir yeri olan eseriniz 

var mı ya da çok ilginç bir hikâyesi olan 

şiiriniz varsa bunu bizimle paylaşabilir 

misiniz? 

Şair üç şekilde yazar: Gözlemler, yerine koyar kendini yani 

empati yapar ve yaşar/yazar. Yazan insanların ufukları yürüme 

mesafesinde değildir. Hayal dünyaları çok geniş, gözlemleme 

yetenekleri ise çok gelişmiştir. Etrafında olup bitenlere kayıtsız 

kalmaz, onlarla beslenir yazan insan. Ben bunların hepsini 

kullanıyorum fakat en çok yaşıyor yazıyorum. Yazarken de 

genelde insana ve insanın duygularına yönelik olmasına 

dikkat ediyorum. Aşk, acı, vuslat, vatan, sevgi ve birçok özel 

duygu eserlerimin konularını oluşturuyor. Birçok eserimin 

benim için özel anlamı vardır. 

En sevdiğim eserim ise Vazgeçtim. Fakat benim için ilginç 

anısı olan, söyleşi ile ilgisi olduğundan “Biz Anadolu’yuz” 

adlı eserimden bahsetmek isterim. Dönemin KOSGEB 

Başkanı tarafından yazıp bestelemem istenmiştir. Ortaya 

çıktıktan sonra da, TV programlarında vs. kullanılmıştır. 

Lakin o dönemde kaynağını bilmediğim bir yerden bütün 

kuruma “KOSGEB Marşı” adlı bir e-posta gönderilmiş, bütün 

çalışanlar o eserin benim olduğunu düşünmüşlerdir. Benimle 

hiç alakası olmayan bir eser, üzerime yapışıp kalmıştır. Oysa 

benim KOSGEB için yazıp bestelediğim eser “Biz Anadolu’yuz” 

adlı eserdir. İnternet müzik dünyasında ismim ve eser ismi ile 

aratılıp dinlenilebilir.  
  

Bir yandan konserler, radyo ve TV 

programları, albümleriniz ve kitaplarınız, 

öte yandan KOSGEB. Bu kadar fazla işle 

uğraşmak sizin için zor olmuyor mu? 

Elbette çok zor oluyor fakat asıl sorunu anlayabilirseniz, 

çözüm de o kadar kolay oluyor. Evinizde, iş yerinizde, 

aracınızda, gardırobunuzda yer alan ve beyninizi sürekli işgal 

eden fazlalıklardan kurtularak finalde hayatınızdaki gereksiz 

insanları ayıklayarak büyük bir boşluk oluşturabilirsiniz. 

O boşluğu da ister sanatla, sporla ya da hobilerinizle 

doldurabilirsiniz. Ayrıca ailenize de ayırabileceğiniz büyük 

bir zaman dilimi kalır. Bütün bu rollerin yaşandığı dünyada 

sevenlerinden aldığın o alkış, sevenlerinin duygu dolu 

bakışları, yorumları ve hayata dair önemli bir insanlık vazifesi 

yapıyor olmanın hazzı, bütün yorgunluğu unutturuyor. Zor 

her zaman vardı. En kolay hazır ekmek. Onu da çiğnemeden 

yutamazsınız. Bu benim hayata bağlanma nedenim keşke bir 

fazla olsa.

Son olarak hayata bakışınızı özetleyen 

birkaç cümle alabilir miyiz?

Doğduğum günden bugüne ailem tarafından kulağıma üflenen 

ve inançlarıma dipnot ettiğim yegâne iki cümle: “Doğru ol!” 

ve “Eline aldığın işin en iyisini yap!” şeklindedir. Bu manada 

bir iş yapıyorsam olması gereken şekilde ya en iyisini yapmaya 

çalışırım ya da hiç yapmam. Ortası yoktur. Hayatımda olan 

insanlar bilirler ki; ortada bir ihtiyaç varken şayet benim 

yapabileceğim bir şey varsa ve farkındaysam muhakkak 

oradayımdır. İnanıyorum ki dünyayı iyilik kurtaracak. İyi 

insanların sayısı arttıkça, kötüler cüretkâr olamayacaklar. Öte 

yandan başaranlar hep hayallerinin peşinden gidenlerdir. Ben 

yarım asra yakın yıldır bunu yaptım ve nefesim oldukça da 

devam edeceğim. Hırslardan, kavgalardan, yalandan, hasetlik 

ve kötülükten uzak bir dünyada yaşamak temennisiyle tüm 

dostları selamlıyorum.  
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SOLDAN SAĞA

1. Dil bilgisi.

5. Kapanan bir firmanın mallarını satması işlemi.

7. Kırlardan toplanıp pişirilen bir ot.

8. Milli Mücadele dönemi kadın yazarı, Halide Edip .......

9. Dönüşümlü ve sınırlı süreli konaklama yeri.

11. Yazgı.

14. Hayvanlar için aralıklı tel, metal veya ağaç çubuklarda 

                 yapılmış taşınabilir bölme.

15. Eşyaları tanıtan, gösteren liste.

17. Gülerken gösterilen diş sayısı.

18. Bal tutan ....... yalar.

20. Ham petrolün işlendiği tesis.

23. Duvar delmeye yarayan elektrikli el aleti.

24. Gizlenmiş.

25. Osmanlı’da başkente verilen isim.

26. Basketbolda hakem maçı başlatmak için bunu yapar.

27. Bir başkasına geçme özelliği olan hastalık.

28.           Kapının açılıp kapanmasını sağlayan metal parça.

YUKARIDAN AŞAĞI

2. Portekizli ünlü futbolcu.

3. Raflı küçük dolap.

4. İkaz etme.

6. Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes.

10. Daha kısa olan yol.

12. Bir mesleğin ön hazırlık sürecinden geçen kimse

13. Argoda bedavacılık yapan kişi.

15. Nehirlere baraj yapan kemirgen türü.

16. Ayağa kalkamayacak şekilde hasta olan kişi.

19. Bolu’nun aşçılarıyla ünlü ilçesi.

21. Yurt dışından mal getirip satan kimse.

22. Madeni para ve altın basılan yer.
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Hazırlayan
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