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Yaşayan Kültür Mirasına KOSGEB Desteği

Makim Makina Halka Arz Edildi

Filistinli Bakandan Ziyaret

Hızlı Destek Programı’nda Dördüncü Dönem 
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Bartın Müdürlüğü
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Kereste Üretim Hattında Dijitalleşme

Banyolara Estetik Tasarımlı Seramik Ürünler
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Yaşayan Kültür Mirasına KOSGEB Desteği
Bakanlar Varank ve Ersoy, KOSGEB’in kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandıracak iş 

birliği protokolünü imzaladı. Program ile işletmelere 250 bin TL’ye kadar destek verilecek

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan 

Anadolu’da geçmişten gelen mirası geleceğe aktarmak 

amacıyla birçok faaliyet yürütüyor. KOBİ’leri destekleyen 

KOSGEB de kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak 

amacıyla yeni bir program hazırladı. Yaşayan Kültür Mirası 

İşletmeler Desteği ile usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni 

zanaatkârlar yetiştirilmesine destek sağlanacak. Geri 

ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme 

ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama 

başlıklarında destek verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gençlerin dünyayı 

tanıyan evrensel bir bakış açısına sahip olmasını istediklerini 

belirterek, “Gençlerimizin dışardan dayatılan kültürle 

yetişmesini değil kendi kültür ve medeniyetimizin değerleriyle 

yetişen, şahsiyet sahibi, üreten, güçlü bireyler olmasını da 

arzu ediyoruz” dedi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, Yaşayan Kültür Mirası 

İşletmeler Destek Programı’nın 

gerek içeriği gerekse hedef kitlesi 

bakımından çok özel bir yapıya sahip 

olduğunu kaydederek, “Bu programda 

biz, binlerce yıllık tarihimizin yansıması 

olan geleneksel meslekleri, zanaatları yeniden canlandırmayı 

hedefliyoruz” diye konuştu.

Protokol İmzalandı

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği için KOSGEB 

ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü hazırlandı. Kültür ve 

Turizm Bakanı Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 

iş birliği protokolünü imzaladı. İstanbul Atatürk Kültür 

Merkezi’nde atılan imzalarla destek programı yürürlüğe girmiş 

Haber için karekodu tarayınız
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oldu. Düzenlenen imza törenine iki bakanın yanı sıra Sanayi 

ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB 

Başkanı Hasan Basri Kurt, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK 

Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik 

Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Sultangazi 

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Pendik Belediye 

Başkanı Ahmet Cin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve 

Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki 

opera salonunun önünde gerçekleşen törende yaptığı 

konuşmada şunları kaydetti: 

Tek Tipçi Kültür: Bugün geleneksel sanatların 

unutulmaya yüz tuttuğu bir çağın içerisindeyiz. Küresel 

gücünü her geçen gün tüm baskısıyla gösteren bu 

kitle kültürü, yerel değerleri ve bu değerlere dayalı 

üretim biçimlerini tehdit etmekle birlikte tek tipçiliği de 

dayatmaktadır.

Medeniyetimize Sahip Çıkıyoruz: Dijital dünyanın 

etkisini arttırması ve yapay zekâ uygulamaları, neredeyse 

toplumların nasıl düşünmesi gerektiğine dahi karar verecek 

düzeye ulaşmış durumdadır. Bu risklere karşı medeniyetimize 

sahip çıkarak, kültürel mirasımızın korunmasına dönük 

çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Somut Olmayan Kültürel Miras: UNESCO çatısı 

altında imzalanan Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 

Sözleşmesi bağlamında yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemiz 

somut olmayan kültürel miras alanında örnek ülkelerden 

biri olmuştur. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 

Listelerine kaydettirdiğimiz 21 unsurumuz ile en çok kültürel 

değer kaydettiren 4’cü ülkeyiz. Ayrıca 2008 yılından itibaren 

geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlendiren değerli 

isimler Yaşayan İnsan Hazinesi olarak ilan edilmiştir. 

Yetişmiş Eleman İhtiyacı: Bugün de Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığımızla birlikte geleneksel, kültürel, 

sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde 

faaliyet gösteren işletmeleri güçlendirip bu birikimin gelecek 

Program ile işletme sahibinin 

mesleki birikimlerini 

aktarması için yetiştireceği 

personel için 150 bin liraya 

kadar destek sağlanacak
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nesillere aktarılmasını sağlamak için Yaşayan Kültür Mirası 

İşletmeler Destek Programı’nı hayata geçiriyoruz. Destek 

programı sayesinde hem geleneğimizdeki usta-çırak ilişkisinin 

canlandırılması ve sanatçıların iş gücü ile desteklenerek 

atölyelerinin geliştirilmesi hem de kişilerin meslekleri 

yerinde öğrenerek yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması 

hedeflenmektedir.

Üreten Güçlü Bireyler: Gençlerimizin dışardan 

dayatılan kültürle yetişmesini değil kendi kültür ve 

medeniyetimizin değerleriyle yetişen, şahsiyet sahibi, üreten, 

güçlü bireyler olmasını arzu ediyoruz. Elbette gençlerimiz 

dünyayı tanıyacak, farklı kültürleri keşfedecek, evrensel bir 

bakış açısına sahip olacaklardır. Ancak farklılıklar karşısında 

özgüven sahibi olabilmeleri için önce üzerine bastıkları 

toprağın sağlam olması gerektiğini de asla unutmayacağız.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, özetle 

şunları söyledi: 

KOBİ’lerin Sanayicinin Destekçisi: Bakanlığımızın 

ilgili kuruluşu olan KOSGEB biliyorsunuz, KOBİ’lerin ve 

sanayicilerin en önemli destekçilerinden biri. Kapasite 

artışından katma değerli üretime, yeşil ve dijital dönüşümden 

girişimciliğe kadar birçok konuda özel sektöre yol arkadaşlığı 

yapıyor. Sadece iyi günde değil; afet ve pandemi gibi 

zor dönemlerde de işletmelerimizin yardımına koşuyor. 

KOSGEB’in tüm bu konulardaki desteklerine hepiniz fazlasıyla 

aşinasınızdır diye düşünüyorum.

Özel Bir Program: Ama bugün sizlere yepyeni bir 

program tanıtacağız. Birazdan protokol imzalarını atacağımız 

bu program, gerek içeriği gerekse hedef kitlesi bakımından 

çok özel bir yapıya sahip. Adından da anlaşılacağı üzere bu 

programda biz, binlerce yıllık tarihimizin yansıması olan 

geleneksel meslekleri, zanaatları yeniden canlandırmayı 

hedefliyoruz.

Yeni Zanaatkârlar Yetişecek: Özellikle teknolojinin 

hayatımızın her noktasına nüfuz ettiği günümüzde geleneksel, 

kültürel ve sanatsal değerler, çok hızlı bir şekilde unutulmaya 

yüz tutuyor. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte 

geliştirdiğimiz programla biz, bu değerleri ayağa kaldırmak 

ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Sağlayacağımız 

desteklerle usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkârlar 

yetiştirilmesine katkı sunacağız.
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Tek Tek Ulaşacağız: Tüm unsurlarıyla birlikte 250 bin 

liraya kadar çıkabilecek bir hibe desteğinden bahsediyoruz. 

Ama emin olun biz bunu kesinlikle bir maliyet olarak 

görmüyoruz. Kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan bu 

güzide mesleklerin genç kuşaklara aktarılması kültürümüzün 

devamlılığı açısından çok daha önemli. O nedenle biz, 

kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak için uğraş 

veren ustalarımıza tek tek ulaşacak ve bu destekten 

yararlanmalarını temin edeceğiz.

AKM’nin Sinerjisi: Ben şahsen tüm zanaatkârlarımızın 

bu cazip destekten azami ölçüde faydalanmasını istiyor, 

başvuru sürecini yakından takip etmelerini öneriyorum. Bu 

arada, programın başlangıcının Atatürk Kültür Merkezi’nde 

yapılıyor olmasını da çok anlamlı bulduğumu belirtmeden 

geçemeyeceğim. Malumunuz burası, sadece ülkemizin 

değil aynı zamanda dünyanın en önemli kültür ve sanat 

merkezlerinden biri. Buranın sağladığı muazzam sinerjiyle 

birlikte programdan çok başarılı sonuçlar elde edeceğimize 

yürekten inanıyorum.

Kriterler Neler?

Destek programından, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 

Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya 

Yüz Tutmuş Meslek Kolları listesinde yer alan alanlarda 

faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek. Ayrıca işletme 

sahibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 

tanıtma kartına sahip olması veya Yaşayan İnsan Hazineleri 

Ulusal Envanteri’nde yer alması durumunda da destek 

programından faydalanabilecek.

Personele 150 Bin TL

Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması 

için yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar destek 

sağlanacak. Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 

bin lira olan bir destek verilecek. Desteklenecek makine ve 

teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. 

Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave 

edilecek. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret 

sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, 

web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 

45 bin liraya kadar destek verilecek.

Kurul Değerlendirmesi

KOSGEB’in çağrı ilanına çıkmasının ardından işletmeler 

tarafından yapılacak ön başvurular, Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü tarafından 22 Temmuz’a kadar alınacak. Başvuru 

yapabileceklerin listesi, ilgili işletmelere duyurulacak. Daha 

sonra KOSGEB, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden kesin başvuruları 

alacak ve oluşturulacak kurulda değerlendirecek. Kurul, kesin 

başvuruları değerlendirip karara bağlayacak.

31 Farklı Ham Maddeden

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Kültürel 

veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek 

Kolları Listesi’nde 31 farklı ham madde ile üretilen meslekler 

yer alıyor. Listedeki mesleklerden bazıları şöyle: Sedef 

kakmacılık, takunya yapımı, şimşir tarak yapımı, çeşm-i bülbül, 

debbağlık, kök boyacılığı, dantel örme, Şile bezi dokuma, 

çorap örücülüğü, bakırcılık, telkâri, kazaziye yapımı, oltu, 

lüle, kehribar taş işlemeciliği, çinicilik, halk çalgıları yapımı, 

folklorik bebek yapıcılığı, gölge oyunu tiplemeleri yapımı, 

nakkaşlık.
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Makim Makina Halka Arz Edildi
KOSGEB’in iştirakleri arasında bulunan KOBİ A.Ş.’nin yatırım yaptığı ve hassas döküm 

alanında etkin bir firma olan Makim Makina, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı

Hassas dökümün yanında, geçiş kontrol sistemleri ve gıda 

sektörü ekipmanları olmak üzere 3 ana grupta üretim 

faaliyetleri gösteren Makim Makina, halka arz edildi. Borsa 

İstanbul’da işlem görmeye başlayan Makim Makina için Halka 

Arz Gong Töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene; KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Borsa 

İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Makim Makine 

Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin İleri, KOBİ A.Ş. Genel Müdürü 

ve Makim Makina Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman 

Yılmaz, Makim Makina Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet 

Gönüllü ve Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin katıldı.

Protokol üyelerinin sahneye çıkmasının ardından gonga 

vurularak hem seans açıldı hem de Makim Makina Borsa 

İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Farklı Finansal Araçları ile 

Başarı

Daha sonra bir konuşma yapan 

KOSGEB Başkanı Kurt, Türkiye’nin 

kalkınmakta olan sanayisi ile sürekli 

ilerleyen bir ülke olduğuna vurgu 

yaparak Makim Makine’nın finansal 

enstrümanların farklı boyutlar ile sunulduğunda nasıl başarılar 

elde edilebileceğinin iyi bir göstergesi olduğunu söyledi. 

KOSGEB olarak Türkiye’de KOBİ ekosistemi içerisinde özellikle 

imalat sanayideki KOBİ’lere mümkün olduğunca yakın olmaya 

çalıştıklarını anlatarak KOBİ’leri bir adım daha öteye taşımaya 

çalıştıklarını ifade etti.

Farklı Finansal Enstrümanlar

Kurt, finansman denilince akla sadece bankadan çekilecek 

Haber için karekodu tarayınız
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kredinin gelmemesi gerektiğine işaret ederek, “Farklı finansal 

enstrümanların sürekli devrede olması gerekiyor. Özellikle 

ülkemiz gibi dinamik ve genç nüfusu olan, rekabetçilik 

konusunda çok önemli bir noktada bulunan bir ülkenin bu 

farklı finansman araçlarını çok daha güçlü bir şekilde ortaya 

koymasının gerektiğinin en net örneğini bugün yaşıyoruz. 

KOSGEB olarak biz, bu ülkeye umut bağlayan ve bu ülkede 

gelecek gören herkesin yanında olmaya devam edeceğiz” 

dedi.

40 Yıl Önce Kuruldu

Ankara’da 40 yıl önce iki idealist genç mühendisin kurduğu 

Makim Makina, 2007 yılında KOBİ A.Ş. ile güç birliği 

yaparak sektöründe önemli aktörlerden biri haline geldi. 

Şirket, Wembley Stadyumu’ndan, Heathrow Havalimanı’na, 

Genelkurmay Başkanlığı’ndan İstanbul, Ankara ve İzmir 

Büyükşehir Belediyelerinin metro istasyonlarına kadar birçok 

önemli projenin geçiş kontrol sistemlerine ürün sağladı.

Pay Başına 8,80 TL

Makim Makina’nın 1 TL nominal bedelli 18 milyon adet B 

grubu payın halka arz yöntemiyle satışına karar verildi. Bu 

çerçevede; KOBİ A.Ş’nin elinde bulunan 18 milyon TL nominal 

değerli yüzde 32,14’lük Makim Makina payları, pay başına 

8,80 TL’den halka arz edildi. Halka arz sonrası KOBİ A.Ş. 

işletmede yüzde 5,86’lik bir payını tutmaya devam ediyor. 
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Filistinli Bakandan Ziyaret
Girişimcilik alanında konular görüşülmek üzere Filistin Girişimcilik ve Güçlendirme Bakanı 
Osama Al Saadawi ile Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, KOSGEB’i ziyaret etti 

KOSGEB ile Filistin Girişimcilik ve Güçlendirme Bakanlığı 

arasında 24 Mayıs 2022 tarihinde Ramallah’ta imzalanan 

mutabakat zaptı sonrası gerçekleşen ziyarette KOSGEB 

Başkanı Hasan Basri Kurt, Filistinli Bakan Saadawi ve 

beraberindeki heyeti kabul etti. 

Eyleme Dönüşecek

KOSGEB Başkanı Kurt, Filistin Girişimciliği Güçlendirme 

Bakanlığı ile KOSGEB arasında imzalanan mutabakat zaptına 

değinerek iki kardeş ülke arasındaki KOBİ’lerin iş birliğini 

içeren bu zaptı hızlı bir şekilde eyleme dönüştüreceklerini 

vurguladı. KOSGEB olarak Filistin ve Filistin halkı için azami 

gayret içerisinde olacaklarını ifade eden Kurt, dost ve kardeş 

Filistin’in KOSGEB’in girişimcilik konusundaki tecrübelerinden 

en güçlü bir şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi. 

Ortak Çalışmalar Motive Ediyor

Filistinli Bakan Saadawi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud 

Abbas’ın ve Muhammed Iştiyye’nin selamlarını ileterek 

Türkiye’ye desteklerinden ötürü teşekkür etti. Saadavi, dost 

ve müttefik ülkelerle yapılan iş birliği anlaşmalarının baskı 

altındaki Filistin için önemli olduğunu ve ortak çalışmaların 

halklarını motive ettiğini söyledi.

İlham Verici

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Mustafa da Filistin’in 

gündeminde Türkiye ile her alanda ilişkileri en üst düzeye 

çıkarmak olduğunu söyledi.  Türkiye’nin Filistin’in stratejik 

ortağı olduğunu belirten Büyükelçi Mustafa, iki ülkenin 

tarihe dayanan kardeşlik ve dostluk ilişkileri olduğunu, iki 

tarafında iş birliğinin artırılması konusunda çok ciddi ve istekli 

olduklarını aktardı. 

Eylem Planı

KOSGEB ile Filistin Girişimcilik ve Güçlendirme Bakanlığı 

arasında imzalanması planlanan eylem planı ile kurumlar 

arasında özellikle girişimcilik alanında ortak faaliyetler, 

deneyim paylaşımı, uzman değişimi ve karşılıklı iş heyetleri 

düzenlenmesi gibi iş birliği çalışmalarını yürütülecek. 

Filistin’in KOSGEB’in girişimcilik konusundaki tecrübelerinden 

yararlanması sağlanacak. KOBİ ve girişimcilik ekosisteminin 

geliştirilmesini amaçlayan eylem planının iki ülke arasındaki 

ticaret hacminin artırılmasına katkı vermesi planlanıyor.
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MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE 
HIZLI DESTEK PROGRAMI 

GEÇMİŞ DÖNEM 
İSTİHDAMINI KORUMA

YENİ İSTİHDAM 
 TAAHHÜDÜ

HER BİR YENİ İSTİHDAM İÇİN

GERİ ÖDEMELİ 

Sahibi kadın olan veya 

kadın personel istihdam edecek 
işletmelere 

geri ödeme

2 yıl geri ödemesiz

Mikro:      2 personel       
Küçük:   5 personel ‘e kadar 

 Kadın, genç ve 

yeni mezunların    
istihdamına destek

 ONLINE BAŞVURU

KAPSAMDAKİ
SEKTÖRLER

Ü1981 ve sonra doğumlu

ÜDaha önce hiç çalışmamış veya 

ÜSon 3 yılda 6 aydan fazla
    çalışmamış olanlar

Ü2 veya daha fazla yıllık
    üniversite mezunu

ÜMeslek lisesi,

ÜTeknik lise,

ÜMesleki ve Teknik lise mezunu

Üİmalat 
ÜBilgisayar programlama
ÜBilimsel Ar-Ge 
ÜKonaklama ve yiyecek hizmetleri
ÜToptan ve perakende ticaret 
ÜMesleki ve teknik faaliyetler
ÜBilgi ve iletişim
ÜDiğer bazı hizmet sektörleri

KİMLER İSTİHDAM 
EDİLEBİLİR?

EĞİTİM
KRİTERİ

444 1 567

YENİ (DÖRDÜNCÜ) BAŞVURU DÖNEMİ*

1 TEMMUZ -10 AĞUSTOS 2022

YENİ (DÖRDÜNCÜ) BAŞVURU DÖNEMİ PROGRAM BAŞVURULARI, 
1 TEMMUZ 2022’DEN İTİBAREN BAŞLADI

ÖNCEKİ BAŞVURU DÖNEMİNDE 
(2021 ARALIK-2022 MART TARİHLERİNDEKİ ÜÇÜNCÜ DÖNEMDE)  

BAŞVURAN İŞLETMELERİN ÖDEME TALEP SÜRELERİ
28 EYLÜL 2022’YE UZATILDI

*Üçüncü dönemde başvurusu onaylananlar, 
dördüncü döneme başvuramaz.
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Hızlı Destek Programı’nda Dördüncü Dönem 

Hızlı Destek Programı’nın dördüncü fazında, üçüncü dönemde başvurusu onaylananların 
ödeme talep süresi uzatıldı. 2022 yaz dönemi mezunları da istihdam edilebilecek

KOSGEB, Covid-19 salgınından etkilenen işletmelerde genç 

istihdamını kolaylaştıran Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 

Destek Programı’nın dördüncü başvuru dönemini açtı. 

Şartları taşıyan işletmeler, 10 Ağustos’a kadar online olarak 

başvurularını yapabilecek. 

Başvurusu onaylananların, koşullara uygun personeli istihdam 

ettikten sonra 28 Eylül’e kadar ödeme talebi yapmaları 

gerekecek. Kesin destek onayı, bütçe kapsamında ödeme 

talep sırasına göre verilecek.Destek programının bir önceki 

yani üçüncü döneminde başvurusu onaylanan işletmelerin 

de ödeme talep süresi uzatıldı. Bu durumdaki işletmeler 

de koşullara uyan personeli istihdam ederek 1 Ağustos’tan 

başlamak üzere 28 Eylül’e kadar ödeme talebinde 

bulunabilecek.

Destek programının dördüncü 

döneminin başlamasıyla birlikte 2022 

yaz döneminde üniversitelerden ve 

mesleki / teknik liselerden mezun 

olanlar da program kapsamında 

istihdam edilebilecek. 

Kriterler Neler?

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı ile son 

12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay 

boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 

bin TL’lik geri ödemeli destek alıyor. Mikro işletmeler 2, küçük 

işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabiliyor. 

Video için karekodu tarayınız
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Kimler Kapsamda?

Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını önceliklendiren 

programda, 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 

edebiliyor. Destekten, üniversite mezununun yanı sıra meslek 

lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan 

kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabiliyor.

Başvuru Nasıl Olacak?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, 

programın yeni yani dördüncü dönemine www.kosgeb.gov.tr 

adresindeki “e-Hizmetler” menüsünden başvuru yapabilecek. 

Dördüncü döneme, 2021 Aralık – 2022 Mart arasında yani 

üçüncü dönemde başvurusu onaylanan işletmeler başvuru 

yapamayacak. Ayrıca üçüncü başvuru döneminde herhangi bir 

işletmede destek kapsamında istihdam edilen personel de bu 

başvuru döneminde istihdam edilemeyecek.

Üçüncü Dönem İçin Uzatma

Üçüncü dönemde program başvurusu onaylanan işletmeler 

için şartlar ve geri ödeme takviminde değişiklik olmaksızın 

ödeme talebi süresi 28 Eylül’e kadar uzatıldı. Bu durumdaki 

işletmelerin yeniden başvurusu yapmasına gerek kalmayacak. 

Onaylı başvuru formunda taahhüt ettikleri personel sayısını 

tamamlayacak şekilde yeni personel istihdam ederek 1 

Ağustos’tan başlamak üzere 28 Eylül’e kadar ödeme talebinde 

bulunabilecek. 

Destek Ödeme Şartı Nedir?

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nda 

işletmelerden, kriterlere uygun yeni bir personeli 12 ay 

boyunca istihdam etmeleri isteniyor. Desteği kullanmak 

isteyen işletmelerde aranan bir diğer önemli kriter de son 12 

aydaki ortalama istihdamını koruması.

Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Şartları sağlayan mikro ve küçük işletmeler, istihdam 

edecekleri her bir personel için 100 bin TL geri ödemeli destek 

alıyor. Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele 

kadar bu desteği kullanabiliyor. İşletme sahibinin veya işe 

alınan personelin kadın olması durumunda destek üst limiti 

110 bin TL’ye çıkıyor. 

Geri Ödeme Nasıl Olacak?

Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak. 

Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle KOSGEB’e geri ödemede 

bulunacak. Geri ödemede herhangi bir faiz veya komisyon 

alınmayacak.

İstihdama Odaklanıldı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’nın ilk 

iki başvuru döneminde 12 bin 289 işletmeye, istihdamlarını 

salgın öncesindeki seviyede korumaları şartı ile 368 milyon 

TL işletme sermayesi desteği verildi. Programın üçüncü ve 

dördüncü başvuru dönemlerinde genç istihdamına odaklanıldı. 

Üçüncü başvuru döneminde bugüne kadar 33 bin işletmenin 

61 bin ilave personel istihdam etmesine katkı sağlandı. Bu 

işletmelere 3 milyar 150 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

�������������������� �����
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Yerli İmkanlarla Isıtma Sistemleri İmalatı
Bartın’da faaliyete başlayan Ulupınar Mühendislik, katı yakıtlı kalorifer kazanı ve boyler 
gibi son teknoloji ısıtma sistemlerinin mamul ve yarı mamul ürünlerini imal ediyor

Ulupınar Mühendislik’in kuruluş temelleri 1977 yılında 

atıldı. İlk yıllarda kaynak imalat ve çelik satış ile 

faaliyetini 2000’li yıllara kadar devam ettirdi. 2009 yılında 

yeni binasında 3 bin metrekare kapalı, 9 bin metrekare 

açık olmak üzere toplam 12 bin metrekare alanda hizmet 

vermeye başladı. Firma, makine parkına ilaveler yaparak 

Bartın ve çevresindeki sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını 

karşılar duruma geldi. Siparişlere göre her türlü mamul 

ve yarı mamul ürünler ile ısıtma sistemlerinde kullanılan 

ekipmanların yanında 2012 yılında katı yakıt kaloriferleri 

kazanı imalatına başladı. Son teknoloji makine ve 

ekipmanlar ile alanında deneyimli ve uzman personeli ile 

hizmet veren Ulupınar Mühendislik, faaliyetlerine devam 

ediyor.

Hedef: Yurt Dışı Pazarları

İşletmenin kurucu yetkilisi Mustafa Ulupınar, 

“Üretimimizin yurt içinde tüm bölgelere satışı 

gerçekleşmekle kısa vadedeki hedeflerimize ulaştık. Uzun 

vadede yurt dışında da satışlarımızı gerçekleştirerek yurt 

dışı pazarına açılmayı hedefliyoruz” dedi.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB’in 4 ayrı destek programından faydalanan 

Ulupınar Mühendislik, programları başarıyla tamamladı.

İşletme, KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında, kaynak sürecinde istihdam edilecek 

sertifikalı personel bulamama konusunda yaşanan 

sorunlar ve çalışanların performansına bağlı olarak ürün 

Erhan BAHÇECİ

Hazırlayan

Yerli ve Milli Üretim
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kalitesinin etkilenmesi nedeniyle proje başvurusu yaptı.

Bunun yanı sıra proje ile alım/satımı gerçekleştirilen 

boyler üretimi imalat hattı işletmenin kendi üretim 

faaliyetleri içerisinde gerçekleştirmek istendi. Proje ile 

personel bazlı sorunlar ortadan kaldırılarak 10 personelle 

yapılacak iş, robot yardımıyla gerçekleştirildi. 

Böylece üretim verimliliği ve kalite arttırıldı. Daha önce 

müşteri talebine uygun olarak altyapının uygun olmasına 

rağmen gerçekleştirilemeyen boyler üretimi de kaynak 

hattının kurulumuyla gerçekleştirildi.

Kaynak işlemlerinin 5 eksenli robotlar vasıtasıyla 

yapılması sonucunda insan kaynaklı hatalar minimuma 

indirilerek fire oranları düşürülüp daha hızlı ve yüksek 

oranda üretime kavuşuldu.

Bu sayede bölgede talep yoğunluğu olan fakat üretimi 

olmayan bir ürünün üretimine geçildi. Hem bölge hem de 

ülke taleplerine cevap verir duruma ulaşıldı.

“KOSGEB ile firmamızın 

üretim boyutunu ve 

verimliliğini ciddi oranda 

arttırdık”
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Dünyanın İlk Basınçlı Yara Yıkama Cihazı
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile yola çıkan genç girişimci Onur Emre Gül, ülkemizin 

sağlık sektöründeki ihtiyaçlarını ithalattan ihracata dönüştürme yolunda başarıyla ilerliyor

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben Onur Emre Gül. İlk, orta ve lise öğrenimimi Trabzon’da 

tamamladım. Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 

Bölümü mezunuyum. Ailem tıp camiasından olduğu için ve 

okuduğum bölüm neticesinde tıbbı cihaz sektörüne girmeye 

karar verdim. Mezuniyet sonrasında 2011 yılında KOSGEB 

destekli Medtim Grup Medikal şirketini kurdum.

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar 

olan süreçlerini anlatır mısınız?

Türkiye’de ortopedi alanında ürün portföyünü arttırmak ve 

geliştirmek amacıyla 2011 yılında Medtim Grup Medikal’i 

kurdum. KOSGEB tarafından sağlanan Ar-Ge ve İnovasyon 

Destek Programı ile faaliyete başladık. Kuruluşumuzdan 

itibaren ortopedi ve yara bakımı alanlarında hizmet 

vermekteyiz. 2017 yılı Ocak ayı itibariyle başta patlayıcı 

sektörü olmakla beraber farklı sektörlere de üretim yaparak 

ürün portföyümüzü daha da çeşitlendirdik. Müşterilerimizin 

ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için ürün 

süreçlerimizi kaliteden ödün vermeden sürekli iyileştirmekte 

ve yaptığımız her işe yeni değerler katarak memnuniyetin 

artmasına önem vermekteyiz.

Faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir 

misiniz?

Ham madde tedarikinden ürün montajına, paketlemeden 

İcat Çıkaran Gençler

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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sterilizasyon ve dağıtım sürecine kadar üretim sürecine ait 

her üretim aşamasını titizlikle izlemekteyiz. Genç ve dinamik 

Ar-Ge ekibimizle birlikte ürün kalitemizde hep bir adım 

ötesini hedefliyoruz. Öte yandan etilen oksit sterilizasyonu, 

temiz odada paketleme, plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon 

ile üretim de verdiğimiz hizmetler arasındadır. Üretim ve 

paketleme süreçlerimizin her biri müşteri gereksinimlerine 

uygundur. 

Firmamızda, ürünlerin temiz oda şartlarında üretilmesi ve 

montajlanması hizmetleri sunulmaktadır. Steril edilecek 

ürünlerin, tyvek/film ya da gas paper/film poşetler ile 

paketlenerek etilen oksit sterilizasyonuna uygun hale 

getirilmesi sağlanıyor. Tüm bu paketleme hizmetleri 

ürün boyutlarına uygun olarak Class 10.000 temiz oda 

koşullarında gerçekleştiriliyor. Paketleme hizmetinin 

gerçekleştirildiği temiz odanın validasyon çalışmaları 

periyodik olarak yapılıyor.

Firmamız bünyesinde çeşitli tonajlarda plastik enjeksiyon 

makineleri bulunmaktadır. Bu vesileyle başta medikal 

sektörü olmak üzere; patlayıcı, inşaat ve mobilya gibi 

farklı sektörlere de plastik enjeksiyon hizmeti veriliyor. 

Kısacası Medtim Grup Medikal olarak yüzde 100 müşteri 

memnuniyetini sağlamak adına çok çalışıyor, ürün ve hizmet 

yelpazemizi her geçen gün daha da genişletiyoruz. Var 

olabilmenin temeli, müşterilerimizin istekleri ve sektörün 

ihtiyaçları doğrultusunda üretmek ve gelişmek. Biz de bunu 

sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için 

çabalıyoruz.

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir 

misiniz?

Firmamız, odaklı led ışığı yeniliği ile operasyon bölgelerinin 

daha kolay gözlemlenmesini sağlayan ışıklı Basınçlı Yara 

Yıkama Cihazı’nın üretimi alanında, Türkiye’de ve dünyada 

ilk olma özelliği göstermektedir. Led Lavage, hem kemik 

“Küçük işletmelere ve genç 

girişimcilere tavsiyem; karşılarına 

ne kadar zorluk çıkarsa çıksın 

yılmadan çalışmaya devam 

etmeleridir.

 Başarı; istikrarlı, planlı ve ahlaklı 

bir şekilde çalıştıktan sonra gelir. 

KOSGEB gibi büyük bir destekçileri 

olduğu müddetçe çok az bir 

sermayeyle bile kendi hayallerinin 

peşinden gidebilirler. ”
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hem de yumuşak dokuları, kalıntı ve atıklardan arındırarak 

cerrahi operasyon bölgesini tamamen temizleyen tek 

kullanımlık bir cihazdır.

Aynı zamanda çeşitli firmalara yarı mamul tedarikçiliği 

yapıyoruz. Bunun yanı sıra canlılara sevgimizden dolayı 

veterinerlik cerrahisinde kullanılan implantların da tedarikini 

yapmaktayız. 

Firmamızı rakip firmalardan ayıran en önemli özellik; 

ürünlerimizin üretiminin her aşamasında kaliteyi bir felsefe 

haline getirmemiz oldu. Bundan dolayı üretimini yaptığımız 

tüm ürünlerimiz ülkemiz hekimleri tarafından tercih edilen 

ve güvenilen ürünler olmuştur.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarınız nasıl? 

Satışlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Son teknoloji kullanarak ürettiğimiz ürünlerimizin satışını, 

yurt içi ve yurt dışı pazarında, müşterilerimizin ihtiyaç ve 

beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak gerçekleştirmeye 

devam ediyoruz. Yurt içinde ürünümüz Basınçlı Yara Yıkama 

Cihazı’nın üretimini yapan firmalar az sayıda olduğu için 

rekabet çok değil. Kamu kurumları ve ortopedi alanında 

çalışan firmalara ürünümüzü temin ediyoruz. Ülkemizde bu 

pazarın öncülerinden olmanın gururunu yaşıyoruz. 

Ayrıca patlayıcı sektöründe Türkiye’de üretim yapan yabancı 

sermayeli firmalara da ürettiğimiz ürünlerimizi yoğun bir 

şekilde temin ediyoruz. İyi bir tanıtım eşliğinde yapılan işi 

daha hızlı ve kaliteli bitirmek bizi ön plana çıkardı. Şu an 

ülkemizin 81 ilindeki medikal sektöründe çalışan birçok 

firma ve kamu kuruluşuyla iş birliği halindeyiz.

Türkiye’deki satışlarımızın yanı sıra, pandemiyle birlikte yurt 

dışı satışlarımızda da artış yaşandı. Şu an için ürünlerimizi 

kendimiz ve bayilerimiz aracılığıyla Balkanlar ve Orta Doğu 

ülkelerine ihraç etmekteyiz. Gelecek dönemde Uzakdoğu 

ülkelerine açılmayı hedefliyoruz. Yurt dışı pazarında önemli 

olan müşterinin güvenini kazanmak, sağlam temelli bir 

diyalog kurmak ve en kaliteli ürünü en uygun fiyatla vermek. 

Bunu da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.
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Almış olduğunuz KOSGEB destekleri 

nelerdir? Bu destekler işletmenize ne gibi 

katkılar sağladı?

2011 yılında kurulduğumuzda KOSGEB tarafından sağlanan 

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile faaliyete başladık. 

Almış olduğumuz bu destek gerek kuruluş aşamamızda 

ekonomik destek olarak gerekse kuruluştan sonraki süreçte 

üretim ve hizmet verebilmek için gerekli ekipmanımızı elde 

etmekte çok katkı sağladı. 

Yine bunun yanında ihracatımızı genişletmek adına, 

KOSGEB destek programlarından olan Yurt Dışı Pazar 

Destek Programı’ndan faydalanıyoruz. Faydalandığımız 

diğer KOSGEB destekleri de şunlar: Genel Destek Programı, 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİGEL- KOBİ 

Gelişim Destek Programı, İşletme Geliştirme Destek Programı 

ve Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı. 

Almış olduğumuz bütün bu desteklerin firmamızın ilerlemesi 

ve gelişmesindeki rolü yadsınamaz.

Küçük işletmelere ve girişimcilere 

tavsiyelerinizi alabilir miyiz?

Elbette ki, kendi işletmenizi kurarken karşınıza bazı engeller 

çıkabiliyor. Küçük işletmelere ve genç girişimcilere tavsiyem; 

karşılarına ne kadar zorluk çıkarsa çıksın yılmadan çalışmaya 

devam etmeleridir. Başarı; istikrarlı, planlı ve ahlaklı bir 

şekilde çalıştıktan sonra gelir. KOSGEB gibi büyük bir 

destekçileri olduğu müddetçe çok az bir sermayeyle bile 

kendi hayallerinin peşinden gidebilirler. Risk almadan başarı 

yakalanmaz. Sabırlı olmalarını, bilimin yolunda ilerlemelerini, 

teknolojiye açık olmalarını ve atılım yapmaktan 

korkmamalarını öneririm.
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Yanan Çocuğu İçin Krem Üretti 
Çocuğunun vücudundaki yanıkları için KOSGEB’den destek alarak kendi markasını kuran 

Berivan Kızılcık, ürettiği bitkisel içerikli krem ve sabunları ihraç etmeye hazırlanıyor

Gaziantep’te yaşayan ve yaklaşık 4 yıl önce kızının üstüne 

kaynar su dökülmesiyle vücudunda oluşan yanıklara 

çözüm yolu bulmaya çalışan Berivan Kızılcık, aldığı 

eğitimler ve araştırmalarının sonucunda kendi markasıyla 

ürettiği sabun ve kremleri, Türkiye’nin birçok bölgesine 

ulaştırıyor. KOSGEB’in kendisine üretimi gerçekleştirme ve iş 

kapasitesini artırma açısından çok büyük katkılar sağladığını 

dile getiren başarılı girişimci, amacının Bhava markasını tüm 

dünyaya duyurmak olduğunu söylüyor. Berivan Kızılcık’ın, 

kızına deva ararken çıktığı bu yolda başarıya nasıl ulaştığına 

birlikte göz atalım:

 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ben Berivan Kızılcık. Bhava Cosmetics markasını oluşturmuş 

bir kadın girişimciyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. Tarih 

öğretmenliği ve aynı zamanda çocuk gelişimi mezunuyum. 

Ayrıca yüksek lisans yaptım. Yaşam boyu öğrenmenin insana 

çok şey katacağını düşünenlerdenim.

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır 

mısınız? Ne üretiyor, neler yapıyorsunuz?

Yaklaşık 4 yıl önce 4 yaşındaki kızımın üzerine kaza 

sonucu kaynar su döküldü. Göğsünde yanık izleri oluştu. 

Birçok doktora götürdüm ancak yara izlerinin tamamıyla 

geçmeyeceğini söylediler. Takdir edersiniz ki hiçbir anne 

kendi dikkatsizliğinden ötürü çocuğunun yaralanmasını, 

bunun sonucunda oluşan lekelerle yaşamasını kabullenemez. 

Bu yaralardan kendimi sorumlu tutuyordum ve geceleri 

gözüme uyku girmeyecek kadar vicdan azabı çekiyordum. 

‘Kızım için ne yapabilirim?’ diye düşünürken kaçan 

Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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uykularımın sonucunda araştırmalar yapmaya başladım ve 

bitkisel ürünler ile ilgili birçok eğitime katıldım. Bu bitkisel 

ürünler ve yağlarla bir krem oluşturup kızıma düzenli olarak 

uyguladım. 

Kremin etkili sonuçlar verdiğini ve lekeleri geçirdiğini 

gözlemledim ve çabalarımın sonuç vermesinin mutluluğuyla 

başka insanlara da fayda sağlamak istedim. Bu istek Bhava 

Cosmetics markasının kuruluşunun ilk adımıydı ve markanın 

temel motivasyonunu oluşturuyordu. Bu motivasyonla 

Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) bünyesinde bir 

atölye oluşturdum ve 15 Mart 2021’de şirketimi kurdum. 

KOSGEB’den de yaklaşık 75 bin TL destek ve kendi birikimim 

ile 2 makine ve laboratuvar çalışmalarıyla ilgili eşyalar 

aldım. Şu anda da analiz çalışmaları ve diğer makineler 

için KOSGEB’den faydalanacağım. KOSGEB,  üretimi 

gerçekleştirme ve iş kapasitesinin artırılması açısından bana 

çok yardımcı oldu. Şu an kimyager, sosyal medya uzmanı ve 

normal çalışan olmak üzere 3 kişiyi istihdam ediyorum. Daha 

çok istihdam için de çalışmalar yürütüyorum. 

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? Hangi 

desteklerden faydalandınız? Bu desteklerin 

size ne gibi faydaları oldu?

KOSGEB ile KAGİDEM vesilesiyle tanıştım. Eğer KOSGEB’i 

tanımasaydım bu kadar istikrarlı bir iş yürütemezdim. 

Aldığım desteklerle dolum makinesi ve krem üretim 

makinesi almak benim iş yükümü hafifletip zamandan 

tasarruf etmemi sağladı. Ayrıca maddi açıdan destek almış 

olmak işimdeki üretim verimimin artmasını ve farklı ürünler 

ortaya çıkarmamı sağladı. KOSGEB’den yararlanmamış 

olsaydım, işimi kurarken makine almakta zorlanacaktım 

ve bu durum performansımın düşmesine neden olacaktı. 

Bundan sonrası için de KOSGEB’den alacağım diğer 

desteklerle iş fikrimin büyümesini sağlamayı hedefliyorum.

Ürettiğiniz üründen biraz şekilde bahseder 

misiniz?

Bhava markası olarak şuan 25 ürünüm mevcut. 

Amacım; sadece doğal içeriklerle, ayrıcalıklı ve en saf 

ürünleri geliştirmek ve insanlara bunu sunmak. Cildimize 

iyiliğin sadece doğadan geleceğine inandığımız için Bhava 

ürünlerinde organik olmayan ya da organik sertifika 

kuruluşları tarafından onaylanmayan hiçbir yapay 

koruyucu ve kimyasal katkı maddesi kullanmıyoruz. Size ve 

çevreye verdiğimiz değerle, doğanın onları yarattığı şekle 

saygılı biçimde en kaliteli organik veya doğal içerikler 

kullanmaktayız. Ürünlerimizi özellikle doğal içerikler, 

sertifikalı organik içerikler ve organik sertifika kuruluşlarının 

onayladığı içerikler kullanılarak üretiyoruz. Ekolojik dengeyi 

bozan ham maddeleri içeriğinde bulundurmayan ürünlerimizi 

Bhava olarak doğal yağlar, bitki özleri ve vitaminlerin 

dışında bulunabilir ölçüde sertifikalı organik ham madde 
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kullanarak üretim yapıyoruz.

Araştırmalara göre bir kadın her yıl kozmetik ürünlerinden 

yaklaşık 2 kilogram kimyasalı vücuduna almaktadır. 

Hamilelik sırasında annenin aldığı kimyasalların bebeği 

doğrudan etkilediği uzmanlarca kanıtlanmıştır. Bebeklerimizi 

daha anne karnındayken korumak ve doğal ürünleri tercih 

edebilmek için Bhava markasını kurdum.

Doğal içerikli birçok ürünümüz mevcut bunların birkaçı 

leke kremleri, leke sabunu ve içeriğinde leke açıcı 

yağlardır. Bunlar üzüm çekirdeği yağı, pirinç kepeği yağı, C 

vitamini, meyan kökü özü ve daha birçok bitkisel içerikten 

oluşmaktadır. Yaşlanma karşıtı krem ve serumumuz mevcut 

içeriğindeki hyaluronik asit, kolajen, ölmez çiçek yağı, kayısı 

yağı ile tam bir antioksidan kaynağı ve yenileyici içerik 

oluşturuyor. Argan yağlı nemlendirici kremimiz, cilt tipine 

göre birçok sabunumuz katran sabunu, aktif karbon sabunu, 

kahveli sabun ve ballı yulaflı sabun gibi birçok sabun 

çeşidimiz de mevcut. Göz çevresi balsamimiz yenileyici 

özelliktedir ve göz çevresinin nemlenmesini sağlayıp 

kırışıklıklarını önlüyor. 

En çok rağbet gören ürünümüz leke setimiz. Yaşlanmaya 

bağlı ve güneş ışınları gibi çevresel faktörler, hormonal 

değişiklikler, akne oluşumu sonrasında oluşan izler cildinizde 

lekeler oluşturabiliyor. Bhava aydınlatıcı leke kremi, fiziksel, 

hormonal ya da çevresel etkenler ile meydana gelmiş cilt 

lekelerine  karşı içerdiği antioksidanlar  ve C vitamini 

sayesinde aktif rol oynar. İçerdiği meyan kökü özü koyu 

renkli lekelerin aydınlanmasını desteklerken üzüm çekirdeği 

yağında bulunan antioksidanlar ile cildin beslenmesi ve 

yenilenmesi sağlanıyor.

Kadınlar KOSGEB’le
Daha Güçlü
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Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimci olarak iş 

hayatında zorluklarla karşılaştığınız durumlar oldu mu? 

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl tepkiler aldınız?

Evet, zorluklar yaşadım. Şirket kurmak ve bunu istikrarlı bir 

şekilde sürdürebilmek bir kadın için hiç de kolay değildi. 

Eğitimlere katıldım. Kendimi daha çok geliştirmeye çalıştım 

ve motivasyonumun düşmemesi için sürekli destek aldım.

Çevremden, başlarda ‘evinde otur çocuklarına bak!’ 

tepkisiyle karşılaştım ama başarı ve istikrar insanların beni 

kabullenmesini sağladı.

Yurt içi satışınız ve varsa ihracatınızı anlatır 

mısınız?

Şuan e-ticaret üzerinden satışlarımız devam ediyor. Trendyol, 

Hepsi Burada, Çiçek Sepeti, N11 ve Instagram sayfamız 

üzerinden satış yapıyoruz. Ayrıca birçok güzellik merkezi, 

estetisyen ve doktorlarla çalışıyoruz. Üç farklı ülkeye 

numune ürün gönderdik. Anlaşma sağlayıp ihracat yapmaya 

başlayacağız.

KOSGEB ile ilgili düşünceleriniz nedir?

KOSGEB hayallerimin gerçekleşmesinde bana yol ve umut 

oldu. Kurmuş olduğum Bhava markasının anlamı ‘en mutlu 

an’ demek ve global bir isim. Amacım dünyaya markamı 

duyurup ülkem, çocuklarım ve gelecek için bir katkı 

sağlamaktır. 

Son olarak kadın girişimcilere tavsiyeleriniz 

neler olur? Özellikle kadınlara yönelik 

söyleyebileceğiniz bir fikir bir anekdot var 

mıdır? 

Girişimci kadınlara tavsiyem; bıkmadan istikrarlı bir şekilde 

hayallerine sahip çıkıp çalışmaları gerektiğidir. Güç dışarıdan 

gelmiyor, güç aslında insanın içinde. Gücünün farkında olan 

çalışan, üreten kadınlar her zaman daha mutlu olacaktır.

“KOSGEB,  üretimi 

gerçekleştirme ve iş 

kapasitesinin artırılması 

açısından bana çok yardımcı 

oldu. Şu an kimyager, sosyal 

medya uzmanı ve normal 

çalışan olmak üzere 3 kişiyi 

istihdam ediyorum. Daha çok 

istihdam için de çalışmalar 

yürütüyorum”
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Satışının Yüzde 80’ini e-Ticarete Dönüştürdü
Girişimci Murat Gelir, Isparta’da kurduğu May Cup Bardak firmasında kişiye ve firmalara özel 

tasarım yapıyor. İleri Girişimci Destek Programı ile başladığı serüvenini e-ticarete dönüştürdü

Yazı dizimizin bu ayki konuğu, KOSGEB İleri Girişimci Destek 

Programı ile kurulan May Cup Bardak’tan Murat Gelir. 

Sektörü araştırdıktan sonra pazara giriş yapıyor ve kısa sürede 

hedeflerine ulaşıyor.

Her geçen gün hedef büyüttüğü işletmesini, e-ticaret sitelerine 

de dahil iş potansiyelini genişletiyor.

Girişimci Gelir, girişimcilik yolculuğunu şöyle anlatıyor:

Pandemiyi Fırsata Çevirdi

Ambalaj sektörü içinde bulunan karton bardak üretimi ve 

satışının pandemi döneminde gözle görülür bir şekilde arttığını 

fark ederek ilgimi bu sektöre yönelttim. Yaptığım araştırmalar 

neticesinde, sektörün yeni parlayan bir sektör olduğunu ve 

Engel Tanımayan KOBİ’ler

Elanur HINISLIOĞLU

Hazırlayan
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ülkede talebi karşılamak için yeterli üretici olmadığını gördüm. 

Üretim için gerekli olan makine ve teçhizatı KOSGEB’in 

sağlamış olduğu desteklerle aldım.

Üretim sürecimiz 2021 yılında makinemizin tedarik 

edilmesiyle başladı. İlk satışlarımızı her dükkânı gezerek yüz 

yüze yapıyorduk. Altı ay gibi kısa sürede aylık hedeflerime 

ulaştım. Aynı zamanda e-ticaret sitelerine de kayıt oluyorduk. 

E-ticaret siteleri içinde etkinliğimizi artırmak adına reklam ve 

kampanyalarla ürün satışını günümüze kadar arttırarak devam 

ettim.

KOSGEB’le Hızlı Bir Giriş

KOSGEB’den aldığımız desteklerle çok hızlı bir şekilde piyasada 

yer edindik. Ciromuz tahminimizden daha kısa sürede 

istediğimiz seviyeye ulaştı. Trendyol, Amazon, Hepsiburada 

gibi e-ticaret sitelerinde yerimizi aldık. Ar-Ge çalışmalarımız 

çerçevesinde bulduğumuz yöntemler sayesinde rakip 

firmalardan çok daha ucuza üretim yapıp çok daha uyguna 

satış yapabiliyoruz. Artık sektörde söz sahibi olan, ülkemizde ve 

dünyada ses getirmiş Türk markalarla beraber çalışıyoruz. 

2023 yılında ihracat yapan bir konuma gelmek istiyorum. 

Bunun için başta KOSGEB olmak üzere devletimizin sağladığı 

destekler ve rehberlikler ile birlikte önümüzdeki dönemde 

öncelikle Avrupa ve Arap yarımadasında faaliyet gösteren 

e-ticaret uygulamaları üzerinden satışlar başlatıp 2023 yılında 

ihracat yaparak yurt içi satışlarımdan daha fazla gelir elde 

edecek düzeye gelmek önümüzdeki dönem için en büyük 

hedefim.

‘Hayat varsa, umut da vardır.’ 
Stephen Hawking 

Fizikçi

“KOSGEB’den aldığım destek 

miktarını genç bir girişimci 

olarak ilk etapta karşılamam 

imkânsızdı”
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KOBİ İstatistikleri
Ömer YAVUKLU

Hazırlayan

ANA FAALİYET TÜRLERİNE VE BÜYÜKLÜK GRUPLARINA GÖRE DIŞ 
TİCARET YAPAN GİRİŞİM SAYISI, 2019-2020
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Hayata Tat Katan Baharatlar
Pandemi nedeniyle insanların umutsuz olduğu günlerde, büyük bir dayanışma örneği 

sergileyen iki kadın girişimcinin kurduğu Çeşnitaş Gıda’da baharat karışımları üretiliyor

Çeşitli bitkilerin tohum, çekirdek, meyve, çiçek, kabuk, kök 

ve yaprak gibi kısımlarının bütün halde veya parçalanarak 

kurutulması, öğütülmesiyle elde edilen; gıdalara koku, lezzet 

ve renk verici olarak eklenen doğal karışıma ‘baharat’ deniyor. 

Eski çağlardan beri tüm dünyada kullanılan, içerisinde 

bulunan aromatik yağlar ve kimyasallarla yemeklere lezzet 

katan, tazeliği muhafaza etmek için tercih edilen sofraların 

vazgeçilmezi baharatlar, aynı zamanda şifa verici özellikleriyle 

de insan sağlığına birçok fayda sağlıyor. 

Bu mucizevi gücün tek tek kullanımına kıyasla karışım halinde 

kullanılmasının daha yararlı olduğu söyleniyor.

Masanızdan Eksik Etmeyin

Kültürlere göre çeşitlilik gösteren baharatların birçok alanda 

hiç bilmediğimiz faydaları bulunuyor. Çeşitine ve yetiştiği yere 

göre yararları da farklılaşan baharatların içerisinde bulunan 

antioksidan özellik, hem hastalıkların iyileşme sürecini hem 

de sağlığın güçlü kalmasını destekliyor. Envaiçeşit kokulu, 

rengârenk baharat çeşitlerinin faydaları saymakla bitmiyor. 

Vücuda alınan tuz miktarını azaltan, bağışıklık sistemini 

güçlendiren, metabolizmayı hızlandırıp şeker ve kolesterolü 

düzenleyen, tansiyonu dengeleyerek kalp ve damar sağlığını 

olumlu yönde etkileyen baharatlar, yorgunluğu ve stresi azaltıp 

kanser hücrelerini baskılayarak tümörün küçülmesine katkı 

sağlıyor. 

Tüketirken Dikkatli Olmak Gerekiyor

Günlük hayatta hemen hemen her gün kullandığımız 

Bitkilerin 
Sanayi Yolculuğu

Emel MUTLU

Hazırlayan
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yemeklerin olmazsa olmazı baharatlar, doğru şekilde 

tüketildiğinde daha fazla etki ediyor. Doğru kullanılmayıp 

aşırıya kaçıldığında ise sağlığı tehdit edebiliyor. 

Özellikle kronik hastalıkları olanların baharatları daha 

dikkatli kullanması gerekiyor. Baharatların tazeliğini 

koruyabilmesi için en doğru şekilde korunması gerekiyor. 

Plastik poşet ve kaplarda, nemli ortamlarda saklanan 

baharatlar kısa sürede aflatoksin denilen zehirli küf 

gelişimine neden olabiliyor. Az miktarda tüketilmesi bile 

bağışıklık sisteminin zayıflamasına, zehirlenmeye, hatta 

karaciğer hasarına yol açabiliyor. Baharatların sıcağa 

ve ışığa maruz kalması tadını ve kokusunu çok çabuk 

kaybetmesine sebep olabiliyor.

Eğitim İçin Gitti Ticarete Atıldı

Gıda mühendisliği eğitimi için gittiği İzmir’de mezuniyet 

sonrası gıda sektörünün önde gelen firmalarında üretim 

ve kalite birimlerinde görev alan, aroma ve çeşni alanında 

uzmanlık kazanan Esra Ilıca, edindiği tecrübeleri kendine 

ait bir çatı altında sunmaya karar vererek hayallerini 

gerçekleştirmek için ilk adımı atmış oldu.

Markasını İnşa Etti

Eski dilde baharat anlamına gelen ‘çeşni’ kelimesini 

gündelik hayatta sıkça kullandığını söyleyen Ilıca; önce 

Ege Bölgesi’nde, sonra da ülkemizin gıda sektöründeki 

kilit taşlarından biri olma hedefiyle yola çıktıklarını 

kendilerine hatırlatması adına, marka yaratma sürecinde 

çalışma arkadaşı Yağmur Güngör’le birlikte çeşninin 

yanına taşı da ekleyerek ‘Çeşnitaş’ ismine karar 

verdiklerini anlatıyor.

KOSGEB Desteğiyle İşletmesini Kurdu

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında Kuruluş 

Desteği alan iki kadın girişimci, 2020 yılı Ekim ayında 

Çeşnitaş Gıda’nın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra 

Makine ve Teçhizat Desteği’nden yararlanan Ilıca ile 

Güngör, KOSGEB’in desteğiyle almış oldukları makinelerle 

baharat karışımları imal etmeye başladı. 

KOSGEB Eğitimleri Fayda Sağlıyor

KOSGEB’in Geleneksel Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayan 

Ilıca, “Firmamızı kurduğumuz ilk aylarda KOSGEB’den 

almış olduğumuz destekler sayesinde girişimcilik 

eğitiminde de bahsedilen ‘ölüm vadisi’ olarak adlandırılan 

süreci zorlanmadan geçtik” dedi. Kadın girişimci aynı 
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zamanda, detaylı olarak hazırlanmış KOSGEB Girişimcilik 

El Kitabı’nı her ihtiyaç duyduğunda başvurduğu bir rehber 

olarak elinin altında bulundurduğunu belirtiyor.

Baharatlardan Karışım Üretiyor

Üretim merkezi İzmir Karşıyaka’da bulunan ve 110 

metrekarelik kapalı bir alanda faaliyet gösteren 

işletmede tekil baharat, baharat karışımları, çeşniler, 

sos baharatları, bitki çayları ve aromalı toz içecekler 

üretiliyor. Çeşnitaş markasıyla piyasaya sürülen ürünlerin 

perakende satışının olmadığını söyleyen Ilıca, tüm satışın 

B2B kanalı üzerinden yapıldığını belirtiyor. Firmanın ürün 

ve hizmetlerle ilgili bilgilendirici içeriğe sahip kurumsal 

web sayfasıyla birlikte yeni ürünlerin paylaşıldığı sosyal 

medya hesapları da bulunuyor.

Malzemeler Özenle Seçiliyor

Doğru ve kaliteli ham maddeyle standart üretim 

yapmanın önemli olduğuna dikkat çeken, baharatların 

mevsime ve yetiştiği bölgeye göre farklılık gösterdiğini 

belirten Ilıca, üretim süreçlerine şöyle devam etti: 

“Hazırladığımız baharat karışımlarında bu farklılıkları 

minimize ederek hep aynı kalitede, standardize olmuş 

halde müşterilerimize tedarik ediyoruz. Maliyet farkı 

olsa bile öncelikli olarak yerli ürünleri tercih ediyoruz. 

En kaliteli ürünleri direkt üreticilerden tedarikçi 

şartnamelerine uygun olarak ve gerekli tüm analiz 

raporlarıyla birlikte temin ediyoruz. Satın alma ve tedarik 

sürecinin zor görünmesine rağmen Ar-Ge süreçleriyle 

kıyaslandığında daha hızlı ilerliyoruz. Yurt içi ve yurt 

dışındaki müşterilerimize en doğru ve en yenilikçi ürünleri 

sunmak için çaba gösteriyoruz” 

Talep Görüyor

Yiyecek ve içecek sektöründeki firmalar, ileri işlenmiş 

et ve tavuk fabrikaları, zincir kafe ve restoranlarla, 

kuruyemiş, cips, mantı ve çiğ köfte üreticileri henüz 

bir yılını tamamlamak üzere çok yeni bir işletme olan 

Çeşnitaş Gıda’nın başlıca müşterileri arasında yer alıyor.

Yılda 60 Ton Üretiyor

İki kadının tüm süreci birlikte yönettiği işletmenin 

yıllık 60 ton üretim kapasitesi bulunuyor. Kadın 

dayanışmasıyla kurulmuş küçük bir işletme olan Çeşnitaş 

Gıda, ilk senesinde yaklaşık 1,5 milyon TL gelir elde etti. 

Yıllık hasılatın önemli bir kısmını ise ihracat gelirleri 

oluşturuyor. 

5 Ülkeye İhracat Yapıyor

Esra Ilıca, KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde 

ürettiği aromalı içecek tozları ile baharat ve bitkisel 

çay karışımlarını aralarında Almanya, İngiltere, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ürdün ve Kuzey Amerika’nın da 

bulunduğu ülkelere ihraç ediyor.
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Marka Değeri Artıyor

Çeşnitaş, yeni bir işletme olmasına rağmen marka 

bilinirliğini ve pazar payını her geçen gün hızla 

artırmaya devam ediyor. Müşterilerin taleplerine göre 

Ar-Ge çalışmaları yaparak ürün geliştirilen firmada, 

bazen var olan bir ürüne eşleştirme yöntemiyle maliyet 

optimizasyonu sağlanırken bazen de piyasada hiç 

olmayan yeni bir ürün oluşturulabiliyor.

Hedef: Büyüyerek Başarıya Ulaşmak

Her işletme gibi sürdürülebilir bir büyümeyi hedefleyen 

Ilıca, çoğu ünlü şirketin çok küçük dükkânlarda başlayıp 

büyük fabrikalarla devam eden başarı hikâyelerine benzer 

bir hikâye yazmak istiyor. 

Esra Ilıca, KOSGEB desteğiyle 

kurduğu işletmesinde ürettiği 

aromalı içecek tozları ile 

baharat ve bitkisel çay 

karışımlarını aralarında 

Almanya, İngiltere, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 

Ürdün ve Kuzey Amerika’nın 

da bulunduğu ülkelere ihraç 

ediyor.
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KOSGEB Bartın Müdürlüğü, 2011 yılı Mayıs ayından itibaren 

faaliyetlerine başlamış olup KOSGEB’in destek ve hizmetlerini KOBİ 

ve girişimcilere ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Yüzde 25,92’si İmalat Sektöründe

2022 yılı Haziran ayı itibariyle, müdürlüğün veri tabanına 4 bin 328 

işletme kaydı bulunuyor. KOSGEB Bartın Müdürlüğü tarafından 

desteklenen KOBİ’lerin yüzde 25,92’si imalat sektöründe aktif 

olarak faaliyet gösteriyor. 

55,1 Milyon TL Destek Sağlandı

2011 yılından beri KOSGEB Bartın Müdürlüğü tarafından Bartın’da 

faaliyet gösteren KOBİ ve girişimcilere; Ar-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı, Girişimcilik Destek Programları, İşletme Geliştirme 

Destek Programı, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile 

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 

geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere toplam 55,1 milyon 

TL destek sağlandı.  Müdürlüğün destek tutarlarında her yıl artış 

görülüyor. 2021 yılındaki destek tutarının 2020 yılına göre yaklaşık 

yüzde 64 oranında arttı. 

Projeye bağlı olmaksızın işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik İşletme Geliştirme Destek Programı ve 

Genel Destek Programı kapsamında 306 adet işletmeye 6,7 milyon 

TL destek ödemesi gerçekleştirildi.

55 Milyon Lira Destek
Veri tabanında 4 bin 328 işletme kaydı olan KOSGEB Bartın Müdürlüğü, kurulduğundan beri 

KOBİ’lere geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere toplamda 55,1 milyon TL destek sağladı

Müdürlüklerimizden:
Bartın Müdürlüğü

Şenol DEMİR

Hazırlayan
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4 Bin 860 Kişiye Eğitim

Girişimcilik Destek Programı kapsamında, şimdiye kadar işini 

yeni kuran 476 girişimciye 14,5 milyon TL destek verildi. Ayrıca 

girişimciliği artırmaya yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 

de gerçekleştirildi. 2011-2019 yılları arasında verilen Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri sayesinde bin 737 kadın ve bin 938 erkek 

olmak üzere toplam 3 bin 675 girişimci adayı sertifika sahibi oldu. 

Bununla birlikte online şekilde verilen Geleneksel Girişimci Eğitimi 

ve İleri Girişimcilik Eğitimi’ne de 681 erkek, 504 kadın olmak üzere 

toplam bin 185 kişi katıldı. Böylece Bartın’da toplam 4 bin 860 

kişiye girişimcilik eğitimi verilmiş oldu.

Proje Esaslı Desteklere 10,8 Milyon TL

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

Programı ile 7 işletmeye 930 bin TL destek sağlanırken, KOBİ Proje 

ve KOBİ-GEL Destek Programları kapsamında da 41 işletmeye 

toplam 9,9 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Bartın’da faaliyet 

gösteren işletmelere proje esaslı destekler sayesinde toplamda 

10,8 milyon TL destek sağlandı.

Dijitalleşme

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında, imalat sanayi 

sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin dijital teknolojilerden 

yararlanma düzeyinin artırılması amacıyla 2019, 2020 ve 2021 

yıllarında açıklanan destek çağrıları ile 9 işletmenin projesine 

toplamda 5 milyon TL destek sağlandı. Bununla birlikte Bartın 

Üniversitesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası, Bartın İl Sanayi ve 

Teknoloji Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bartın 

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde 

işletmelerin dijital yetkinliklerinin tespit edilmesi ve önerilerde 

bulunularak artırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

Pandemiden Etkilenen Mikro ve Küçük 

İşletmelere 23 Milyon TL Destek Sağlandı

Covid-19 salgınının etkilerinin nispeten yüksek olduğu 

sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini 

sürdürmeleri, istihdam seviyelerini korumaları ve yeni istihdam 

oluşturmalarını sağlamak amacıyla faizsiz ve 3 yıl ödemesiz toplam 

23 milyon TL kredi ödemesi gerçekleştirildi.

Genç ve Yeni Mezun İstihdama Katkı

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 

2021 yılı Aralık ayından itibaren 227 adet işletme tarafından 

yaklaşık 400 yeni personel istihdam edildi. Genç ve uzun süre 

istihdama katılmamış meslek lisesi veya üniversite mezunu ile 

çoğunlukla yeni mezun kişilerden oluşan personellerin istihdamı 

için işletmelere yaklaşık 21 milyon TL kredi ödemesi gerçekleştirildi. 

Bununla birlikte istihdam ettikleri personelleri bir yıl boyunca 

çalıştırmaları durumunda bu işletmelere yaklaşık 21 milyon TL 

tutarında ikinci bir destek ödemesi daha yapılması öngörülüyor.

Üniversite İş Birliği

Müdürlüğün 2011 yılında Bartın Üniversitesi ile imzalanmış Ar-

Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü bulunuyor. Bununla birlikte 

KOBİ’lerin sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesine ve üniversite 

öğrencisi girişimci adaylarının bilgilendirilmesine yönelik ortak 

çalışmalar yürütülüyor.
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25 Yıllık Deneyimini Üretime Geçirdi
KOSGEB desteğiyle Bartın’da Özel Estetik Diş Laboratuvarı’nı açan Ali Kütükbaş; implant 

üstü lazer, zirkonyum, imex, lamine ve totel protezler gibi gülüş tasarımı üretimi yapıyor

Birçok laboratuvar ve özel klinikte çalışan Samsun doğumlu Ali 

Kütükbaş, işinden istifa edip diş sektöründe 25 yıllık birikim ve 

tecrübesini aktararak en büyük hayali olan kendi üretim tesisini 

kurdu. 

Kardeşiyle birlikte iki kişiyle çıktığı bu yolda çalışan sayısını 8’e 

çıkartarak hedeflerini daha ileriye taşıyacak genç ve dinamik 

ekibiyle emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

İş Hacmi ve Hedefler

Kurduğu diş protez imalathanesi ile bölgenin bu konudaki 

ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sağlıyor. Diş protezi 

üzerine implant üstü, hareketli protez, porselen kaplama ve 

lamine zirkon kaplama gibi ürünlerin imalatını yapan Özel Estetik 

Diş Laboratuvarı, şu an Türkiye’nin 81 iline ürünlerinin satışını 

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan

Bartın’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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yapıyor. Uzun vadedeki en önemli hedefi, ihracata başlayarak 

daha katma değerli ürünler üretmek.

KOSGEB ile Adım Adım

Ali Kütükbaş, işletmesini kurmadan önce İleri Girişimcilik 

Eğitimi’ni tamamlayarak destek süreçlerini başlattı. ‘Hayalime 

ulaşmak için en büyük destekçilerimden biri KOSGEB oldu’ diyen 

Kütükbaş, başarı serüvenini anlatmaya şöyle devam etti:

Kısa bir araştırma ve inceleme sonrasında KOSGEB İleri Girişimci 

Destek Programı’na başvuruda bulundum. Yeni teknoloji dijital 

cihazları KOSGEB desteği ile işletmeye kazandırarak modern 

tekniklerle üretime geçtim. Hayalimi gerçekleştirmek için gerekli 

olan yüksek teknolojili cihazların finansmanı için kaynak ararken 

KOSGEB’in destekleri ile de tanışmış oldum. Ayrıca İşletme 

Geliştirme Destek Programı’ndan da yararlanmaya devam ederek 

KOSGEB’in gücünü hissetmeye devam ediyorum.

“Hayalimi gerçekleştirmek 

için gerekli olan yüksek 

teknolojili cihazların 

finansmanı için kaynak 

ararken KOSGEB’in destekleri 

ile de tanışmış oldum. 

Ayrıca İşletme Geliştirme 

Destek Programı’ndan da 

yararlanmaya devam ederek 

KOSGEB’in gücünü hissetmeye 

devam ediyorum”
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Bartın’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Kereste Üretim Hattında Dijitalleşme
Bartın Muratbey Köyü’ndeki fabrikasında kereste, takoz ve ahşap ambalaj tahtası üretimi 

üzerine imalat yapan Dönmez Kereste, sektörde uzun yıllardır faaliyetlerini sürdürüyor

2006 yılında küçük bir kereste firması olarak kurulan Dönmez Kereste, 

kurulduğu yıllarda 5 kişi ile çalışmaktayken, şu anda 520 metrekaresi 

kapalı, bin 180 metrekaresi de açık olmak üzere toplam bin 700 

metrekare alanı ve 25 çalışanı ile 32 bin metreküp kereste, takoz ve 

ahşap ambalaj tahtası üretim kapasitesi ile faaliyetlerini sürdürüyor. 

İşletme; ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve 

şekillendirilmesi faaliyetlerini yapmakla birlikte takoz ve ahşap 

ambalaj tahtası haricinde fırınlı lambiri, tırtıllı döşeme, palet, süslü 

alın tahtası, dış cephe kaplama ve bahçe mobilyaları üretiyor. Ürettiği 

ürünlerin yurt içinde tüm bölgelere satışını gerçekleştirebilen Dönmez 

Kereste, sürekli olarak yeniliği benimseyen kalite politikasıyla üretim 

hattını dijitalleştirmeye yönelik yatırımlar yaparak yurt dışında da 

Almanya’ya yönelik ihracatı artırma çalışmalarına devam ediyor.

Aldığı Desteklerle Her Geçen Gün Büyüyor

KOSGEB’den Genel Destek Programı kapsamında Danışmanlık 

Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği ile İşletme Geliştirme Destek 

Programı kapsamında Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, KOBİGEL 

- KOBİ Gelişim Destek Programı ve Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 

Destek Programı almaya hak kazanan Dönmez Kereste, İŞKUR’dan İş 

Başı Eğitim Programı Desteği de alıyor.

KOBİ-GEL ile Üretimde Dijitalleşme

Üretim hattında insan gücüne dayalı geleneksel üretim tekniği 

ile insandan kaynaklı hatalar, standardizasyonun sağlanamaması 

ve üretim verimindeki düşüklük nedeni ile dijitalleşmeye yönelik 

KOSGEB’e proje başvurusu yapan Dönmez Kereste, KOBİGEL - KOBİ 

Gelişim Destek Programı kapsamında destek aldı. 

Proje ile kurulan üretim hattının akıllı ve esnek otomasyona sahip 

olması ve akıllı sensör sistemi ile üretim hattına ham maddenin 

taşınması ve kesilmesi gibi işlemlerde hatasız bir yapıya kavuşması 

sağlanarak ham maddenin hangi nihai ürüne uygun olduğunun karar 

verilmesi gibi tüm süreçler akıllı ve esnek otomasyon sisteminden 

sağlanır duruma geldi. Üretim hattında yer alan makinelerin içinde 

gömülü bulunan yazılımlara ürün reçeteleri barkod altyapısıyla 

Deniz YILMAZ

Hazırlayan
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tanımlanarak ham madde deposundan alınacak ürün istenen 

pozisyona getirilerek ürünün özelliğine bağlı olarak kesim işlemi lazer 

ve akıllı sensörler vasıtasıyla gerçekleştirildi. Kesim işlemi sonrasında 

ürün özelliğine bağlı olarak hangi üretim hattına geçeceğine sistemin 

çektiği veriler doğrultusunda karar verilir hale geldi. Ürün reçetesine 

uygun olarak da ebatlama ve benzeri tüm işlemler akıllı sensörlere 

bağlı olarak sistemden çekilen veriler doğrultusunda gerçekleşti. 

Üretim hattının dijitalleşmesi sonucunda üretim esnasında sapma, 

personel hatası ve benzeri gibi durumlar minimize edilerek fire 

oranları düşürülüp termin süresi azaltıldı. Ürün kalitesi de arttırılarak 

müşteri istek ve taleplerine zamanında cevap verebilen bir üretim 

hattına kavuşuldu.  

Bu proje ile üretim hattında istenmeyen bir durum söz konusu 

olduğunda gerekli düzenleme üretim planlamasına uygun olarak 

nihai ürüne varana kadar tüm kontrol mekanizmaları akıllı ve 

esnek otomasyon sistemi ve sensörler vasıtası ile gerçekleştiriliyor. 

Proje sayesinde ihracat yapılabilir standart ve kaliteli ürün 

üretme altyapısına sahip olundu ve ilk olarak Almanya’ya ihracat 

gerçekleştirildi.

Hedef: Yeni Üretim Tesisi 

Faaliyet gösterdiği bölgede ahşabın tamamını yani tomruk halinden 

nihai ürüne kadar olan kısmını kendi bünyesinde işleyebilen bir tesis 

kurmayı hedefleyen Dönmez Kereste,  imalat anlamında büyük bir 

eksikliği kapatmayı amaçlıyor. Kurmayı planladıkları yeni tesislerinde 

bahçe mobilyaları ( kamelya, oturma bankı, piknik masası, masa, 

sandalye, saksı ), euro palet, rabita, lambri, panel, ahşap dış cephe 

kaplama, ihracat yapılacak ürünlere ambalaj malzemesi, tarihi ahşap 

binalarının restorasyonunu yapmak için kullanılan ahşap dış cephe 

kaplama, köşe, pervaz ve dekoratif ürünlerin üretimi ve satışının 

yapılmasını ayrıca fırınlı kurutmalı mobilyalık kayın kereste, ısıl işlemli 

kurutmalı çam ve göknar kereste üretimini de planlıyor. Yeni yapılacak 

tesisle kurumsallaşmayı, fabrikasyon üretim yaparak kapasitelerini 

yüzde 100 arttırmayı, yurt içi satışlarıyla birlikte yurt dışına ihracat 

yapmayı, bu vesileyle hem kapasite hem istihdam açısından bölgeye 

katkı sağlamayı hedefliyor.

Geleneksel değerleri koruyarak sektöründe önder olmayı, ürettiği 

ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarda tanıtmayı misyon edinen Dönmez 

Kereste, işin mükemmelliğini sağlamak için nitelikli ve standartlara 

uygun malzeme ekipman kullanıyor. Hizmetin her aşamasında 

kaliteyi sağlamak ve hizmet sonrası garanti sunabilmek için ulusal 

ve uluslararası standartlarda iş güvenliğine önem vermeyi, çevreyi 

korumayı ve güzelleştirmeyi bunlarla birlikte kesintisiz müşteri 

memnuniyeti sağlamayı da kendine vizyon edinerek büyümeyi 

hedefliyor. 

Dönmez Kereste, sürekli olarak 

yeniliği benimseyen kalite 

politikasıyla üretim hattını 

dijitalleştirmeye yönelik 

yatırımlar yaparak ihracatı 

artırma çalışmalarına devam 

ediyor.
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Banyolara Estetik Tasarımlı Seramik Ürünler
Bartın Seramik, 1994 yılından bu yana çevreye ve doğal kaynaklara saygılı üretim anlayışı ve 

gelişen teknolojisi ile banyo mobilyaları ve seramik ürünlerinin imalatını gerçekleştiriyor

1994 yılında, Bartın’a bağlı Şiremir Tabaklar Köyü’nde 28 bin 

metrekaresi kapalı olmak üzere 70 bin metrekarelik alanda aile 

şirketi olarak kurulan Bartın Seramik; asma klozet, duvara sıfır klozet, 

rezervuar, ayaklı lavabo, monoblok lavabo, bide, tuvalet taşları, pisuar, 

ara bölme, etajer, kâğıtlık, sabunluk, mobilya uyumlu lavabolar, 

tezgâh üstü lavabo, tezgâh altı lavabo gibi birçok banyo mobilya ve 

seramik ürünlerinin imalatını gerçekleştiriyor.

Teknoloji ile Gelişen Kurumsal Yapı

Ar-Ge’ye ve yeniliğe her zaman önem veren Bartın Seramik, 

üretim hattını yeni teknoloji makine teçhizatı ile destekleyerek 

başlangıçta aylık 15 bin adet/parça üretimini aldığı destekler ve 

yaptığı yatırımlar sayesinde günümüzde aylık 100 bin adet/parçaya 

çıkarmayı başardı. İşletme, Bartın Organize Sanayi Bölgesi’nde ortak 

kuruluşu olan mobilya fabrikasında üretilen banyo mobilyalarıyla 

seramik ürünlerine ticari ürünler üreten Çaycuma Organize Sanayi 

Bölgesi’ndeki fabrikasında, yerel ve ulusal pazarda destek sağlamaya 

ve güç kazandırmaya devam ediyor. 

Küresel Pazarda Tasarım Ürünler

Türkiye’de 81 ilde satış noktası olan ve satışlarının yaklaşık yüzde 

30’unu ihracatla oluşturan Bartın Seramik, dünyanın birçok ülkesine 

“Quarter Bath” ve “Alvit” markalarıyla satış yapıyor. 2021 yılında 

Alvit markasının yanında özellikle yurt dışı müşterilerine küresel 

pazarda iyi hizmet verebilmek için Quarter Bath markasını da 

oluşturarak yurt içi pazarın yanı sıra yurt dışında da 50’den fazla 

ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Almanya ve İtalya başta olmak üzere 

Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika ülkelerine 

Deniz YILMAZ

Hazırlayan

Bartın’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler
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ihracat yapan Bartın Seramik; Arnavutluk, Sırbistan, Almanya, İtalya, 

Kosova, Rusya ve Azerbaycan’ın yanı sıra yeni yapılan bağlantılar ile 

Dubai ve Katar pazarlarına satış yapıyor. 

Yeni tasarım ürünlerle 250’den fazla model üretimini 2025 yılına 

kadar 15 milyon dolarlık yatırımla kapasitesini daha da arttırıp 

ihracat payını yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyor. 

KOSGEB’den 4 Ayrı Destek 

Bartın Seramik, KOSGEB’in 4 ayrı destek programından yararlandı. 

Bunlar: 

• Genel Destek Programı (danışmanlık, nitelikli eleman, yurt içi 

fuar, ürün kataloğu, yurt dışı iş gezisi),

• İşletme Geliştirme Destek Programı (yurt içi fuar), 

• Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı (makine-teçhizat, yazılım 

ve hizmet alımları, personel giderleri), 

• KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı (personel giderleri, 

proje hazırlama hizmet alımı, yazılım, makine- teçhizat).
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Bartın’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

KOSGEB Desteği ile Dünyada İlk 

2017 yılında sonuçlanan ‘’Press Baskı Metodu ile Rezervuar Kapak 

Üretimi’’ projesi ile Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan 

yararlanan Bartın Seramik,  dünyada ilk olan bir uygulamayı 

gerçekleştirdi. 

Önceden geleneksel yöntemlerle yapılan rezervuar kapaklarının 

üretimi, sıvı vitrifiye seramik çamuru stok havuzlarından pompa 

kullanılarak kalıpların içerisine dolduruluyor ve ürünün sertleşmesi 

için kapalı kalıp içerisinde bırakılması ve ürünün ihtiva ettiği nemi 

uzaklaştırmak için ise kalıp açıkken beklenmesi gerekiyordu. 

Daha sonra da kapaklar kalıplardan alınarak temizlik ve bakımları 

yapılıyordu. Tüm bu süreçler için en az 8 saat gerekiyordu. Üretim 

sürecinde yürütülen Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile 

üretim esnasında atık olarak geri dönen yarı katı vitrifiye seramik 

çamurunun,  vakum preste 30x45x2,5 cm ebatlarında plaka şekline 

getirildikten sonra sıkıştırma presine bağlı olan kalıp sistemi 



41

içerisinde sıkıştırılarak kapak şeklini alması sağlandı. Daha önce 

saatler süren işlemler sadece bir dakika gibi bir sürede yapılabilir 

duruma geldi. Böylelikle zamandan tasarruf sağlanarak işçilik 

maliyetleri düştü, kâr ve verimlilik arttı.

KOSGEB Desteği ile Robotik Altyapı

2021 yılında KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında yer 

alan projesiyle de KOSGEB’den destek alan Bartın Seramik, sırlama 

prosesini endüstriyel robotik altyapıya kavuşturarak güçlendirdi. 

İnsan kaynaklı hataların yoğun olması buna bağlı olarak müşteri 

şikâyetlerinin artması nedeniyle bu projeye ihtiyaç duyan Bartın 

Seramik, halen destek süreci devam eden bu proje ile sırlama 

prosesinin insana bağımlılığı azalttı ve hatalar en aza indirilerek 

robotik altyapı ile diğer iç ve dış proseslerle akıllı ve esnek otomasyon 

sistemine geçiş sağladı.

Böylece robotik altyapıya geçiş ile ham madde etkin ve verimli 

kullanılarak maliyetler düşürüldü. Yurt içi ve yurt dışı piyasada rekabet 

edebilir koşullara ulaşıldı. 

Ürünlerini Bureau Veritas, CE ve SGS kalite standartlarında üreten 

Bartın Seramik; ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti, teknoloji 

takibi, eğitim ve takım ruhu, sürekli gelişim, etik ve çevre duyarlılığı 

üzerine kurduğu kalite politikasını ve anlayışını her türlü üretim ve 

hizmet çalışmalarında özenle ve sürekli olarak uygulamaya devam 

ederken, yenilikçi ve doğru fiyatlı ürünler ile bir dünya markası olmayı 

hedefliyor. Ekonomik değer yaratarak ülke ekonomisine daha çok 

fayda ve katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bartın Seramik; Avrupa, Orta 

Doğu, Balkanlar ve Kuzey 

Afrika ülkelerine ihracatını 

sürdürerek 2025 yılına kadar 

üretim kapasitesini daha da 

arttırıp ihracat payını yüzde 

60’a çıkarmayı hedefliyor
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Paketli Gıdanın Doğal Yüzü
Kadın girişimci Esma Nur Yılmaz, Bartın’da KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde 

kabuklu yemiş ve meyvelerden ürettiği paketlenmiş hazır gıdaları tüketiciyle buluşturuyor

For Future markasıyla 2021’in Kasım ayında gıda sektörüne giriş 

yapan Esma Nur Yılmaz sağlıklı, doğal ve katkısız gıda ürünlerinin 

üretim ve pazarlamasını yapıyor. İşletmede kavrulmuş ve tuzlanmış 

şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişlerle meyvelerin pişirilerek 

elde edildiği püre ve ezmelerin imalatı yaparak aynı zamanda 

fındık, fıstık, badem, Antep fıstığı gibi kuruyemiş ezmeleri, tarhana 

çorbası, meyve cipsleri, marmelatlar, salça çeşitleri ve sebzeli 

erişteler üretiliyor.

Sağlıkçı Aile

Doktor bir baba ve hemşire bir annenin ‘çoklu gıda alerjisi’ olan 

bebekleri için yaratıcılıklarını zorlayarak üretip geliştirdikleri 

tariflerle ortaya çıkan For Future markası için üretimde kullanılacak 

ham maddeler özenle seçiliyor.

Hayali İçin Mesleğinden Ayrıldı

Piyasada bu tarz ürünlere çok fazla ihtiyaç duyulduğunu ve 

KOSGEB’den Çok Sayıda Destek Aldı

KOSGEB’in Genel Destek Programı ve İşletme Geliştirme Programı 

kapsamında Yurt İçi Fuar Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği, Test-Analiz Desteği, Belgelendirme Desteği ve Danışmanlık 

Desteği’nden yararlanan Yaylaoğlu, bu destekler sayesinde 

işletmesinin üretim kapasitesini artırdığını söylüyor. 

Daha sonra KOBİ-GEL Destek Programı kapsamında “Üretim 

Verimliliği ve Ürün Kalitesinin Yükseltilmesiyle Rekabet Gücünün 

Artırılması Projesi” için destek alan alarak tuğla imalat sektöründe 

kaliteli üretimi ön planda tuttuklarını ifade ediyor. Ayrıca Ar-Ge ve 

İnovasyon Destek Programı kapsamında “Yeni Ürün Geliştirme ve 

Ürün Çeşitliliğini Artırma Projesi” desteğinden yararlanan işletme 

sahibi, COSME-Avrupa İşletmeler Ağı Programı kapsamında 

uluslararasılaşma konusunda da eğitim ve danışmanlık hizmeti 

aldıklarını belirtiyor.

Bartın’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Emel MUTLU

Hazırlayan



43

bu ihtiyacı karşılamak üzere fonksiyonel gıda ürünleri üreten 

aynı zamanda güvenilir çok az sayıda işletme olduğunu gören 

kadın girişimci Yılmaz, tam da bu noktada kendi işini kurmaya 

karar verdi. Hayalini gerçekleştirmek üzere hemşirelik mesleğini 

bırakarak işletmesini açan Yılmaz’ın en büyük destekçisi ise aile 

hekimliği yapan eşi oldu.

KOSGEB Destekleri

Esma Nur Yılmaz, İleri Girişimci Destek Programı’yla Bartın’da 

işletmesini kurdu. Ayrıca Makine ve Teçhizat Desteği’nden de 

faydalanarak işletmesine aldığı ekipmanlarla imalata başladı. Bu 

desteklerin hayatının dönüm noktası olduğunu dile getiren Yılmaz, 

“KOSGEB destekleri, firmanın kuruluş aşamasında daha sağlam 

temeller atılmasını sağlıyor” dedi. 

Paketli Gıdada Yeni Dönem

‘Paketli gıda’ deyimine yeni bir anlam yükleyen For Future koruyucu 

katkı maddeleri, tuz ve şeker ilavesi olmadan da hem sağlıklı 

hem lezzetli hem de pratik bir şekilde kullanıma hazır ürünler 

üretilebileceğini üreticilere ve tüketicilere kanıtlamayı kendine 

görev edinmiş bir marka olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tercihleri 

ya da zorunlulukları sebebiyle hazır gıda tüketemeyen insanlara 

seçenek sunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak isteyen Esma Nur 

Yılmaz, paketlenmiş ve kullanıma hazır gıdaları sağlıklı bir forma 

sokarak tüketiciyle buluşturuyor.

For Future Tanınıyor

Reklam tanıtım çalışmaları kapsamında kısa zamanda birçok 

müşteriyi ziyaret ettiğini ve anlaşmalar yaptığını söyleyen Yılmaz’ın 

ürünleri firmaların satış reyonlarında teşhir edilmeye başlandı. 

Bu sayede nihai tüketiciye erişim sağladığını belirten kadın 

girişimci internet üzerinden de satış yapıyor. Şu an sadece yurt içi 

pazarına ürün sağlayan Yılmaz, yurt dışı pazarında da yer almayı 

hedeflediklerini ve buna yönelik araştırmalara yeni başladıklarını 

söyledi.

Kadın Girişimciye Ödül 

Paketli gıda anlayışına getirdiği farklılık ve doğal, katkısız üretimle 

dikkatleri çeken Esma Nur Yılmaz, televizyon kanallarında çeşitli 

programlara davet edilerek ödüllere layık görülüyor.

Şu an sadece yurt içi pazarına 

ürün sağlayan Yılmaz, yurt 

dışı pazarında da yer almayı 

hedeflediklerini ve buna yönelik 

araştırmalara yeni başladıklarını 

söyledi.
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Bartın’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Amatör bir ruhla başladığı dekoratif aksesuar üretimini KOSGEB destekleriyle büyüten 

kadın girişimci Gökçe Bayraktar, hobi olarak yaptığı işi uluslararası ticarete dönüştürdü

Özel bir bankada 11 yıl çalıştıktan sonra istifa eden ve evlilik 

sebebiyle Bartın’a yerleşen Gökçe Bayraktar, mağaza işletmeciliği 

deneyiminden sonra tasarımlara olan ilgisini dekoratif ürünler 

yerleştirme ve sunma hobisiyle birleştirerek evinin bir odasında 

betondan saksı ve dekoratif aksesuarlar üretmeye başladı.

KOSGEB Desteğiyle Kuruldu

İnternet ortamında tanıtımı ve satışı yapılan ürünlere olan 

ilginin artmasıyla beraber siparişlere yetişemeyen kadın girişimci 

Bayraktar, KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 

aldığı kuruluş desteğiyle işletmesinin açılışını 2019 yılında 

gerçekleştirdi. Daha sonra KOSGEB’in vermiş olduğu makine 

- teçhizat ile performans desteklerinden yararlanan Gökçe 

Bayraktar’ın hobi olarak başladığı iş, Bartın’da 750 metrekarelik 

bir alanda modern makine parkı ve çalışanlarıyla birlikte imalat 

yapılan bir fabrikaya dönüştü. 

Emel MUTLU

Hazırlayan

İçindeki Dekoratörü Uyandırdı
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Ürün Çeşitliliği

Gökçe Bayraktar’ın kurduğu tesiste; seramik ve porselenden tabak, 

bardak ve fincan gibi sofra takımları, heykel, vazo, biblo ve süs 

eşyaları ile dekoratif aksesuarlar üreterek Megg Decor markasıyla 

piyasaya sunuyor. Aynı zamanda işletmede çini ve sıhhi ürünler 

hariç olmak üzere diğer ev ve tuvalet eşyalarının da imalatı 

yapılıyor.

İş İmkânı 

Şu anda dekoratif aksesuarlar, seramikten yemek takımları, 

fincanlar ve heykel gibi ürünlerin üretimine devam eden 

işletmede, 12 kişiye istihdam sağlanıyor. Bununla birlikte ülkenin 

iki büyük kurumsal züccaciye zinciri olan firmaya fason üretim 

gerçekleştiriliyor. İç pazarda satış rakamları hızla artan Megg 

Decor, uluslararası platformlarda faaliyet gösteren satış firmalarının 

mağaza listelerine girmesiyle küresel pazarda da yer almaya 

başladı.

Bartın’dan Dünyaya İhracat

Kadın girişimci Bayraktar’ın ilk başta hobiyle başladığı girişimcilik 

serüveni, Megg Decor’u ihracat yapan bir marka konumuna 

getirmesiyle devam ediyor. Kadın girişimci Amerika, Almanya ve 

İngiltere pazarları başta olmak üzere 3 ülkeye doğrudan, 50’den 

fazla ülkeye ise dolaylı ihracat yapıyor.

Kadın girişimci Amerika, Almanya 

ve İngiltere pazarları başta olmak 

üzere 3 ülkeye doğrudan, 50’den 

fazla ülkeye ise dolaylı ihracat 

yapıyor.
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Bartın’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Defne Yaprağını Dünyaya İhraç Ediyor 
KOSGEB’den destek alarak defne yaprağı üretimi yapan ÖZ-TEM, dış pazardan gelen 

talepler doğrultusunda üretimlerinin tamamına yakınını dünyanın bir çok yerine ihraç ediyor

Bartın’da 2006 yılında kurulan ÖZ-TEM, başlarda inşaat ve 

temizlik faaliyetleri üzerine kurulmuş bir işletme iken 2010 

yılında faaliyet alanına defne yaprağı kurutma tesisini de 

ekleyerek defne yaprağı kurutma ve paketleme işine başladı. 

İlk yıldan itibaren yıllık üretim kapasitelerini her yıl artıran 

işletme, ilk açtıkları tesisin üretim açısından yetersiz ve 

küçük kalması nedeniyle 2017 yılında Bartın Organize Sanayi 

Bölgesi’nde 11 dönümlük alana kurulu ve 6 bin metrekare 

kapalı alana sahip bir fabrika ile defne kurutma işini 25 

adet kurutma fırını ve 20 bin tonluk yaş yaprak kurutma 

kapasitesi ile sürdürmeye devam etti.

Defne Yaprağından Kozmetik Ürünler

Hoş kokusu ve tadıyla kullanım alanı oldukça fazla olan 

defne yaprağı, kozmetik sektöründe de yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Parfüm, ilaç yapımı, çay, krem, sabun, 

şampuan ve vücut losyonu gibi ürünlerde de sıklıkla 

kullanılan defne yaprağı, gıda sektöründe de kullanılıyor. 

Kozmetik ürün üretimine yönelik olarak ÖZ-TEM işletme 

sahipleri tarafından 2018 yılında kurulmuş olan kozmetik 

firması ile defne yaprağının mucizevi faydalarından yola 

çıkarak üretilen kozmetik ürünler, yoğun Ar-Ge çalışmalarının 

ardından 4 yıl önce eczanelerde ve internette satışa sunuldu. 

Şirket olarak 2020 yılından itibaren de kozmetik sektörü için 

ürettikleri ürünlerin ihracatına başladı.

5 Milyon Dolarlık Yatırım

Şirketin kurucusu Uğur Koyutürk, 2019 yılında ise ikinci 

fabrikalarını 5 milyon dolarlık yatırım ile Bartın’ın Abdipaşa 

beldesinde 20 dönüm arazi üzerine kurarak faaliyete 

geçirdi. Defne yapraklarının orman köylüleri tarafından 

dağlardan toplandığını ve işletmenin de toplanan yaprakları 

köylülerden alarak tesise getirip işlemeye başladığını 

dile getiren Uğur Koyutürk, defne yapraklarının üretim 

Melisa TEKİN

Hazırlayan
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aşamalarını şu şekilde anlatıyor:

Tesislere getirilen sıyrılmış yapraklar kasalara konularak 

kurutma fırınlarına yerleştirilerek kurutulur. Fırınlardan çıkan 

kuru yapraklar konveyör bant üzerine boşaltılarak çuvallara 

doldurulur. Tesislere getirilen dallı yapraklar ise yine 

kurutma fırınlarına kurutulduktan sonra yapraklar çırpılarak 

tek yaprak haline getirilir ve çuvallanır. Kurutulan defne 

yaprakları kalitelerine göre sınıflandırılır. Paketlenmeye 

hazır olan yapraklar sınıfına göre karton kolilere veya pres 

çuvallarına preslenir.

Üretimin Tamamı İhraç Ediliyor

İşletme, defne yaprağını kurutup paketledikten sonra 

neredeyse tüm üretimini yurt dışına gönderiyor. Çin, Vietnam 

ve Hong Khong gibi Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere; 

Avrupa, Güney Amerika ve Afrika’ya da ihracat yapan ÖZ-

TEM, ayrıca Brezilya, Almanya-Anuga ve Paris-Sial fuarlarına 

katılım sağladı.

5 Bin Kişilik İstihdam

İki fabrikada toplam işçi sayısının dönemsel olarak 250’ye 

kadar çıktığını ifade eden işletme yetkilisi Selin Koyutürk, 

bunun yanında 4 bin kişiye yakın defne yaprağı toplayan 

orman köylüsü ile birlikte diğer tedarikçiler de göz önünde 

bulundurulduğunda bu sektörde yarattıkları istihdam 

sayısının 5 bin kişiye ulaştığını söylüyor.

KOSGEB Destekleri

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Lojistik Desteği ve KOBİGEL-KOBİ 

Gelişim Destek Programı gibi farklı KOSGEB desteklerinden 

yararlanan ÖZ-TEM, en son 2019 yılında İşletme Geliştirme 

Destek Programı’nın alt desteği olan Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği’nden yararlandı.

ÖZ-TEM ve kurucularının ortağı 

olan işletmeler 2017 yılından 

bugüne 45 milyon dolar ihracat 

gerçekleştirdi.
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Bartın’da
KOSGEB’le Büyüyen KOBİ’ler

Üretim Süreçlerini Dijitalleştirdi
Dokuma ve giyim sektöründe faaliyet gösteren ve dünyaca ünlü markalara ürettiği ürünleri 
gönderen Reymer Tekstil, KOBİ-GEL desteği ile üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi sağladı

Reyhan Pekdiker önderliğinde 1997 yılında Bartın’da 300 

metrekare kapalı alanda 30 çalışanıyla faaliyete başlayan 

Reymer Tekstil, bölgede sektörün gelişmemiş olması ve 

işletmenin küçük olması nedeniyle ilk yıllarda çeşitli 

zorluklara göğüs gerdi. Bu zorluklara rağmen günümüzde 

bölgenin en eski konfeksiyon işletmesi olarak faaliyetine 

devam ediyor. 

Kontrollü Büyüme

2005 yılında Organize Sanayi Bölgesi’nde bin 200 

metrekarelik fabrikasında yaklaşık 80 çalışan kapasitesine 

ulaşan firma, 2009 yılında alan kapasitesini 2 bin 400 

metrekareye, çalışan sayısını da 130’a çıkardı. 2014 

yılında kurumsallaşma çalışmalarına başladı. 2016 yılında 

da yalın üretime geçiş yaptı.

Bartın’daki fabrikasında örme ve dokuma kumaştan 

t-shirt, sweatshirt, elbise, etek, pantolon ve yelek gibi 

ürünler üreterek yüksek ürün çeşitliliği ile müşterilerine 

cevap veren Reymer Tekstil, bugün 3 bin 400 metrekare 

kapalı alanda, 270 çalışanıyla yıllık ortalama 2,5 milyon 

adet üretim kapasitesine ulaştı.  

Reymer Tekstil, yapılan projeler ve modernizasyon 

çalışmaları ile mevcut üretim alanında yüzde 25 yer 

kazanımı, verim ve üretkenlik artışları sağladı. Üretim 

alanında yapılan projeler ve mühendislik altyapısının 

gelişmesiyle veri ölçümü ve analizi noktasında da 

sektörde ileri noktalara geldi.

Erhan BAHÇECİ

Hazırlayan
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Kurumsallaşma Faaliyetleri

İşletme, 2017 yılından beri yönetim sistemleri ve insan 

kaynakları süreçlerinde yapmış olduğu çalışma ve 

projelerle dengeli bir büyüme stratejisini devreye aldı. 

2019 yılından itibaren dijital çözümlere yönelim sağladı. 

QDMS Entegre Yönetim Sistemi, e-Flow İş Süreçleri 

Geliştirme Platformları ve Microsoft 365 Ofis Araç 

Yazılımları ile süreçlerin optimum seviyede yönetilebilir 

olmasını sağladı.

Dünyaca Ünlü Markalara Üretim

Tam kapasite ihracat ürünleri çalışan Reymer Tekstil’in 

ihracat yaptığı ülkeler arasında İspanya, Amerika ve 

Fransa başta geliyor. Ağırlıklı olarak ürünlerini Zara, 

Stradivarius, Bershka, Pull&Bear ve Abercrombie gibi 

markalara ihraç ediyor.

Proje Kazanımları

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2019 İmalat 

Sanayinde Dijitalleşme temalı proje teklif çağrısı 

kapsamında “Reymer Dijital Dönüşüm Projesi” ile 

yönetim ve üretim süreçlerinde dijitalleşme sağladı. Proje 

neticesinde işletme şu çıktıları elde etti:

• Analiz edilebilir dijital iş süreçlerini tasarlandı. 

• Dijital onay mekanizmalı süreçleri tasarlandı.

• Dikiş makinelerine takılan IOT cihazları yardımıyla 

makinelerden anlık veri alınmaya başlandı.

• Makine duruşlarını ölçebilme olanağı sağlandı.

• Kişisel operatör performanslarını ölçebilme imkânı 

sağlandı.

• Destek kapsamında alınan tabletler ile gerekli 

noktalarda veri girişi yapılması sağlandı.

• Destek kapsamında alınan televizyonlar ile görsel 

yönetimin desteklenmesi sağlandı.  

• En büyük kazanım KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı ile dijitalleşmeye ilk adım atılmış oldu.

Tam kapasite ihracat ürünleri 

çalışan Reymer Tekstil’in ihracat 

yaptığı ülkeler arasında İspanya, 

Amerika ve Fransa başta geliyor 
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Doğayla İç İçe Bir Hayat
Tabiatın yeşiline tutkun, mavisine hayran doğa insanı Sami Alkaş, şehir ortamının 

kargaşasından uzakta gerçekleştirdiği kampları ve kampçılık ile ilgili deneyimlerini anlattı

Dergimizin bu ayki sayısında KOSGEB Ankara Ostim 

Müdürlüğü’nde büro personeli olarak görev yapan; doğa 

tutkunu, kamp sevdalısı Muhammed Sami Alkaş’ı sizlere 

tanıtmak istedik ve kendisiyle kampçılık üzerine keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik:

Muhammed Sami Alkaş kimdir? Bize biraz 

kendinizden, KOSGEB ile tanışıklığınızdan 

bahsedebilir misiniz? 

1976 yılında üç çocuklu ev hanımı bir annenin ve memur 

bir babanın son çocuğu olarak Ankara’da dünyaya geldim. 

Aslen Boluluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’nın 

Yenimahalle ilçesinde tamamladıktan sonra Eskişehir 

Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. 

KOSGEB ailesine 2008 yılında katıldım. Bir arkadaşımın 

vesilesiyle Eğitim ve Danışmanlık Müdürlüğü’nde nitelikli 

eleman olarak başladığım iş hayatıma şu günlerde KOSGEB 

Ankara Ostim Müdürlüğü’nde büro personeli olarak devam 

ediyorum. Sekizinci sınıf öğrencisi, 13 yaşında bir kız 

çocuğu babasıyım. Kamp ve doğa sporları yapmak, ahşap 

oyma işleriyle meşgul olmak ve tactical atıcılık başlıca 

hobilerim arasında yer alıyor. 

Kampçılığa ne zaman ve nasıl başladınız, 

kampçılık nedir? 

Yaklaşık on yıl önce bir hafta sonu,  yakın bir arkadaşımla 

kapıldığımız bunaltıcı şehir hayatından uzaklaşma isteği 

sayesinde doğayla tanıştık. İlk önceleri hobi olarak 

sürdürdüğümüz bu doğa yolculuğu, deneyimlerimiz artıkça 

yaşam tarzı haline dönüştü. İnsanın doğaya ve doğala olan 

KOSGEB’in Renkli Simaları

Ömer KIZILYER

Hazırlayan
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özlemini hayatına yansıtma çabası olduğunu düşündüğüm 

kampçılığı, doğa ile mücadele etmek değil ona ayak 

uydurmak olarak tanımlayabilirim.  Kampçılığın; çadır 

kampı, hamak kampı, ev konforu arayanlar için glamping, 

sadece tarp kullanarak yapılan kamplar gibi çeşitleri var. 

Ben, bu kamp çeşitlerini hava durumuna, gidilecek yere ve 

kişi sayısına göre değerlendirerek yapıyorum.

Kamp yapmak için yola çıktığımızda 

yanımızda olması gereken en elzem 

ekipmanlar neler olmalı?

Kamp yapmak için yola çıktığınızda bir şeyler 

unuttuğunuzu fark edip canınız sıkılmasın istiyorsanız bir 

gün öncesinden kampın yerine, zamanına ve mevsime 

göre mutlaka bir götürülecekler listesi yapmalısınız. Bu 

listeye göre de ekipmanlar tedarik etmelisiniz. Kampların 

en önemli unsurlarından biri doğru ekipman tercihidir. Bu 

ekipmanlardan çadır, uyku tulumu, mat, lamba, bushcraft 

özellikli bıçak, kamp mutfak malzemesi öncelikleriniz 

arasında yer almalıdır. Tabi bu ihtiyaç duyacağınız 

malzemelerin çeşitliliği ve sayısı ne kadar konfor 

istediğinize bağlı olarak değişir.

Kamp yapmak, şehirden uzak doğada 

gecelemek size ne ifade ediyor? 

Kampçılığın bir çeşit terapi olduğunu düşünüyorum. Şehrin 

karmaşasından, stresinden uzak tabiatla iç içe olmak bana 

iyi geliyor. Geceleri gökyüzünde seyre daldığım yıldızlar, 

kamp ateşinde demlenen çayın tadı, sabah kekik kokusuyla 

uyanmak bana yaşadığımı hissettiriyor. Ayrıca açık hava, 

bol oksijenli doğada vakit geçirmek, yürüyüş yapmak vücut 

sağlığı açısından da çok kıymetli. Kısaca, deneyimlerime 

dayanarak gürültülü şehir hayatından birkaç gün bile olsa 

uzaklaşmanın insanın ruh ve beden sağlığına oldukça 

faydalı olduğunu söyleyebilirim.

İlk kamp deneyiminizden bahseder 

misiniz? 

İlk kamp deneyiminizi eğer eksik ekipmanla ve yanınızda 

da tecrübeli birileri olmadan yapıyorsanız gerçekten eziyet 

olabiliyor. Benim öyle olmuştu!  Bolu’ ya gitmiştik. İster 

dikkatsizlik deyin ister acemilik çadırımı eğimli zemine 

kurmuşum. Sabaha kadar matın üzerinden kaydığım 

için uyuyamamıştım. Çadırım tek katmanlı olduğu 

için nem yapmış, içerisi sırılsıklam olmuştu. Temmuz 

ayıydı. Hava sıcak olur diye yanıma sadece ince polar 

battaniye almıştım, yanılmışım. Sabaha karşı ağzımdan 

buhar çıkıyordu. Tabii tecrübe önemli. Keşke bunları 

deneyimlemeden birine sorarak öğrenseydim daha az 

eziyetli bir tecrübe yaşamış olurdum dedim ama daha 

sonra yaşayarak kazanılan tecrübelerin kalıcı olduğunu 

bizzat görmüş oldum. 

Kamp alanında yaşadığınız en büyük 

problem neydi? Kamp yaparken dikkat 

edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Yüksek sesle müzik dinleyenler, bağırarak sohbet edenler, 

duyarsız insanların etrafa yayılan çöpleri ücretli kamp 

alanlarının en büyük problemi.  Bu yüzden ücretli kamp 

alanlarını tercih etmiyorum kamplarımda. Mümkün olduğu 

kadar çok bilindik olmayan bakir alanları seçiyorum. Kamp 

alanında en önemli husus güvenliğiniz. Çoğunlukla kızımla 

gittiğim için önceliğim çevre güvenliği. Kamp yapacağınız 

yeri seçerken suyun hemen yanı veya sık orman dokusu 
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yerine daha açık bir alan tercih etmeniz, istenmeyen 

vahşi hayvan karşılaşmalarını minimuma indirecektir. 

Sonuçta misafir olan sizsiniz onlara rahatsızlık vermekten 

kaçınmanız gerek.

Kaza ve yaralanmalara karşı ne gibi 

tedbirler alıyorsunuz? Böyle bir durumla 

hiç karşılaştınız mı?

Öncelikle dikkat! Kamp alanında yapılacak her işte 

dikkatli olmak çok önemli. Benim başımdan ufak kesikler 

ve yanıklar haricinde çok şükür ciddi bir yaralanmalı 

kaza geçmedi. Fakat doğada her an bu tür bir sorunla 

karşılaşma riski var. Neticede kullandığınız ekipmanlar 

arasında balta, bıçak, testere gibi kesici aletler bulunuyor. 

Bu aletlerin kullanımı ile ilgili mutlak bilgi sahibi olunması 

bazı kazaların başımıza gelmeden önlenmesi hususunda 

önemli rol oynayacağından çeşitli eğitimler edindim. Çünkü 

tabiatın derinliklerinde olası bir yaralanma başınıza büyük 

sorunlar açabilir. Ayrıca her kamp severin yaptığı gibi 

ben de yaralanmalar için yanımda mutlaka ilk yardım kiti 

bulunduruyorum.

Kamp yerinin seçimi önemli olsa gerek. 

Size uygun kamp alanını seçerken nelere 

dikkat ediyorsunuz?

Güzel, sakin ve huzurlu bir kamp için yer seçimi kesinlikle 

çok önemli. Kamp yeri deneyim ve tecrübeye bağlı 

belirlenmelidir. Bilmediğim, deneyimlemediğim bir alana 

gideceksem eğer mutlaka orası hakkında kısa bir araştırma 

yaparım. Çünkü hava durumu, bölgenin florası ve faunası 

hakkında önceden bilgi sahibi olmak isterim. Konu kamp 

yerinden açılmışken burada deneyim eksiği olan kamp 

meraklılarına bilindik ücretli kamp alanlarını tercih 

etmelerini öneririm. 

Şu ana kadar kamp yaptığınız başlıca 

yerler nereler, kamp meraklılarını 

“mutlaka burayı görün” diyebileceğiniz 

yerlerden söz edebilir misiniz?

Bugüne kadar Bolu, Düzce, Zonguldak ve Kaz Dağları’nda 

kamp yaptım.  Genelde ormanda kamp yapmayı tercih 

ediyorum.  Ancak Antalya ve Muğla’da deniz kampı da 

deneyimledim. Düzce Pürenli Yaylası ve Kaz Dağları 

kesinlikle her doğaseverin mutlak görmesi gereken yerler.
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Yılın her dönemi kamp yapılabiliyor mu?  

Öncelikli tercihiniz hangisi? 

Her mevsim kamp yapabilirsiniz. Yılın her dönemi tabiat 

ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İlkbaharda giderseniz doğanın 

uyanışına şahitlik edersiniz. Yazın şehirde kavrulurken, 

ormanda serinleyebilirsiniz. Sonbaharda sarıdan yeşile tüm 

ara tonları görebilirsiniz. Kışın ise doğanın en saf ve temiz 

haline tanık olursunuz. 

Tüm mevsimlerin kendine göre zorlukları olmasına rağmen 

ekipman tercihinizi doğru yaparsanız sevdiklerinizle çok 

güzel anılar biriktirebilirsiniz. Bana göre en güzel, en 

zorlu kamplar kış kampları. Kışın daha fazla ekipmanla 

yola çıkıyorsunuz. Bazen yol şartları kamp alanına 

aracınızla ulaşıma izin vermiyor. Odun bulmak zorlaşıyor, 

bulduklarınınız da yaş olunca ateş yakması zorlaşıyor. 

Fakat tüm zorluklar ateşinizi yakıp çayınızı demleyince 

geçiyor. 

Kızınızla birlikte kamp yapmanın 

zorlukları var mı? Kızınızın kamp 

hakkındaki düşünceleri neler?

Yaklaşık 6 yaşından beri düzenli olarak birlikte kamp 

yapıyoruz. Küçükken bazı zorlukları oluyordu. Sürekli 

gözünüzün üzerinde olması ve keyifli vakit geçirmesini 

sağlamanız gerekiyordu.  Şimdilerde daha iyi ayak 

uydurabiliyor tüm aktiviteleri beraber yapabiliyoruz. 

Özellikle internet olmaması sorun olmuyor artık. 

Çocuklara doğa sevgisi aşılamanın en güzel yolu onların 

doğada vakit geçirmesini sağlamak. Yaban çileğini, 

böğürtleni dalından kopartması, mantarları yerinde 

görmesi uzaklaştığımız köy hayatına bir nebze olsun 

yaklaşması hem psikolojik hem de fiziksel gelişimi için çok 

faydalı.  Böcek korkusunu yendi mesela. Kontrollü ateş 

yakmasını öğrendi. 

Bunlar çocuğunuzun öz güvenini geliştiren şeyler. Kendini 

çok daha özgür hissettiğini söylüyor sanırım amacımıza 

ulaşmışız.

Unutamadığınız bir kamp anınız varsa 

bizimle paylaşır mısınız?

Haziran ayının ilk günlerinde Gerede’de bir yaylaya 

kampa gitmiştik. Sabaha karşı çadırımız çöktü. Rüzgardan 

kazıklar çıktı diye düşündüm fakat yoğun kar yağışı nedeni 

ile çökmüş olduğunu gördüm. Kötü bir sürpriz olmuştu 

benim için. Her an her şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini 

hatırlatmış oldu doğa bize.

Kamp yapmak isteyen ancak cesaret 

edemeyen insanlara tavsiyeleriniz var mı?

Tabiatın derinliklerinde uzun süreli kamplar yapmadan 

önce insanlara ve imkânlara ulaşabilecekleri yerde bir 

gece konaklamalı veya günübirlik denemeler yapmalarını, 

ilk kamp deneyimlerini kış mevsimine getirmemelerini 

öneririm. 

Hayata bakışınızı özetleyen birkaç cümle 

alabilir miyiz? Gelecekle ilgili ne gibi 

hayalleriniz var?

En basit görünen şeylerin bile ulaşılamadığında ne 

kadar kıymetli olduğunu çok daha iyi anladım pandemi 

sürecinde. Artık sevdiklerime ve kendime daha çok vakit 

ayırıp yapmaktan keyif aldığım şeylere odaklanıyorum. 

Hayat ne getirir bilemiyorum ama imkân bulabilirsem 

motosiklet ile dünya turu yapma hayalini kuruyorum.
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Yaşayan Kültür Mirası 
 İşletmeler Desteği

ÖN BAŞVURU

ÜTakunya yapımı

ÜŞimşir tarak yapımı

ÜÇeşm-i bülbül

ÜDebbağlık

ÜKök boyacılığı

ÜDantel örme

ÜHallaçlık
*Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri 
Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek 
Kolları listesinde yer alan işletmeler

ÜFolklorik bebek yapıcılığı

ÜGölge oyunu tiplemeleri yapımı

ÜKazaziye yapımı

ÜNakkaşlık

ÜŞerbetçilik

ÜAt arabacılığı

ÜGramafon tamirciliği

ÜÇorap örücülüğü

ÜBakırcılık

ÜTelkâri

ÜOltu

ÜLüle

ÜKehribar taşı

ÜÇinicilik

ÜŞile bezi dokuma

HANGİ MESLEKLER* 
KAPSAMDA?

444 1 567

KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERE 

250 BİN TL’YE 
VARAN DESTEK

GERİ ÖDEMESİZ

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ İLE 
YENİ ZANAATKARLAR

KURULUŞ    
5 BİN TL 

İŞLETME VE YETİŞTİRME  
150 BİN TL 

MAKİNE VE TEÇHİZAT 
50 BİN TL 

Dijital Reklam ve Tanıtım    10 BİN TL 
Web Sayfası Tasarımı              5 BİN TL 
Tanıtım Filmi                         10 BİN TL 

e-Ticaret Sitelerine Üyelik    20 BİN TL 

TANITIM VE PAZARLAMA  
45 BİN TL 

Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal 
Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş 
Meslek Kolları 

Sanatçı Tanıtma Kartı 

Yaşayan İnsan Hazineleri 
Ulusal Envanteri

KRİTERLER NELER?
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SOLDAN SAĞA

3. Petrolden elde edilen akaryakıt.

5. Suyun kaldırma kuvvetini bulan matematikçi.

6. Özel olarak, kişiye özel.

9. Normalden daha uzun, gösterişli otomobil.

10. İş yerini içindeki eşyalarla birlikte kiraya verme.

14. Kek ve pastalara tat vermekte kullanılan bitki özü.

17. Basınçlı hava veren makine.

19. Biri tarafından iyilik amacıyla yaptırılan çeşme.

21. İki kişinin arasının iyi olmadığını belirten söz.

23. Söz ve davranışlarında yalana yer olmayan kişi.

24. Bir Demet Tiyatro’nun başkarakteri olan delikanlı.

25. Birine herhangi bir konuda bilgi ya da fikir sorma.

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Bir hükümdarın ölümü ya da tahttan çekilmesi durumunda

                  yerine geçecek olan kimse.

2. Askerliğini aynı dönem yapan askerlerden her biri.

4. Mecazen; insanın kolundaki altın bilezik.

7. Arabanın hangi yöne döneceğini bildiren uyarı.

8. Bir günlük çalışmanın sonunda alınan ücret.

11. Muhabbet kuşlarının tekrarladığı bir kelime.

12. Su ile masaj yapan büyük banyo küveti.

13. Okulda derslere verilen mola.

15. Birden çok enstrümanın bulunduğu müzik grubu.

16. Mahkeme kararını denetleyen üst mahkeme.

18. Özel kayma aracı ve yelkenlisi ile denizde spor yapan kimse.

20. Kaydet butonuna resmi koyulan eski depolama aracı.

22. 80’lerde çıkış yapan, pop müziğin kraliçesi.

Muhammed KARATAŞ

Hazırlayan
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BİLGİYE DAYALI İDR* RAPORU
KARAR ALIYOR

KOBİ’LER

kosgeb

7 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

*İşletme Geliştirme Raporu

İşletme Künye Bilgileri
Genel Sıralama

İnsan Kaynakları
Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma

 Verimlilik
İhracat

Finansman

1
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Name
Printable Card

Name
Printable Card

KOSGEB

e-Akademi

GİRİŞİMCİLER İÇİN 
ONLINE ORTAMDA EĞİTİM!

 
lms.kosgeb.gov.tr

e-Akademi 
ücretsiz aracısız
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Printable Card

Name
Printable Card

KOSGEB

e-Akademi

GİRİŞİMCİLER İÇİN 
ONLINE ORTAMDA EĞİTİM!

 
lms.kosgeb.gov.tr

e-Akademi 
ücretsiz aracısız
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