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DEPREMİN YARALARINI 
SARIYORUZ
Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB’e olan 2023 yılı borçlarını, felakette 

hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem 

bölgesindeki KOBİ’lerin KOSGEB’e olan 2023 yılı 

borçlarının silindiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesi sonrasında “Millete Sesleniş” konuşması yapan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybeden 

işletmecilerin de tüm borçlarının silindiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesine dönük 

verilecek desteklere ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Tüm Destekleri Sağlayacağız

Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik öneme sahip 

sanayi tesisleri, fabrikalar, işletmeler ve diğer istihdam 
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DEPREMİN YARALARINI
SARIYORUZ

alanları için gereken tüm destekleri sağlayacağız. 

Şehirlerimizi inşa ve ihya çalışmalarımızı yeni 

organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, ticaret 

merkezleriyle birlikte planlıyoruz. Deprem 

bölgesindeki işletmelerin KOSGEB’e olan 

2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden 

işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz.

Devlet Katkısı En Üst Düzeyde

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nı, tüm 

deprem bölgesi ilçelerimize teşmil ederek hepsinin 

6. bölge desteklerinden yararlanabilmesini temin 

ediyoruz. 

Kalkınma Ajanslarımızın tüm kaynaklarını 

afet bölgesi şehirlerine aktararak projelerin 

finansmanındaki devlet katkısını en üst seviyeye 

çıkartıyoruz. 

Bireysel ve KOBİ kredilerinin ödemelerindeki 

ertelemeler yanında daha önce açıkladığımız 250 

milyar liralık KGF destekli kredi paketine 100 milyar 

lira daha ilave ettik.
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Acil Destek
Kredisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki 

depremlerden etkilenen Malatya’da Küçük 

Sanayi Sitesi’nde esnafla bir araya geldi.

Devletin bütün kurumlarının gayretle 

çalıştığını, kendilerinin de bakanlık olarak 

ilk günden itibaren ihtiyaç duyulan tedarik 

ve lojistik imkânlarını seferber ettiklerini 

anlatan Varank, geçici barınma imkânları 

oluşturmanın yanı sıra bir yandan da 

şehirleri eski haline getirebilmek için 

neler yapılabileceği konusunda çalışma 

yürüttüklerini söyledi.

Depremin etkilediği 11 şehrin gayrisafi 

yurt içi hasılanın içinde sanayinin payının 

yüzde 40 olduğunu belirten Varank, 

“Türkiye ortalaması yüzde 27. Bu demektir 

ki aslında biz buralarda sanayi ve üretimi 

tekrar ayağa kaldıramazsak, buraları 

tekrar eski haline getirme şansımız olmaz. 

Onun için küçük sanayi sitesi içerisindeki 

esnafımızdan organize sanayi bölgelerindeki 

fabrikalarımıza kadar elimizden ne 

geliyorsa yapacağız ve buraları tekrar ayağa 

kaldıracağız” diye konuştu.

Malatya için attıkları en önemli adımın 

kenti Cazibe Merkezleri Programı’na almak 

olduğuna dikkati çeken Varank, “Eskiden bu 

program burada vardı ama organize sanayi 

bölgelerindeki yatırımlar içindi. 

Bundan sonra Malatya’nın neresinde 

herhangi bir yatırım yaparsanız 6. bölge 

teşviklerinden faydalanacaksınız, küçük 

esnafından büyük sanayisine kadar. 

Biliyorsunuz, bunun getirileri var, birtakım 

vergi muafiyetleri tanınıyor. Bunun içine tabii 

ki tekrar inşa edeceğiniz yerleri almak da 

var” ifadesini kullandı.

Bakan Varank, 
Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin 
etkilediği bölgeyle 
ilgili, “Sanayi 
sitesindeki 
esnaflarımızla ya da 
kümelenme şeklinde 
faaliyet gösteren 
iş yerlerimizle ilgili 
KOSGEB Acil Durum 
Destek Kredisi’ni 
devreye alacağız” 
dedi
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Bir Yılı Geri Ödemesiz 3 Yıllık Kredi Desteği Sağlayacağız

Varank, sanayi sitelerinde faaliyet gösteren iş yerleriyle 

ilgili Acil Durum Destek Kredisi’nin devreye alınacağının 

altını çizerek, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanımız talimatı verdi. Sanayi sitesindeki 

esnaflarımızla ya da kümelenme şeklinde faaliyet gösteren 

iş yerlerimizle ilgili KOSGEB Acil Durum Destek Kredisi’ni 

devreye alacağız. 

Bununla da mikro işletmelerimize 250 bin liraya, küçük 

işletmelerimize 500 bin liraya, orta işletmelerimize de 1 

milyon liraya kadar sıfır faizsiz, bir yılı geri ödemesiz 3 

yıllık kredi desteği sağlayacağız. Bununla da gerek yerinizi 

yeniden yapılabiliyorsa yeniden yapmak, gerekiyorsa yeni 

bir yer yapabiliyorsanız orada kullanarak inşallah bu parayı 

değerlendirebileceksiniz”

Malatya içindeki küçük sanayi sitelerinin taşınmasıyla ilgili 

planlamaların yapıldığını, alınan arazilerle ilgili taşınma 

sürecinin başladığını aktaran Varank, “Çevre, Şehircilik 

ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, sanayi 

sitelerinin ilk örneklerinin temellerini atmakla ilgili bize 

destek verecek. Devamını da biz burada büyükşehrimizle, 

bizim verdiğimiz desteklerle, buradaki arkadaşlarımızla bu 

süreçleri yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın zemin 

etütleri ve mikro bölgeleme yaptığına işaret eden Varank, 

bir yerde inşaat yapılıp yapılamayacağının bu tetkiklerin 

bitmesinin ardından ortaya çıkabileceğini anlattı.

Bu çalışmaların 10 gün içinde biteceğini vurgulayan 

Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunlar bitmeden, ‘Sen yerinde yaparsın, yapamazsın’ deme 

şansımız yok. Allah korusun, işte görüyorsunuz böyle bir 

afette başımıza neler geliyor. Zemin etütleri çıktıktan sonra 

eğer burada şehir planlamacılığı anlamında da daha önce 

konuştuğumuz hususları dikkate alarak, yerinde yapılması 

mümkün olan işlerle ilgili size desteklerimizi inşallah 

vereceğiz ama asıl önemli olan, sanayiyi planladığımız o 

bölgelere taşıyabilmek. Hızlıca orada inşallah aksiyonu 

almış olacağız. Şehirde geçici dükkân tarzı ihtiyaçlar 

olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili geçici yapılabilecek 

işlerle ilgili kalkınma ajanslarına talimat verdik. 

Geçici ticaret alanlarıyla ilgili ihtiyaçlar varsa belediyemiz 

ve vekillerimizle bunları hızlıca devreye alabiliriz. En 

azından ticaretin başlaması ve ufak tefek tamiratların 

yapılmasıyla ilgili kalkınma ajansımız size gerekli destekleri 

verecek. Biz, görevimizin başındayız.

Malatya’nın sadece bölge değil, Türkiye için de önemli 

olduğuna dikkati çeken Varank, “Allah’ın izniyle 

Malatya’yı da hemşerilerimizi de yalnız bırakmayacağız. 

Sayın Cumhurbaşkanımız zaten sözleri verdi. Konutları 

1 yıl içinde teslim etmeye başlayacağız. Onun dışında 

sanayi, üretim ve ticarethanelerle ilgili gerekli aksiyonları 

peyderpey almaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde 

bulundu.
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Kocaeli ve İstanbul’da  
Mobilite Çağrısı 

KOSGEB ile Bilişim Vadisi arasında imzalanan 

protokol kapsamında İleri Girişimci Destek Programı 

İş Fikri Teklif Çağrısı yayınlandı. Çağrı ile mobilite ve 

bağlantılı teknolojileri odak alan sektörün gelişmesine 

yönelik iş fikrini ortaya koyacak 50 girişimciye 1 

milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

Son Başvuru 24 Mart 2023

Program başvuruları, 24 Mart saat 23:59’da sona 

erecek. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden 

onaylanmayan başvurular değerlendirmeye 

alınmayacak.

1 Milyon Lira

Destek programı kapsamında işletmesini kuran 

girişimcilere; makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 

450 bin, sağlayacağı istihdam için 400 bin, kira ve ofis 

donanımı giderleri için de 100 bin liraya kadar destek 

verilecek. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu 

giderleri 30 bin, kuruluş giderleri de 20 bin liraya 

kadar desteklenecek. KOSGEB toplamda 1 milyon 

liraya kadar geri ödemesiz destek vermiş olacak.

İş Fikri Konuları

Çağrı kapsamında yapılan başvurunun; elektrikli 

araç teknolojileri, siber güvenlik teknolojileri, yapay 

zekâ ve makine öğrenmesi, batarya teknolojileri, 

fonksiyonel güvenlik, hizmet olarak mobilite (MaaS), 

mikrohareketlilik, nesnelerin interneti ve blokzincir 

teknolojileri konularından biri veya birkaçını içermesi 

gerekiyor.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Çağrıya başvuracak girişimcinin; 1 Ocak 2020 

tarihinden sonra gerçek kişi statüsünde bir 

işletmesinin olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş 

İleri Girişimci Destek Programı 

kapsamında İstanbul ve Kocaeli’nde 

teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik 

kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 

proje teklif çağrısına çıkıldı
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herhangi bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının 

bulunmaması şartı aranacak.

Kadınlarda Yaş Şartı Yok

1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu, üniversitelerin 

en az dört yıllık lisans programından mezun veya 

herhangi bir lisans programında kayıtlı olanlar 

programa başvurabilecek. Kadın girişimcilerde yaş 

kriteri uygulanmayacak.

50 Girişimciye Destek Verilecek

KOSGEB tarafından değerlendirmeye alınacak olan 

mobilite ve bağlantılı teknolojileri odak alan iş fikri 

sahibi girişimcilerden uygun görülen 50 girişimci 

adayı, KOSGEB ve Bilişim Vadisi arasında yapılan iş 

birliği kapsamında eğitim ve mentorluk programına 

dahil edilecek. Bu programı tamamlayan girişimciler 

belirlenen destek üst limitlerine göre İleri Girişimci 

Destek Programı’nın bu teklif çağrısına başvuru 

yapabilecek.

İstanbul ya da Kocaeli

Başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini 

İstanbul ya da Kocaeli’nde kurması ve işletmenin 

program süresince İstanbul’da ya da Kocaeli’nde 

faaliyetlerine devam etmesi gerekecek.

Kayseri’de Mobilya

KOSGEB’in İleri Girişimci Destek Programı 

kapsamında ilk sektörel ve bölgesel çağrısı 

Kayseri’de başlamıştı. Bu çağrı ile mobilya sektörüne 

yönelik teknolojik tabanlı iş fikirlerini hayata 

geçirmeyi amaçlandı. KOSGEB, ilerleyen süreçte 

farklı kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar 

yürüterek yine sektörel ve bölgesel bazlı çağrılara 

çıkacak.
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Togg’dan Su Sızmaz

Otomotiv, havacılık ve 
savunma sektörüne 
yüksek teknolojili 
ürünler geliştiren 
Sanver Mühendislik 
tarafından kurulan 
tesis, Togg araçlarının 
sızdırmazlık testlerini 
yapıyor.

Türkiye’nin Rüyasına İnananlar

2010 yılında girişimcilik desteği ile 

Bursa’da kurulan Sanver Mühendislik, 

oluşturduğu kurumsal yapıyla, global 

otomotiv, havacılık ve savunma 

sektörüne yüksek teknoloji içerikli 

üretim hatları, robotik sistemler, test 

sistemleri ve otomasyon yazılımı 

alanlarında anahtar teslim hizmetler 

sunuyor.

Dinamik ve Statik Su Testi Tesisleri

İşletme, Togg Akıllı Cihaz için 

geliştirdiği Dinamik ve Statik Su Testi 

Tesisi ile WCM standartlarına uygun 

projeler tasarladı ve imal ederek 

bu projeleri uygulamaya geçirdi. 

Geliştirilen bu tesislerde ülkemizde 

üretilen ilk akıllı cihazlar olan Togg 

araçlarının Dünya Test Normlarına 

uygun sızdırmazlık testleri yapılıyor.

Sızdırmazlık Testleri

Geliştirilen Statik Su Testi Tesisi tam 

kapasiteye sahip.  Bu istasyonlarda 

üretilen akıllı cihazlar farklı süre 

boyunca, değişken su yoğunluğunda 

sızdırmazlık testine tabi tutuluyor. 

Test sonrası ise sistemde uygulanan 

kurutma sistemi sayesinde araç 

kurutma işlemi otomatik olarak 
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gerçekleştiriliyor. Bu sayede aracın tüm hatlarıyla su 

sızdırmazlığı kontrol ediliyor. Üretilen tüm araçların 

su sızdırmazlığı kalite normlarına uygun kontrolü 

sağlanıyor.

Test Sonrası Otomatik Kurutma

Dinamik Su Testi Tesisi, aracı dokuz farklı pozisyon 

ve açılarda hareket ettirerek her pozisyonda farklı 

sürelerde stabil veya değişken yoğunlukta testler 

gerçekleştiriyor. 

Bu sayede aracın farklı yol koşullarında ve farklı 

park pozisyonlarında tüm hatlarıyla su sızdırmazlığı 

kontrol ediliyor. Ayrıca statik su tesisinden 

farklı olarak bu tesiste batarya teknolojisinin 

su sızdırmazlığı da kontrol edilerek üretimi 

gerçekleştirilen araçların sızdırmazlık kalite 

normlarına uygunluğunun kontrolü sağlanıyor. 

Tüm testler sonrasında özel olarak tasarlanmış 

hareketli kurutma sistemi sayesinde aracın test 

sonrası kurutma işlemleri otomatik sistemlerle 

gerçekleştiriliyor.

Sanver Mühendislik Genel Müdürü Nurşen Sanver, 

işletmenin gelişim süreci ve Togg Akıllı Cihazları ile 

ilgili şu şekilde açıklamalarda bulundu:
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Kuruluşumuzdan itibaren Ar-Ge 

faaliyetlerine önem veriyoruz. 

Üniversite - sanayi iş birliği 

kapsamında Uludağ Üniversitesi, 

Bursa Teknik Üniversitesi ve Teknoloji 

Transfer Ofisleri ile akademik 

çalışmalar yürütüyoruz. KOSGEB 

ve TÜBİTAK projelerimizi ise 

patent ve faydalı model çıktıları ile 

taçlandırıyoruz.

Bu çalışmalarımızla birlikte 2020 

senesinde Ar-Ge faaliyetlerimiz 

ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Tasarım Merkezi unvanını almaya hak 

kazandık.

2022 senesinde kendi alanımızda 

ulusal çapta iki adet birincilik 

ödülümüz, uluslararası ise 

sürdürülebilirlik alanında bronz 

ödüllerimiz mevcut.

2023 senesine geldiğimizde, 

kuruluşumuzdan itibaren 16 farklı 

ülkeye yerli ve milli üretimler ile 

yüksek teknolojili sistemlerin 

ihracatını gerçekleştirebilmenin 

gururunu yaşıyoruz. 

Her geçen gün büyümeye devam 

eden bir firma olarak; müşteri odaklı 

tasarım, imalat, yazılım özetle 

anahtar teslim projeleri ile otomotiv, 

savunma ve havacılık sektörlerine 

hizmet sunmaya devam eden önemli 

mühendislik firmalarından olmayı 

başardık.

Uluslararası Mühendislik 

Çalışmaları

Firmamızı kurduğumuz günden 

itibaren çalıştığımız tüm kurumsal 

firmalar ile iş birliğimiz hala 

sürmekle beraber; yapmış olduğumuz 

mühendislik çalışmalarımızın 

vermiş olduğu güvenle bir çok yerel 

müşterimizin global kuruluşları ile 

çeşitli projeler üretiyoruz. 

Örneğin; Valeo Türkiye ile başlayan 

“Başarının anahtarı 

inanmanın engebeli 

yollarından geçer. Sanver 

Mühendislik olarak 

her zaman kendimizi 

“Mühendisliğin Çözüm 

Noktası” olarak 

tanımlıyoruz.” 
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serüvenimiz Valeo İtalya, Meksika, Hindistan, Çin 

ve İspanya ile devam etmektedir. Bakıldığında 

Meksika’daki potansiyel müşteriye ulaşmak 

oldukça zor olmasına rağmen bu başarıyı lokal 

müşterilerimizdeki memnuniyeti ve hizmet kalitesini 

en üst seviyede tutarak inovatif mühendislik 

çalışmalarımız ve en önemlisi başarıya inanan ekip 

ruhumuz sayesinde başardık. 

Togg’da Yer Almak Onur Verici

Ülkemizin gururu Togg Akıllı Cihaz’ın üretim 

yolculuğunda bulunmak, otomotiv sektöründeki 

deneyimlerimizi içeren test tesisi projelerinde yer 

almak, Türkiye’nin rüyasına inananlar ve başarıya 

odaklananlar arasında olmak gurur verici.

Togg’u sadece bir otomotiv olarak tanımlamak 

inovasyon odaklı çalışmaları bir çerçeveye 

sığdırmaya çalışmaktır. O yüzdendir ki, Togg 

alanında uzman mühendislerin fütüristlik 

düşüncelerinin eseridir.

Tasarım, imalat, otomasyon ve izlenebilirlik 

yazılımları ile anahtar teslim gerçekleştirdiğimiz 

projeler sayesinde Togg dünyasında emeğimizin yer 

alması bizler için onur vericidir.
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İş Yerini Kurdu Öğrencilerine İş Yerini Kurdu Öğrencilerine 
İstihdam Sağladıİstihdam Sağladı

Kimya 
öğretmenliğinden 
emekli olduktan sonra 
ticarete atılan Dilek 
Parlakoğlu, KOSGEB 
desteğiyle kurduğu 
DİAN Natural’de 
öğrencilerini işe alarak 
20 farklı bitkiden yağ 
üretiyor

Üniversiteden kimyager olarak 

mezun olduktan sonra 28 yıl 

anadolu liselerinde ve Bilim ve 

Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) kimya 

öğretmenliği yapan Parlakoğlu, ilgi 

duyduğu biyokimya, bitki florası, 

endemik bitkiler, aromatik ve sabit 

yağların yapısı, yağların elde edilme 

sürecinde bileşen değerlerini korumak 

için uygulanması gereken yöntemler, 

doğal kozmetik, formülasyon hazırlama 

gibi konularda TÜBİTAK destekli bilimsel 

çalışmalarda bulundu. 2010 yılında 

Göteborg Üniversitesi tarafından 

düzenlenen İsveç FEBS Kongresine 

katılan ve bilimsel çalışmalarını 

uluslararası çerçevede ilk kez sunan 

kadın girişimci benzer projelerle 

çalışmalarını günümüze kadar taşımayı 

başardı. 

Öğretmenlikten Ticarete

Kaliteli ürün elde etmek için bitkileri 

işleme yöntemlerinin yanı sıra doğru 

yetiştirmenin de önemine inanan 

Parlakoğlu, mesleki tecrübelerini daha 

fazla kullanabilmek ve yağ üretim 

sektöründe hizmet verebilmek amacıyla 

Bitkilerin Sanayi Yolculuğu
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kimya öğretmenliğinden emekli 

olup 2021 yılında KOSGEB’in 

İleri Girişimci Destek Programı 

kapsamında aldığı destekle 

yağ üretim firmasını kurdu. 

İskandinav ülkelerinde şifa 

tanrıçası olarak bilinen “DİAN”ı 

marka adı olarak belirleyen 

kadın girişimci, Aydın’da 

DİAN Natural adıyla açtığı 

işletmesinde doğada yetişen 

bitkilerden sabit ve uçucu yağ 

üretimi yapıyor. Üretilen saf ve 

doğal yağlar hem ülkemizde 

hem de uluslararası pazarda 

satışa sunuluyor. 

KOSGEB Destekliyor

KOSGEB’den kuruluş, makine - 

teçhizat ve performans desteği 

alan kadın girişimci, KOSGEB 

desteklerinin özgüvenini 

arttırdığını belirtiyor. Firmanın 

kuruluş harcamalarını 

KOSGEB’den aldığı desteklerle 

gerçekleştiren Dilek Parlakoğlu; 

buhar distilasyonu ünitesi, 

dolum makinesi, soğutucu 

su kulesi, filtre makinesi ve 

kompresör olmak üzere ihtiyacı 

olan makinelerin yüzde 

90’ının KOSGEB tarafından 

karşılandığına dikkat çekiyor. 

Hayallerini Gerçekleştirdi

Bitkilere karşı ilgisi çok 

eskiye dayanan ve ikinci 

üniversite olarak Ziraat 

Fakültesini tercih eden 

Parlakoğlu, yaşadığı 

bölgedeki geniş florayı 

tanımak ve değerlendirmek 

gerektiği düşüncesiyle yola 

çıktığını anlatıyor. 

Bitkilerle çalışmaktan hep 

keyif aldığını, emeklilik 

hayalininse bir kenara 

çekilmek yerine bitkilerle 

uğraşarak üretime katkı 

sağlamak olduğunu belirten 
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kadın girişimci, KOSGEB desteğiyle 

bu hayaline kavuştuğunu anlatıyor.

Köy Kadınlarına Gelir Kapısı

Ham madde temininde, bitkileri 

hazır olarak toptancıdan almayı 

tercih etmeyen kadın girişimci, 

Aydın ve çevresinde yetişen bitkileri 

değerlendirmek amacıyla köylerde 

yaşayan kadınlarla iş birliği yapıyor. 

Doğada kendiliğinden yetişen kekik, 

nane, biberiye, hayıt, menengiç, 

mersin ve defne gibi bitkilerin yaprak 

kısımlarını toplatarak yöre halkına 

kazanç sağlıyor. Ayrıca işletmede 

ham madde olarak bazı atıklar 

da değerlendiriliyor. Nar ekşisi ve 

üzüm pekmezi yapım atığı olan 

çekirdeklerden sabit yağ, portakal 

suyu yapım atığı olan kabuklardan 

uçucu yağ elde ediliyor. 

Bitkisel Yağlar

Doğada yetişen tüm bitkilerin insan 

sağlığına farklı alanlarda olumlu 

etkileri bulunuyor. Bitkileri içermiş 

oldukları bileşen değerlerine göre 

tanımak, faydalarını araştırmak 

gerekiyor.  Bitkilerden elde edilen 

yağlar da bilinçli kullanıldığında 

önemli katkılar sağlıyor. Örneğin 

üzüm çekirdeği yağı cilt lekelerine, 

çörekotu yağı bağışıklık sistemine, 

nar çekirdeği yağı antioksidan, incir 

çekirdeği yağı Omega 3 kaynağı 

olarak lavanta yağı depresyonun 

önlenmesine, biberiye yağı hafızanın 

güçlenmesine, kekik yağı soğuk 

algınlığı ve mide rahatsızlıklarına etki 

ediyor.

Sabit ve Uçucu Yağ Üretimi

Üretim tesisi Aydın’ın Efeler 

ilçesindeki sanayi bölgesinde yer 

alan işletmenin üst katı laboratuvar 

ve Ar-Ge çalışmaları için kullanılıyor. 

Üretim yapılan makineler ise 

(soğuk sıkım, buhar distilasyonu, 

filtre, dolum makinesi) alt katta 

yer alıyor. Sabit ve uçucu yağ 

üretimi üzerine faaliyet gösteren 

tesiste bitkiler işletmeye geldiği 

andan itibaren farklı aşamalardan 

geçiriliyor. Hazırlık, yağ elde etme, 

yağı dinlendirme, filtreleme, analiz 

ve raporlama, şişe dolum, etiketleme 

ve ambalajlama, stok ve parti 

güncellemesinin ardından en son 

pazarlama aşamasına geçiliyor. 

30 Bitki Türüyle Çalışıyor

İlk aşamada 5 tür bitkiden üretim 

yapan kadın girişimci şu an 30 

bitki türü üzerine çalışmalarını 

sürdürüyor. Uluslararası pazarda yer 

edinmek isteyen Dilek Parlakoğlu, 

sektörle ilgili firmalara ürün tanıtım 

broşürleri ve numuneler göndererek 

aldığı olumlu geri dönüşler ve 

talepler doğrultusunda ürün 

çeşitliliğini genişletmeye devam 

ediyor. İşletmenin bitkilerden elde 

ettiği sabit ve uçucu yağlar pek 

çok sektörde ham madde olarak 

kullanılıyor. Yağların bileşen değerleri 
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yüksek olduğu için oldukça talep görüyor. Bitkisel 

yağlara sabun, parfüm, gıda takviyesi yapımında 

kullanılmak üzere özellikle kozmetik firmaları yoğun ilgi 

gösteriyor. 

Yıllık 1 Ton Yağ

Sürekli çalışan 3 personeli bulunan işletmenin hasat 

zamanı ve iş yoğunluğuna göre geçici süreli çalışanları 

da bulunuyor. Bitkilerin toplanma sürecinde köy ve yöre 

halkı da gelir elde ediyor. 2021 yılında her bitki türünden 

1 ton sabit yağ ve 100 kilo uçucu yağ üreten işletme; 

talep miktarını öngörerek stoklarda azalan ve çok talep 

edilen bitki türleri üzerine üretim yapmaya devam ediyor.

Satışlarını Arttırıyor

Ürünleri yurt içinde kurumsal web sitesi, e-ticaret siteleri 

ve sosyal medya platformları üzerinden pazarlayan 

kadın girişimci, Aydın Kuşadası’nda açtığı mağazada 

da satış yapıyor. Yurt dışı pazarında geçtiğimiz iki yıllık 

süreçte İsveç ve Belçika’ya toptan ürün gönderen firma 

önümüzdeki yıl farklı ülkelerle satış sözleşmesi yapmayı 

planlıyor. Kaliteli üretim sürecinden ödün vermeyen 

işletmenin satışları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ar-Ge’ye Önem veriyor

Parfüm sanayisinde kullanılan bazı bitkilerin ülkemizde 

yetişmesine rağmen yurt dışından ithal edildiğini 

söyleyen Dilek Parlakoğlu, son bir yılda Ar-Ge 

çalışmalarına önem vererek doğada kendiliğinden 

yetişen bitkilerin tür tespitini yapıp uçucu yağlarını 

elde ederek parfüm sanayine numuneler gönderiyor. 

Parlakoğlu, önümüzdeki yıl toplu üretime başlayarak yurt 

dışından gelen bu yağların maliyetini düşürmeyi ve ülke 

ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor.

İthal Edilen Bitkileri Yetiştirmek İstiyor

Firmanın gelecekteki planları arasında özellikle ithal 

edilen bitki türlerini araştırarak bu bitkilerin ülkemizde 

yetiştirilmesi ve bitki yağlarının üretimine geçilmesi, 

spesifik bitki türleri üzerinde çalışmalar yaparak ürün 

elde edilmesine yoğunluk vermek yer alıyor. Bitkisel yağ 

üretim sektöründe ithalat hacmini küçültmeyi hedefleyen 

kadın girişimci ihracat hacmini de büyütmeyi planlıyor. 

İlk aşamada 5 tür bitkiden üretim yapan 
kadın girişimci şu an 30 bitki türü üzerine 
çalışmalarını sürdürüyor. 
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MODERN ASKERİ KARA ARAÇLARINA

YERLI ÜRÜNLER

Türkiye’nin savunma sanayisi için kara 
araçlarına çeşitli ürünler geliştiren DT 
Savunma, araç sürücü göstergesi ve 
redresör üreterek tedarikçi ürün portalı 
geliştirdi

DT Savunma, sektörün ihtiyaç duyduğu ve Türkiye’de henüz 
karşılanamayan ürün ve hizmetleri, satış sonrası desteği 
ile birlikte sektörün hizmetine sunuyor. Firma, kısa vadede 
sektöre katma değer yaratan hizmetleri, orta ve uzun 
vadede ihracat ve özgün çözümlerle genişletip, Türkiye’nin 
savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen firmalarından 
biri olmayı hedefliyor.

Sektörün genç KOBİ’lerinden DT Savunma, malzeme 
ve sistem tedariki gibi diğer faaliyetlerinin yanı sıra 
modernizasyon projelerinde ihtiyaç duyulan alt sistemlerin 
yerli ve milli olarak geliştirilmesi konusunda da çalışmalar 
yürütüyor. Kara araçları için geliştirdiği Milli Gösterge 
Paneli ve Redresör, bu kapsamda ortaya çıkarılan ürünler 
arasında yer alıyor. Firma aynı zamanda çözüm ortağı 
D2 Teknoloji firması ile birlikte plazma teknolojilerinin 
savunma ve medikal alanda kullanımı için Ar-Ge 
faaliyetlerini sürdürüyor.

Kara Araçlarına Modern Sürücü Göstergesi

Türkiye’de 90 aracı kapsayan bir modernizasyon faaliyetini 
çözüm ortaklarıyla beraber başarıyla tamamlayan DT 
Savunma, bu çalışmadan kazandığı tecrübeyi kendi ürün 
geliştirme vizyonuyla bir araya getirerek kendi özgün ürünü 
olan Milli Gösterge Paneli’ni geliştirdi.

Modern askeri kara araçlarında sürücünün önünde yer alan 
panelde klasik analog göstergeler yerine akıllı ve sayısal 
göstergelerin kullanımı giderek artıyor. Bu tür göstergeler 
yapılması gerekebilecek bilgilendirmelerin çeşitliliği ve 
göstergenin değişen ihtiyaçlara göre uyarlanabilmesi 
nedeniyle dünya genelindeki silahlı kuvvetler gibi 
kullanıcılar tarafından da tercih ediliyor. Yeni üretilen 
araçlar hâlihazırda bu tür göstergeler takılı halde geliyor. 
Envanterde bulunan araçların ise bu tür göstergeleri 
kullanabilmesi için, modernizasyondan geçmesi gerekiyor.

Milli Gösterge Paneli; merkezine sayısal bir göstergeyi alan, 
aynı zamanda analog göstergelerin ve ikaz lambalarının 
kullanılmasına imkân tanıyan, yazılım güncellemeleri ile 
değişen ihtiyaçlara uyarlanabilen bir ürün. Milli Gösterge 
Paneli’nin sayısal göstergesinde; eğim ve açı sensörü 
çıktılarının gösterimi ve yazılımla değiştirilebilen diğer 
bilgiler yer alabiliyor. Panelde; hız ve toplam kilometre 
göstergesi, devir göstergesi, motor hararet göstergesi, 
motor yağ basınç göstergesi, yakıt seviyesi göstergesi ve 
akü voltaj göstergesi gibi klasik analog göstergeler de yer 
alabiliyor. Birçok askeri son kullanıcı, özellikle yedeklilik için 
bu analog göstergelerin varlığının devam etmesini talep 

Savunmanın KOBİ’leri
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MODERN ASKERİ KARA ARAÇLARINA  
YERLI ÜRÜNLER

ediyor. Bununla beraber, Milli Gösterge Paneli’nin tüm alanını 
kaplayan büyük ve tek bir sayısal göstergeye sahip bir sürümü 
de bulunuyor. DT Savunma, Milli Gösterge Paneli ile hem 
modernizasyon projelerinde hem de yeni araç projelerinde 
yer almayı hedefliyor. Türk son kullanıcıların referansı ile bu 
çözümün yurt dışında da ilgi göreceği ve önemli bir ihracat 
potansiyeline sahip olacağı öngörülüyor.

Modernizasyon Projeleri için Redresör

Kara araçlarının, özellikle yeni faydalı yükleri taşıyabilmesi 
için sahip olmaları gereken altyapının bileşenlerinden biri 
de redresör. Alternatif akımı doğru akıma çeviren redresöre 
duyulan ihtiyaç, araç modernizasyon projelerinde de öne 
çıkıyor. DT Savunma, geliştirdiği özgün redresör çözümünü, 
Türk son kullanıcıların iki farklı tip aracına entegre ediyor.
DT Savunma, bir yandan da redresör çözümüne yeni 
kabiliyetler ekliyor. Bunların arasında, uzaktan komuta ve 
akü bildirim göstergesi kabiliyeti de yer alıyor. Önümüzdeki 
süreç içinde DT Savunma, redresör çözümleri ile seri üretim 
projelerinde de yer almayı hedefliyor.

DT Savunma, aynı zamanda malzeme ve sistem tedariki 
konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu konudaki faaliyetleri iki 
koldan ilerliyor. DT Savunma, malzemenin doğru teslim süresi 
ve maliyet etkin fiyatlarla ve efektif planlama ile tedarik 
edilebilir olmasını sağlayan bir tedarikçi portalı olan Türk 
envanter üzerinde çalışıyor. Bu portalın önümüzdeki dönemde 
Türk savunma ve havacılık sektörünün önemli paydaşlarından 
biri olması hedefleniyor.

DT Savunma, bir yandan da temsilcisi olduğu firmalar aracılığı 
ile sektörün ihtiyaç duyduğu; hava aracı ekipmanlarını, askeri 
standartlara uygun elektronik ve mekanik bağlayıcıları, özel tip askeri 
kimyasal maddeleri, kamera sistemleri ve ekipmanlarını, hava aracı 
kulaklık ve koruma sistemlerini sağlamaya devam ediyor.

KOSGEB Destekleri ile Ticarileşecek

KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında 
‘’Askeri Hava ve Kara Taşıtlarında Kullanılacak Güç Dağıtım Ünitesinin 
Tasarım ve Geliştirilmesi’’ konulu projesi ile hava ve kara araçlarında 
kullanılacak, güç dağıtım ünitesi geliştiriyor. Güç dağıtım ünitelerinin 
temel amacı, birden fazla askeri sistem ve donanımı barındıran askeri 
araçlarda güç dağılımını her birimin ihtiyacına göre birimlere gücü 
aktaran akıllı bir sistemdir. 

Hâlihazırda var olan bu sistemler ABD tarafından üretiliyor ve 
mevcuttaki projelerde ithal etmek sureti ile kullanılıyor. Bu üniteler, 
birincil güç dağıtım ve ikincil güç dağıtım bölümlerinden oluşuyor. 
Birincil Güç Dağıtım birimi (PDU), uçak yüklerine birincil güç 
veriyolu bağlantısı, aktarımı ve dağıtım işlevlerini sağlıyor. İkincil 
Güç Dağıtım Birimi (SPDU) ise kabloları, devre kesicileri ve yardımcı 
program kontrol kutularını ortadan kaldırarak ağırlıktan, alandan ve 
maliyetten tasarruf edilmesini sağlıyor.

Firma, KOSGEB’in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın 
yanı sıra İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan ve Mikro ve Küçük 
Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı’ndan da yararlandı.
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Yurt içi pazarda 81 ilde e-ticaret üzerinden müşterilerine Yurt içi pazarda 81 ilde e-ticaret üzerinden müşterilerine 

hizmet sunan Bebegen firması, son 4 yılda ihracat yapmaya hizmet sunan Bebegen firması, son 4 yılda ihracat yapmaya 

da başlayarak dış pazarda büyüme yönünde ilerlemeye da başlayarak dış pazarda büyüme yönünde ilerlemeye 

devam ediyor. KOSGEB’den aldıkları desteklerin girişimcilik devam ediyor. KOSGEB’den aldıkları desteklerin girişimcilik 

serüvenlerinde çok önemli bir yer aldığını söyleyen genç serüvenlerinde çok önemli bir yer aldığını söyleyen genç 

girişimci Ömer Gürler, başarı hikâyesini şu şekilde anlatıyor:  girişimci Ömer Gürler, başarı hikâyesini şu şekilde anlatıyor:  

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

Ereğli doğumluyum. İlk, orta ve lise hayatımı Ereğli’de Ereğli doğumluyum. İlk, orta ve lise hayatımı Ereğli’de 

tamamladım. 2004 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve tamamladım. 2004 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. 

2005 yılı itibariyle iş hayatına başladım ve yaklaşık 10 yıl 2005 yılı itibariyle iş hayatına başladım ve yaklaşık 10 yıl 

kadar büyük ölçekli ihracatçı bir firmada mali işler müdürü kadar büyük ölçekli ihracatçı bir firmada mali işler müdürü 

olarak görev yaptım. Ardından 2016 yılında KOSGEB olarak görev yaptım. Ardından 2016 yılında KOSGEB 

desteğiyle kendi şirketimi kurdum. desteğiyle kendi şirketimi kurdum. 

Gürler Global isimli firmamda Yönetim Kurulu Başkanı Gürler Global isimli firmamda Yönetim Kurulu Başkanı 

olarak çalışma hayatına devam ediyorum. Ar-Ge olarak çalışma hayatına devam ediyorum. Ar-Ge 

süreçleriyle birlikte KOSGEB’den destek ve güç alarak yeni süreçleriyle birlikte KOSGEB’den destek ve güç alarak yeni 

marka ve projelerle daha da büyümeye devam ediyoruz.marka ve projelerle daha da büyümeye devam ediyoruz.

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar olan 

süreçlerini anlatır mısınız?

2016 yılında Bebegen adıyla KOSGEB’in Girişimcilik 2016 yılında Bebegen adıyla KOSGEB’in Girişimcilik 

Destek Programıyla kurulan firmamız, e-ticaret ve Destek Programıyla kurulan firmamız, e-ticaret ve 

mağazacılık alanında faaliyet gösteriyor. Ayrıca son 4 mağazacılık alanında faaliyet gösteriyor. Ayrıca son 4 

44 Ülkede44 Ülkede
Bebekleri Giydiriyor

Bebegen fi rması, ürettiği bebek ve çocuk tekstil 
ürünleriyle birlikte Bebehum markasıyla da bebek 
sütü üretiyor ve ürünlerini pek çok ülkeye ihraç ediyor

İcat Çıkaran Gençler
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yılda ihracat yapmaya da başlayan firmamız artarak devam 

eden ihracatıyla birlikte pazarda büyümeye devam ediyor. 

2022 yılında Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı’yla ikinci 

markamız olan Bebehum markasını hayata geçirmiş ve Ar-

Ge projesini tamamlayarak ticari bir ürün ortaya çıkarmış 

bulunuyoruz. Devletimiz ve kurumlarımızın gücüyle KOSGEB 

öncülüğünde yatırım ve büyüme çalışmalarımız hızla devam 

ediyor.

Faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Bebegen markasıyla 0-16 yaş bebek ve çocuk tekstil ürünleri 

imalat ve ihracatı başta olmak üzere; e-ticaret, mağazacılık 

ve ihracat yapıyoruz. Bebehum markasıyla da bebek devam 

sütü aktif satışlarımız ve ihracatımız başlamıştır.

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarınız nasıl? Satışlarınız 

hakkında bilgi verir misiniz?

Yurt içi pazarında 81 ilde e-ticaret ağımızla müşterilerimize 

ulaşıyoruz. Bayilik sistemimizle de farklı illerde bayilik 

görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışı pazarlarımız ise 

Afrika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 2020 yılında 

44 ülkeye ihracat yapan firmamızın 2022 yılında ihracatı 

yıllık bazda ciroya oranı yüzde 40’a kadar ulaştı. Hedefimiz, 

her sene ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak ve ihracat 

yapmadığımız ülke kalmamasıdır.

Devlet desteklerinden ne şekilde ve hangi 

kurumlardan faydalandınız?

Kuruluşumuzdan itibaren KOSGEB desteği ile ticari faaliyetine 

başlayan firmamız, bu destekler sayesinde güçlü bir şekilde 

büyümeye devam ediyor. Kamu, kurum ve kuruluşları, devlet 

bankaları ihracat destekleri, İhracatçılar Birliği, Eximbank ve 

Ticaret Bakanlığı gibi birçok kurumla devletimizin gücüyle 

büyümeye devam ediyoruz.

Almış olduğunuz KOSGEB destekleri nelerdir? Bu 

destekler işletmenize ne gibi katkılar sağladı?

Aldığımız destekler firmamızın kuruluş sürecinde büyük 
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fayda sağladı. Süreçleri hızla aşmamıza ve daha hızlı 

ilerlememize yardımcı oldu.

KOSGEB’den; girişimcilik, nitelikli eleman, hızlı destek ve 

Ar-Ge desteği aldık. Şu an hazırlandığımız TEKNOYATIRIM 

Destek Programı’na başvuru çalışmalarımız devam ediyor.

Nitelikli İstihdam Desteği ile nitelikli personellerimizde 

artış yapabildik ve daha profesyonel bir ekibe kavuştuk. 

Hızlı Destek Programı ile ise pandemi sürecinde sıkıntılı 

ekonomik koşullarda devletimizden almış olduğumuz 

güç ve destekle yeni yatırımlarımızla ilave personeller 

istihdam etmeye başladık.

Ar-Ge desteği ile de yapmayı planladığımız katma değeri 

yüksek projelerimizi devletimizin kontrolünde geliştirmeyi 

başardık ve kurumsal olarak firmamıza daha da güç 

katmamıza imkân sağladı.

Türkiye, KOSGEB başta olmak üzere tüm kurumlarıyla 

ve destekleriyle gerçekten yurt içinde ve yurt dışında 

tüm firmalara çok ciddi desteler vererek yol açıyor. 

Devletimize tüm kurumlarıyla bize güç kattığı ve inandığı 

için teşekkürlerimi sunuyorum.

Gelecekteki yapacağınız projeleriniz hakkında 

kısaca bilgi verir misiniz? Bu projeler ile neyi 

amaçlıyorsunuz? 

İlk Ar-Ge’sini tamamladığımız Bebehum bebek devam 

sütü ile hem gıda krizlerinin yaşandığı bu dönemde 

özellikle dışa bağımlılığı azaltmak hem de ülkemizin 

ihracatta büyümesine katkı sağlayacak ciddi bir ihracat 

kalemi olmasından dolayı da dünya pazarına bu 

ürünle açılarak büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmeye 

devam ediyoruz. Bu projemizin Ar-Ge’si tamamladı ve 

üretime başladı. Hâlihazırda iç piyasada satılıyor. Bu 
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ürünün ilk ihracatı da yapıldı ve ciddi manada birçok ülke ile 

görüşmelerimiz devam ediyor.

Başvurduğumuz TEKNOYATIRIM desteği ile de makine üretim 

parkurunu büyüterek ithalatı azaltacak şekilde Bebehum 

markasıyla bebek sütü, bebek devam sütü ve bebek mamasını 

üretmeyi planlıyoruz. Yıllık 100 milyon dolardan fazla ithalatı 

olan bir ürünü yerli üretime geçirmeyi planlıyoruz. 

Bu projemizin ithal ikameyi sağlayacağına ve ülkemizin cari 

açığına çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bu anlamda özellikle 

bir vatandaş olarak bunun gururu ile canla başla ülkemiz için 

başta KOSGEB destekleriyle azimle çalışmaya devam ediyoruz. 

Ayrıca yeni bir Ar-Ge projemiz ile anne ve bebek kozmetik 

ürünleriyle ve yeni markalarımızla büyüme süreçlerimiz devam 

edecek. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarla birlikte hızla büyümek 

istiyoruz.

Küçük işletmelere ve girişimcilere tavsiyelerinizi 

alabilir miyiz?

Küçük işletmeler, özellikle kuruluş aşamasında hedeflerini 

iyi belirlemeli ve planlamasını ona göre yapmalı. KOSGEB’in 

kuruluş aşamasında istediği yıllık büyüme planları ve hedefleri 

çok önemli. Proje yaparak ve buna inanarak ilerlemek ve 

ekonomik gelişmelere göre hızla kendilerini güncel tutmaları 

gerekiyor. Özellikle e-ticaret ve ihracatı artık her firmanın 

mutlaka yapması gerekir. Firmalarımız biraz cesaretli olmalı ve 

bu gelişen dünyadaki değişime ayak uydurmalı.
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Teknoloji Düzeyine Göre 
Girişim Sayıları  

(Türkiye Geneli 2021)

Yüksek
Teknoloji

2 Bin 891

Yüzde 
0,74

48 Bin 327

Yüzde 
12,47

119 Bin 958

Yüzde 
31

216 Bin 133

Yüzde 
55,80

Orta 
Yüksek 

Teknoloji

Orta 
Düşük 

Teknoloji

 Düşük 
Teknoloji
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500’den fazla projeyi yurt içi ve yurt dışında 

başarılı bir şekilde hayata geçiren 

Teknopalas Yüksek Teknoloji Sistemleri,  

bilgi güvenliğinin kritik önem taşıdığı 

günümüzde RFID ve IOT teknolojilerini 

kullanarak kurumların farklı sorunlarına 

çözümler üretiyor.

Ar- Ge Merkezi

2005 yılında kurulan Teknopalas; 

araç kontrol otomasyon sistemleri, 

demirbaş otomasyonu, kantar 

otomasyonu, atık yönetim otomasyonu, 

depo ve sevkiyat takip sistemleri, bulut 

tabanlı ödeme sistemleri ile entegrasyon, akıllı 

kent bilgi sistemleri, kumaş takip sistemi gibi yazılım ve 

donanımların geliştirilmesi ve uygulamaları gibi birçok projeyi 

yönetiyor. 

Yeni teknolojileri geliştirmesi ve hızlı adapte olabilme özelliği ile firma, 

ciddi Ar-Ge süreci gerektiren RFID projelerini genel olarak sistem entegrasyonu 

şeklinde uygulamaya alıyor. Şirketlerin kullanmakta oldukları mevcut yazılımlarda 

değişiklik yapmadan, ara modüller aracılığıyla RFID teknolojisinin entegrasyonunu 

Oyun ve Yazılım Geliştirenler

Teknolojinin Sınırlarını 
Zorlayan Çözümler

2010 yılında Teknopalas tarafından 
geliştirilen UHF RFID temelli Medaris 
RFID Kütüphane ve Arşiv Sistemi, 
düzenli kitap sayımı gerçekleştirirken 
birkaç kitabın aynı zamanda giriş 
ve çıkış kaydının yapılmasına da 
olanak sağlıyor

Zorlayan ÇözümlerZorlayan Çözümler
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RFID kütüphane sistemi 
kütüphaneler başta olmak 
üzere okullar, üniversiteler 
ve arşivlerde kullanılırken, 

kütüphane malzemeleri hakkında 
gerçek zamanlı bilgi sağlanarak 

kütüphane personelinin daha 
verimli çalışmasına yardımcı 

olunması amaçlandı.

projeler üretmeye başlayan Teknopalas, 2007 yılında demirbaş 

takip sistemini, 2009 yılında araçlar için kullanılan HGS sistemini 

(ilk kez araç camlarında uzak mesafe okunması) geliştirdi.  

Depo veya perakende ortamındaki ögeleri hızlı ve doğru 

bir şekilde saymak ve izlemek için RFID etiketlerini 

ve okuyucularını kullanan bir tür envanter yönetimi 

teknolojisi olan RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama) 

hızlı sayım sistemleri ile binlerce ürünün sayım 

işlemleri saniyeler içinde yapıldı. İnsan hatalarından 

kaynaklanan eksik ya da fazla sayım işlemleri bu 

otomasyon ile sıfırlanarak zamandan tasarruf 

edildi. Marketler, oteller, ofisler ve fabrikalar 

gibi birçok alanda kullanılabilen RFID hızlı 

sayım sistemi, envanter seviyeleri ve 

hareketleri hakkında bilgi sağlarken, 

manuel sayım ve envanter takibi ile 

ilgili süre ve maliyetlerin azaltılmasına 

yardımcı oldu. 
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projeler üretmeye başlayan Teknopalas, 2007 yılında demirbaş 
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(ilk kez araç camlarında uzak mesafe okunması) geliştirdi.  

takip sistemini, 2009 yılında araçlar için kullanılan HGS sistemini 

gerçekleştirebiliyor. Bu 

sayede adaptasyon süreci 

azaltılırken, aynı zamanda 

yazılım maliyetleri de minimum 

seviyelere indirgenebiliyor. 13 

bin metrekare kapalı alana 

sahip Teknopalas; kurumlara 

ürün güvenliğinden üretim 

verimliliğine, iş sağlığı ve 

güvenliğinden izleme ve takip 

sistemlerine kadar birçok 

alanda ürettiği yazılımlar ve 

geliştirdiği dijital çözümler ile 

İstanbul Sancaktepe’deki 

merkez binasında hizmet 

veriyor. 2017 yılından beri 

Ar-Ge merkezi olarak çalışan 

ve güçlü ekibi ile projeler 

geliştiren firma; perakende, 

kamu, sağlık ve otomotiv gibi 

sektörlerde çalışmalar yapıyor.

İşleri Kolaylaştıran RFID 

Çözümleri 

2005 yılında RFID çözümler 

ile hayatı kolaylaştırmak için 

272023 OCAK



Hangi cihazın hangi tarihte ve ne zaman, nerelerde, ne kadar 

süre kaldığı bilgisini taşıyacak kadar detaylı bir veri tabanı 

oluşturan demirbaş takip sistemi ile iş akış süreçlerinin 

planlanmasında kolaylıklar sağlandı. 

Bulunması gereken bir materyale ulaşılma süresi kısalarak 

zamandan tasarruf edildi. Öğelerin doğru zamanda, doğru 

yerde olması sağlanarak ekipman kaybı veya yanlış kullanımın 

önüne geçildi ve maliyetler düşürülerek verimlilik arttırıldı.

Dünya’da İlk 

Tüm dokümanların takip edilmesi, yerleştirilmesi, otomatik 

check in – check out işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda 

hızlı, güvenli ve tutarlı bir teknoloji çözümü olan UHF RFID 

temelli Medaris RFID Kütüphane ve Arşiv Sistemi, 2010 yılında 

dünyada ilk kez Teknopalas tarafından kuruldu. Bu sistem 

ile düzenli kitap sayımı gerçekleştirilirken birkaç kitabın aynı 

zamanda giriş ve çıkış kaydının yapılmasına olanak sağlandı. 

RFID kütüphane sistemi kütüphaneler başta olmak üzere 

okullar, üniversiteler ve arşivlerde kullanılırken, kütüphane 

malzemeleri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlanarak 

kütüphane personelinin daha verimli çalışmasına yardımcı 

olunması amaçlandı.

Avrupa’nın İlk RFID & IOT Demo Alanı

Birçok alanda yüksek kaliteli geçiş sistemleri hizmeti 

sunan VIPAS VIP Geçiş Otomasyonu, yüksek güvenlikli araç 

geçiş otomasyonları hizmeti sunuyor TAGG Pass Sistem ile 

adlandırılıyor; 

RFID teknolojisi ile adli emanet memurluğuna gelen suç 

eşyalarını kayıt altına almak, depolarda sayım yapmak, 

güvenliğini sağlamak ve adli işlemleri yürütmek için kullanılan 

Akıllı Adli Emanet Takip Sistemi, RFID üretim takip sistemleri,  

Elektronik Çip Kontrollü Demirbaş Takip Sistemi, bina 

Oyun ve Yazılım Geliştirenler
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içerisinde veya belirli bir alanda kişilerin hareketlerini takip 

etmeyi amaçlayan Gerçek Zamanlı Kişi Takibi, 

Üretilen kumaş rulolarının üretim boyunca ve üretimden sonra 

stoklanma süresince takibi yapan Kumaş Takip Otomasyon 

Sistemi gibi proje örnekleri olan firma, mevcut sistemlerinin 

benzerlerini içeren ülkemizin ve Avrupa’nın ilk RFID & IOT demo 

alanını 2011 yılında kurarak müşterilerinin hizmetine sundu.

Başarılı Projeler

Tenis topu üzerine yapıştırılan RFID etiketin hareketli halde 

okunabilmesi (ilk RFID okuma denemesi) ile serüvenine başlayan 

Teknopalas, 2019 yılında 5 farklı kategoride Türkiye’nin en 

inovatif şirketlerinin seçildiği İnovasyon Liderleri Yarışması’nda 

KOBİ alanında ikinci, RFID & IOT alanında birinci, 2022 yılında 

İnovasyon Stratejisi alanında Türkiye ikincilik ödülünü alarak 

devam etti. Türkiye’nin ilk RFID fuarı Teknopalas’ın öncülüğünde 

gerçekleşti.

İş süreçlerinizde verimliliğinizi arttıracak en ideal RFID çözüm ve 

ürünlerini sağlayabilmek amacıyla kurulan Teknopalas, tecrübeli 

ekip ve yüksek teknoloji cihazları ile hizmet verirken ihtiyaçlara 

en uygun çözümleri sunuyor. Sahip olduğu uzman kadro ile RFID 

ve IoT alanındaki başarılarını birleştirerek yurt içi ve yurt dışında 

özel danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Hedef: En İyi Olmak 

KOSGEB’in Genel Destek Programı, İşletme Geliştirme 

Destek Programı ve Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 

Programı’ndan faydalanan Teknopalas, gelişen ve sürekli 

yenilenen dünyanın kullandığı en son teknolojileri getirmek, 

uygulamak ve destek vermek felsefesi ile ülkemiz sanayisindeki 

öncü konumunu güçlendirerek ve sosyal paydaşların 

beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak RFID sektöründe 

ülkemizin en büyük iki firmasından biri olurken, ürün ve hizmet 

kalitesi açısından da en iyisi olmayı hedefliyor. 
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Müdürlüklerimizden

Gümüşhane KOBİ ve girişimcilerine 2011 yılından bu yana KOSGEB destekleriyle 18 milyon 

TL, pandemiden etkilenen mikro ve küçük ölçekli işletmelere de 60 milyon TL destek verildi

78 Milyon TL Destek 

Müdürlüklerimizden
(Gümüşhane Müdürlüğü)

2011 yılından önce KOSGEB Trabzon Müdürlüğü 

tarafından yürütülen KOSGEB faaliyetleri bu yıldan 

sonra müdürlüğün kurulmasıyla birlikte Gümüşhane’de 

yürütülmeye başlandı. Böylece şehirdeki ekonomik ve 

sosyal ihtiyaçların karşılanmasında işletmelerin payını ve 

etkinliğini artırmak amacıyla desteklerden daha kolay bir 

şekilde faydalanması sağlandı. 

Gümüşhane’de geleneksel olarak pestil ve köme imalatı 

ile mobilya ürünleri imalatı öne çıkıyor. Bölgenin ormanlık 

alana sahip olmasından dolayı orman ürünlerine yönelik 

faaliyet gösteren işletmeler de bulunuyor. Madencilik 

sektörünün de bulunduğu ilde, altın ve gümüş gibi değerli 

maden ürünlerinin imalatı da yapılıyor. 

KOSGEB Gümüşhane Müdürlüğü, 2021 yılında taşındığı 

merkezdeki Cumhuriyet Caddesi’nde KOSGEB’e tahsis 

edilmiş olan hizmet binasında faaliyet gösteriyor. 

Ayrıca Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası (Kelkit TSO) ile 

gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Kelkit TSO binası 

içerisinde bulunan müdürlüğe bağlı bir adet temsilcilik 

ofisi ile KOBİ ve girişimcilere hizmet sağlanıyor. 

Üniversite - Ticaret ve Sanayi Odası İş Birliği

KOSGEB Gümüşhane Müdürlüğü’nün, 2013 yılında 

Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane Ticaret ve 

Sanayi Odası ile imzalanmış Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği 

Protokolü, 2018 yılında Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası ile 

imzalanmış Temsilcilik Ofisi Protokolü bulunuyor.
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Yüzde 66’sı Veri Tabanına Kayıtlı 

Gümüşhane’ de bulunan toplam işletme sayısı 4 bin 600’ü geçti. 

2023 yılı Ocak ayı itibariyle müdürlüğün veri tabanına kayıtlı 

olan toplam 3 bin 39 işletme bulunuyor. Yaklaşık toplam işletme 

sayısının yüzde 66’sı KOSGEB veri tabanına kayıtlı.

11 Yılda 18 Milyon TL Destek

2011 yılında kurulan KOSGEB Gümüşhane Müdürlüğü, KOSGEB’ 

in standart olarak sunduğu destek programları kapsamında 

toplam 18 milyon TL tutarındaki desteği KOBİ ve girişimcilere 

sundu. Müdürlük kurulmadan önceki yıllara bakıldığında 

2011 yılı öncesi için toplamda 250 bin TL tutarında destek 

sağlanmışken, müdürlüğün kurulması ile destek tutarında ciddi 

oranda artış sağlandı. 

Girişimcilik destekleri kapsamında şimdiye kadar işini yeni 

kuran 404 adet girişimciye kuruluş, makine-teçhizat ve işletme 

giderleri desteği kullandırıldı.

Pandemiden Etkilenen İşletmelere 60 Milyon TL Destek

KOSGEB’in Dünya Bankası ve JICA ile yaptığı protokoller 

çerçevesinde Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek 

Programı kapsamında Covid-19 pandemisinden etkilenen 

işletmelere yönelik sunduğu destek ile Gümüşhane’de 336 

işletme bu destek programından faydalanabilmeyi başardı. 

Bu destek çerçevesinde şu ana kadar işletmelere yönelik 

toplamda 60 milyon TL destek sağlandı.

Gümüşhane İŞGEM Destekleniyor

Avrupa Birliği IPA 1. Dönem Projesi kapsamında kurulan 

Gümüşhane İŞGEM, 2019 yılında faaliyetlerine başladı. 

İŞGEM Adı Kullanım Hakkı ve İŞGEM İşletme Desteği 

KOSGEB tarafından destekleniyor.

Bünyesinde 20 adet işlik bulunan ve genel itibariyle doluluk 

oranı ortalama yüzde 90’a çıkan Gümüşhane İŞGEM, kendi 

adına matbaa ve kutulama ünitesi sistemi ile kutu ve 

ambalaj ürünleri imalatı yapan bir tesise de sahip. 

Bununla birlikte Gümüşhane İŞGEM’ de yer alan 

işletmelerden 10 tanesi ayrıca KOSGEB girişimcilik destekleri 

kapsamında destekleniyor. 
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Çölyak Hastaları Çölyak Hastaları 
İçin Karabuğdayİçin Karabuğday

Gümüşhane’de karabuğday yetiştiriciliğini başlatan 
Tam Tarım, sözleşmeli tarım ile 22 ilde üretime geçiyor. 

Türkiye’de ilk kez ürettiği glutensiz karabuğday unu, 
özellikle çölyak hastaları tarafından rağbet görüyor

2018 yılında KOSGEB’in girişimcilik desteği ile 
kurulan Tam Tarım, sürekli dışa bağımlı olarak 
tüketilen karabuğdayın ülkemiz topraklarında 
üretimi ve verimi ile ilgili uzun süreli Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda ekim alanlarını arttırarak 
üretime devam ediyor.

Başlangıçta karabuğday yetiştiriciliğini yaparak 
yetiştirilen ürünleri fabrikada işleyen işletme, 
zamanla sözleşmeli tarım uygulamasına geçerek 
Gümüşhane başta olmak üzere farklı bölgelerde de 
karabuğday yetiştiriciliğine öncülük etti. 
2022 yılında 14 ilde 10 bin dönüm arazide 
sözleşmeli üretim modeli ile karabuğday ekimi 
yapan Tam Tarım, 2023 yılı için 22 ilde 25 bin 
dönüm arazi için ekim planlaması yaptı.

İşletme, karabuğdayı işleyerek glutensiz ürünler 
üretiyor. Bu ürünler; çiğ karabuğday unu, kepekli 
çiğ karabuğday unu ve karabuğday bulguru gibi 
ürünlerden oluşuyor.

Karabuğday

Karabuğday, zengin protein içeriği ile vegan ve 
vejetaryen beslenenler için en önemli bitkisel 
protein kaynaklarından birini oluşturuyor. Öyle ki 
karabuğday proteinlerinin biyolojik değeri yüzde 
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90’ın üstünde bulunuyor. Bu oran, anne 
sütü ve yumurta proteinlerinin sahip 
olduğu yüzde 100 değere çok yakın bir 
oranı ifade ediyor.

100 gram çiğ karabuğday 13,3 gram 
protein, 71,5 gram karbonhidrat, 10 
gram lif ve 3,4 gram yağ barındırıyor. 
Bu bitki aynı zamanda önemli miktarda 
magnezyum, manganez, bakır, demir ve 
fosfor da içeriyor. Bu yönüyle mineral 
tüketimi açısından da ideal bir kaynak 
olma özelliği taşıyor.

Çölyak Hastalığı

Çölyak bağırsaklardaki sindirimi 
sağlayan villus denilen yapıların 
bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla 
da yiyeceklerdeki besinin emilmesini 

engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar 
oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır.
Küçük çocuklarda kusma, ishal, karın 
şişliği, iştahsızlık, kilo almama ve 
boy uzamasında yavaşlama gibi tipik 
belirtilerle ortaya çıkabileceği gibi 
daha ileri yaşlarda sadece kansızlık, 
boy kısalığı, kemik zayıflığı ve nedeni 
bilinmeyen karaciğer hastalığı gibi 
çok değişik belirtilerle de kendini 
gösterebiliyor.

Çölyak hastaları, buğdayda arpada 
çavdarda ve kesin olmamakla birlikte 
yulafta bulunan glütene tahammül 
edememekte, glüten içeren besinler 
yediklerinde ince bağırsaklar zarar 
görmektedir.

Çölyak hastaları buğday, arpa, çavdar  ve 
yulaftan ömür boyu uzak durmak zorundadır.

Mısır unu, pirinç unu, soya unu ve patates unu 
tüketebilirler. Normal ekmek yiyemezler
ve asıl önemlisi çölyak hastaları karabuğdayı 
rahatlıkla tüketebilirler çünkü karabuğday 
gluten içermiyor.
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Karabuğday yetiştiriciliği ve ürünlerin üretimi ile 
ilgili Tam Tarım işletme yetkilisi Tayyar Gürsoy 
firması özelinde şu şekilde açıklamalarda 
bulundu:

22 İlde Karabuğday Ekimi

Karabuğday unu üretmek için gerekli olan 
karabuğdayın ekimi veya hasadı ülkemizde 
bulunmamaktaydı. Bu işte başarılı olabilmek 
için karabuğdayın ununu üretmeden önce 
karabuğdayın ülkemizde ekiminin yapılmasının 
gerekli olduğunu düşündük. 

Bundan dolayı kurulduğumuz dönemlerden bu 
yana çok gayret gösterdik. Son olarak 2022 
yılında 14 ilde 10 bin dönüm arazide sözleşmeli 
üretim modeli ile karabuğday ekimi yaparak 
hasadını gerçekleştirdik ve üretime kazandırdık. 

Bu gayretimiz 2023 için daha umut verici 
sonuçlara vesile oldu. 2023 yılı için 22 ilde 25 bin 
dönüm arazi ekim planlaması için çiftçilerimizle 
sözleşme süreçlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 

Böylece genellikle Ukrayna, Rusya, Çin gibi Asya 
ülkelerinde ekimi yapılan karabuğday, Türkiye’de 
de ekilebilir ve hasat alınabilir duruma geldi.

Firmamız günlük 20 ton karabuğday işleme 
kapasitesine sahip.  Hiçbir çapraz bulaş riski 
olmadan üretilen ürünlerimizi yurt içinde birçok 
satış noktasından ve e-ticaret platformlarımızdan 
tüketicilerle buluşturuyoruz.

Tam Tarım olarak 27 bin metrekare açık alan 
ve bin 200 metrekare kapalı alanda bulunan 
tesisimiz ile sağlıklı ve glutensiz ürünlerin 
tüketicilerle buluşması adına her geçen gün yeni 
Ar-Ge ve ürün çalışmaları faaliyetlerine devam 
ediyoruz.

Dış Talebi Kapatıyoruz

Birçok insan için mecburi gıda tüketimi alanına 
giren glütensiz gıda ihtiyacı bulunuyor. Ülkemizde 
de bu yönde talep çok fazla. Ancak glütensiz 
olarak satılan ürünler genellikle yurt dışından 
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ithal ediliyor. Böyle bir açığı kapatabilmek adına firmamız 
glütensiz un kapsamına giren karabuğday unu imalatı işine 
başladı.

Türkiye’de İlk Glütensiz Karabuğday

Türkiye’de ilk kez glutensiz karabuğday unu imalatı firmamız 
tarafından yapıldı. Bu imalatın gerçekleşebilmesi için çok 
itinalı çalışmak gerekiyor. Çünkü hiçbir şekilde üretilen ürüne 
glüten bulaşı olmaması gerekli. Bundan dolayı tüm makine 
ve teçhizat karabuğday ununa özel olarak daha önceden 
glütenle temas etmemiş şekilde olan makinelerden seçilmeli.
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DÜNYADA PESTİLİN ‘KRAL’I
Başlangıçta ev ölçeğinde ürettikleri pestil, köme ve pekmez gibi ürünleri 1974 yılında 

işletme boyutuna taşıyan Büyükbayraktar kardeşler, bugün KRAL markası ile dünya 

pazarlarında adından söz ettiriyor

Büyükbayraktar kardeşler, aile olarak 
1950 yılından beri Gümüşhane’de 
kış aylarının vazgeçilmez geleneksel 
gıdaları olan pestil, köme ve pekmezi 
ev ölçeğinde üretmekte iken; 1974 
yılında bu ürünleri üretmek için işletme 
boyutuna taşıdı. 

Bugün KRAL markası ile yılın 12 ayında 
üretime devam ediyor. Büyükbayraktar 
Gıda adı altında üretilen ürünler, bugün 
Türkiye ve dünyada KRAL markası ile 
tanınıyor.

Ekmek Kapısı Oldu

Gümüşhane’de pestil ve köme ürünleri 
imalatı Büyükbayraktar ailesinin 
vesilesiyle sanayileşme sürecine girdi. 
Sektör, şimdilerde Gümüşhane’de 
bulunan birçok aile için ekmek kapısı 
konumuna dönüştü.  

Gümüşhane’de sektörün öncüsü 
olabilecek derecede en eski işletme 
olan Büyükbayraktar Gıda, 2000 yılına 
gelindiğinde bu geleneksel gıdaların 
üretimini modern tesislere taşıdı ve bu 
ürünlerin ihracatını ilk kez gerçekleştirdi. 

Sektör, şimdilerde 

Gümüşhane’de bulunan 

birçok aile için ekmek 

kapısı konumuna dönüştü.  
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DÜNYADA PESTİLİN ‘KRAL’I Ünü Dünyaya Yayıldı

Kaya Büyükbayraktar’ın Gümüşhane’ye ve 
ülkemize kazandırdığı bu sektörde faaliyet 
gösteren işletmesinin oluşu, pestil ve kömenin 
ününün hızla bütün dünyaya yayılmasına sebep 
oldu. 

KRAL Pestil, bir taraftan artan talebi karşılamak 
üzere kapasite artışlarına giderken, diğer 
taraftan da A sınıfı ve elit satış noktalarına 
markasını yerleştirdi. ISO 9001 ve HACCP 
belgelerini alarak, süper marketlere ve büfe türü 
satış noktalarına tescilli yeni markalarla girerek 
marka gücünü de arttırdı.

Çeşitlilikle Yola Devam

KRAL Pestil, 2002 yılından beri Büyükbayraktar 
Gıda çatısı altında organize sanayi bölgesindeki 
12 bin metrekarelik üretim alanında faaliyet 
gösteriyor. 

Firma “doğadan gelen doğal ürünü bozmadan 
tüketiciye ulaştırma” hedefi ile ürün çeşitleri 
arasına çokopestil, meyve marmelatları ve bitki 
ile meyve çaylarını da katarak yoluna devam 
ediyor.

Destek ve İş Birliği

Bugün ülkemizde benzer faaliyet alanlarında 
en yüksek kapasitede üretim yapan işletme, her 
geçen gün öz sermayesi ile birlikte KOSGEB, 
TÜBİTAK ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile üniversitelerle iş birliği halinde büyümeye, 
kapasitesini artırmaya ve kalitesini geliştirmeye, 
ürünlerini standardize etmeye devam ediyor.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazarı

KRAL Pestil, ürettiği ürünlerini Gümüşhane’de 
bulunan merkezinin yanı sıra Karadeniz, 
Marmara ve İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan 4 
merkez şube, 14 şube ve 2 dağıtım merkezi ile 
pazarlara ulaştırıyor. 

Ayrıca yurt dışında Almanya, Amerika, Rusya, 
Kanada, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere de 
ihracat yapıyor.
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YILDA 300 BİN METREKÜP
KERESTE IMALATI

Altuntaşlar, Gümüşhane’nin en büyük, bölgenin 

sayılı kereste üretim tesisi kapasitesine sahip. 

Firma yıllık 300 bin metreküp inşaatlık ve mobilya 

kerestesi üretimiyle faaliyetlerini sürdürüyor

Altuntaşlar, 1970 yılında birinci nesil olarak 

başladıkları küçük ölçekli ahşap işlemeciliği 

faaliyetlerini ve mobilya imalathanesindeki 

işlerini geliştirerek daha modern bir 

imalathaneye dönüştürdü. Bunun ilk adımı, 

2004 yılında işletmenin kendi adına kurularak 

atılmasıyla bugüne nazaran daha geleneksel 

tekniklerle orman ürünleri üretim ve satışı yapan 

bir işletme konumunda faaliyetlerine başladı.

En Önemli Avantajı Ham Maddeye Yakınlık 

Firmanın ana faaliyetini tomruktan inşaat 

kerestesi üretimi oluşturmuş olmakla birlikte 

2020 yılında faaliyete geçirilen kereste 

fabrikasında, son teknoloji makineler ile birlikte 

Kürtün ilçesinde bulunan zengin ve kaliteli 

orman varlığı olan ladin, göknar, çam ve kayın 

kerestesinden inşaatlık, mobilya, masif panellik 

ve kapı serenliği için yarı mamul ürün üretiliyor. 

Üretimde, yüksek teknolojiye sahip olan 

makineler ve kaliteli ham madde kullanılıyor. 

Bu kapsamda kaliteli üretim için ilçe şartlarının 

üzerinde bir yatırım yapılarak imalat faaliyetleri 

geliştiriyor. 

İşletme için en önemli avantajlardan bir 

tanesi ham maddeye yakınlık ve üretim 

aşamasındaki kalifiye işçiler. Üretim tesisinde 

kullanılan teknoloji ve kapasite göz önünde 

bulundurulduğunda Doğu Karadeniz 

Bölgesi’ndeki sayılı büyüklükteki işletmelerden 

birisi olduğu açıkça söylenebilir.
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YILDA 300 BİN METREKÜP 
KERESTE IMALATI

Hedef, Ağaçtan Daha Fazlasını Yapmak

Altuntaşlar, Türkiye’de etkin şekilde ihtiyaçları karşılarken 

Irak’a ürünlerini ihraç etmekte olup kısa sürede daha geniş bir 

yurt dışı ağına açılmak istiyor.

Nihai hedef; bölgedeki orman çeşitliğini maksimum seviyede 

değerlendirerek ağaçtan daha fazlasını yapmak.

KOSGEB Destekleri ve İstihdama Katkı

İşletme 4 ayrı KOSGEB destek programını başarıyla tamamladı.

İşletme yetkilisi Yüksel Altuntaş, KOSGEB’den önemli faydalar 

gördüklerini ifade ederken sözlerine şöyle devam etti:

Bölgemizdeki orman varlığının çeşitlilik anlamında zengin 

olması ve orman ürünleri sanayisine yapılan yatırımın 

eksikliğini göz önünde bulundurarak orman sanayisine yatırım 

yapmak ve ilimizde istihdam sağlamak amacı ile 2020 yılında 

kereste fabrikası kurma kararı aldık. Fabrikamızda, ülkemizde 

kullanılan en son teknoloji ve makinaları kullandık. 

Başlangıç olarak inşaatlık ve mobilya sektörüne yarı mamul 

üretimi yapmaktayız. 

Ancak yarı mamul ürünlerin üretiminin şehrimize ve istihdama 

yeterince katkı sunmak adına katma değerli ürünler üreterek 

istihdamı ve özellikle kadınlarımızın istihdamını artırmak 

ürünlerimizi daha yüksek değerle Avrupa ve Orta Doğu 

pazarına ulaşmayı hedef belirledik. İlerleyen zaman diliminde 

sektörün ihtiyacı olan katma değerli ürünlerin üretimine 

başlayacak, çıkan atıklarımızdan da tam mamul ürün üreterek 

fabrikamızı entegre tesise dönüştüreceğiz.

Şimdi 5 milyon TL tutarında yatırım projemiz var. Bunun 

sürecine devam ediyoruz. Bu yatırım ile 3 bin metrekareden 15 

bin metrekareye çıkacağız. Önümüzdeki süreçte de sektörde 

lider olmak ve ihracatımızı daha da artırmak istiyoruz. Bu 

kapsamda, KOSGEB ile iş birliğimiz artarak devam edecek’’ 

diye konuştu.
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2007 yılında 180 metrekarelik 

bir üretim alanı ile 

Gümüşhane’de pestil ve köme 

imalatına başlayan Fatih Sultan 

Pestil, devlet destekleriyle bin 

100 metrekareye çıkardığı 

imalathanede pestil, köme, 

pekmez, fındık ezmesi ve 

marmelat çeşitlerini üretiyor. 

Ürettiği ürünleri; Hollanda, 

Amerika, Rusya, Azerbaycan, 

Almanya, Belçika, Fransa ve 

İngiltere’ye gönderiyor.

60 İlde 300 Nokta

Bugün itibariyle 60 ilde 300’ ün 

üzerinde perakende ve toptan 

satıcıya ürün üreten işletme,  

özellikle pandemi sürecinde 

geliştirdiği e-ticaret sistemi 

ile daha çok noktaya ürün 

dağıtımı yapıyor. Bu sektörde 

firma Gümüşhane’nin en 

büyük e-ticaret sitesine sahip 

bulunuyor.

Kurumsallaşma ve 

Markalaşma

Fatih Sultan Pestil, 2007 Mart 

ayında şirketin ilk Genel Müdürü 

Muhammet Kara tarafından 

Fatih Sultan Pestil & Köme 

ismiyle bir şahıs işletmesi olarak 

pestil ve köme imalatına başladı. 

Kurulduğu günden bugüne 

sürekli bir gelişim politikası 

2007 yılında küçük bir imalathanede pestil ve köme ile başlayan 

serüven, onlarca ürün ile başta Amerika, Rusya, Azerbaycan ve 

İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine de ulaştı

PESTİL VE KÖMENİN ‘SULTAN’I
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2007 yılında küçük bir imalathanede pestil ve köme ile başlayan 

serüven, onlarca ürün ile başta Amerika, Rusya, Azerbaycan ve 

İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerine de ulaştı

izleyen firma, 2009 yılında 

şirketleşerek kurumsallaşma 

anlamında ilk adımı attı 

ve zamanla markalaşma 

süreçlerini de tamamlayarak 5 

adet markayı tescil ettirdi.

Devlet Destekleri ile Gelişim

Devlet teşviklerinden etkin bir 

şekilde faydalanan Fatih Sultan 

Pestil, KOSGEB, Doğu Karadeniz 

Kalkınma Ajansı (DOKA) ve 

Kırsal Kalkınma desteklerinden 

faydalanarak işletmeyi iyi 

bir noktaya taşıdı. 2019 

yılında yurt dışı satışlarına 

da başlayan işletme, ürettiği 

ürünleri Hollanda, Amerika, 

Rusya, Azerbaycan, Almanya, 

Belçika, Fransa ve İngiltere’ye 

gönderiyor.

İşletme Yönetimi

Üç ortaklı şirketin üretiminden 

işletmenin kurucu Genel 

Müdürü Muhammet Kara, 

yönetim ve pazarlamasından 

ise şu anki mevcut Genel 

Müdürü Abdulbaki Kara 

sorumlu olup işletme ortağı 

Yasin Kara berberliğinde 

süreçler yönetiliyor.

Yöresel Ürünler ile Üretim

Fatih Sultan Pestil, 

Gümüşhane’nin geleneksel 

ürünü olan pestil, köme 

ve benzeri ürünlerini 

Gümüşhane’ye özgü meyvelerle 

üretiyor. 2007 yılında işletmeye 

ait 180 metrekarelik üretim 

alanıyla başlayan serüven 

bugün itibariyle bin 100 

metrekarelik yeni entegre 

tesisinde hizmet vermeye 

devam ediyor. 

Sektörün öncüsü olabilmek 

ve kaliteli ürünler 

üretmek adına ürünlerinin 

tamamını gıda mühendisi 

denetiminde, birinci kalite 

ham maddelerle son sistem 

teknolojiyi kullanarak 

üretiyor.

İşletmenin 10 yılı aşkın bir 

süredir zincir marketler 

ile satış ve pazarlama 

tecrübesi bulunuyor. İhracat 

konusunda ise pazarına yeni 

ülkeler eklemeyi hedefliyor.
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1965 yılında Giresun’un Alucra 
ilçesine bağlı bir köy olan 
Boyluca’da babaları Hüseyin Günday 
yönetiminde kendi iş yerlerini 
kuran Necati ve Selahattin Günday 
kardeşler, ahşabın havasını atölyenin 
tozunu soluyarak büyüyen üç nesildir 
mobilya sektörüne hizmet veriyor. 

Zor Şartlarda Üretim

Yörede elektriğin olmadığı o yıllarda 
üretimin büyük bir kısmının insan 
enerjisine ihtiyaç duyulduğu Dolmar 
Motor’a (motorlu testere) bağlı bir 
kayış sistemi ile çalışan Günday 
Kardeşler, 1972 yılında değiştirilen 
enerji sistemiyle birlikte Lister marka 
bir motor ve ona bağlı bir jeneratör 
sistemi ile çalıştı. 

Yeni sistem ile üretim hızla artarken, 
üretim sahası da farklı yönlerde 
gelişti. 1986 yılında bölgenin 
elektriğe kavuşmasıyla iş alanı daha 
da hareketlenerek çevre ihtiyaçlarına 
yönelik olarak mobilya üretimi ön 
plana geçti.

Üç Nesil Hizmet

2000’li yıllarda iş yönetimini 
çocuklarına bırakan Günday 
Kardeşler, bugün itibariyle 
kuzenleriyle olan 6 ortak ile 
çalışmalarına devam ediyor. 

Gümüşhane’nin merkezinde 
bulunan fabrika satış mağazasında 
ürettiği ürünlerini sergileyen 
Gündaylar Mobilya, 50 yıllık 
tecrübe ve bilgi birikimi ile 
Gümüşhane Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 800 metrekare kapalı 
alan, 6 bin metrekare açık alan 
ve Küçük Sanayi Sitesi’nde de 
300 metrekare kapalı alan olmak 
üzere iki adet üretim tesisi ile 
faaliyetlerine devam ediyor.

Mutfak mobilyalarını Küçük 
Sanayi Sitesi’ndeki alanında, kapı 
imalatını Gümüşhane Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki alanında 
yapan Gündaylar Mobilya, 
Gümüşhane ve çevresindeki illere 
mutfak mobilya imalatı sağlarken 

Yarım Asırdır Yarım Asırdır 
Mobilya ÜretiyorMobilya Üretiyor

Gündaylar Mobilya, yarım asırlık tecrübe ve bilgi 
birikimi ile Gümüşhane Organize Sanayi Bölgesi’nde 

mutfak mobilyaları ve kapı üretiyor
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kapı üretiminde ise tüm illere hizmet veriyor. 
İşletme, henüz yurt dışıyla ticaret yapmasa da 
Irak ve Gürcistan’a ürünlerini ihraç etmek için 
girişimlerini sürdürüyor.

Uzman ve deneyimli çalışanlarıyla gelişmiş 
trendleri ve teknolojileri yakından takip 
ederek iç mimarlık kadrosunun gayretleri 
ile üç nesildir müşterilerine hizmet veren 
Gündaylar Mobilya, kaliteli malzeme, kaliteli 
işleyiş ve müşteri memnuniyetini ön planda 
tutuyor.

KOSGEB Destekli Üretim

2009 yılında “Yüz Bin KOBİ Kredisi”, 2010 
yılında “Ölçek Endeksli Destek Kredisi” 
ile birlikte Mikro ve Küçük İşletmelere 
Hızlı Destek Programı’nda da faydalanan 
Gündaylar Mobilya, Gümüşhane’nin 
ihtiyaçlarına yönelik üretimlerini sürdürmeye 
devam ediyor.
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BETONUN ‘EKSEN’İ DEĞİŞİYOR

Gümüşhane’de faaliyet gösteren Eksen 
Beton, kilitli beton, parke taşı, yağmur 
oluğu, beton bordür, arnavut kaldırımı, 
yıkamalı parke ve beton taşları üretimi 
yapıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, beton bordür, kilitli 

beton, arnavut kaldırımı, yağmur oluğu, parke 

taşı, yıkamalı parke ve beton taşları sektöründe 

faaliyet gösteren Eksen Beton, aynı sektörde çalışan 

firmalar arasında en kapsamlı imalat yapan firma 

konumunda bulunuyor. 

Ürünlerinin müşterileri genel olarak kamu sektörü 

kısmında yer alıyor. Bölgeye yakın yerlerde olan 

belediyeler, kaymakamlıklar ve il özel idareleri 

müşterisinin yoğun olduğunu belirten Eksen Beton 

Müdürü Recep Gürer, firmanın işleyişini şu şekilde 

anlatıyor:

TOKİ’ye Ürün Veriyor

Çevremizde bulunan birçok köyün altyapısı bizim 

ürettiğimiz ürünlerle döşenmiştir. 2018 yılında Şiran 

Kaymakamlığı 40 köy beton parke yapımı işini, 

2021 yılında Kelkit Kaymakamlığı ile köylerin ıslahı 

yapım işini ve Malatya Doğanyol’da yapılan TOKİ 

konutları hem beton hem imalat zemin ürünlerini 

firmamız üstlenmiştir. 

Bununla birlikte Artvin Yusufeli baraj bölgesinde 

kullanılan sert zemin ürünleri için firmamız 

çalışmaktadır. Ayrıca yapımı devam eden Sivas 

Koyulhisar TOKİ şantiyesi için sert zemin ürünlerini 

yine firmamız karşılamaktadır. Giresun Alucra 

ilçesinin de muhtelif köyler için parke yapım işini 

üstlenmiş bulunmaktayız.

Yeşil Enerjiye Yatırım

İşletme, yeşil dönüşüme yönelik yatırımlarına 

devam ediyor. Bu kapsamda, tüm imalat alanında 

bulunan çatıların yenilenebilir enerji kaynağı 

olarak güneş enerjisi sistemi ile donattı. Orta 

ve uzun vadede imalatların maliyetlerini kayda 

değer seviyede azaltacak projeleri devam ederken 

bölgede ürettiği ürünlere olan taleplerin çok olması 
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sebebiyle bu yıl içerisindeki işlere hazırlıklı olabilmek için 

stoklarını arttırma yoluna gidiyor.

Yeni Yatırımlar ve Hedefler

Eksen Beton, bu yıl içerisinde ruhsatı alınmış bir maden 

ocağı açmayı hedefleyerek yıllık cirosunu yükseltip 

ürünlerden ödün vermeyerek markasını Türkiye çapında 

tanıtmayı kendine vizyon ediniyor. Firma henüz dış ticaret 

yapmıyor ancak yurt içi pazarı genellikle Doğu Karadeniz 

Bölgesi (Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun)’ni kapsıyor. 

İhale ve özel şirketlerle çalışarak bunun yanında Malatya ve 

Sivas TOKİ konutları sert zemin malzeme temini, Trabzon ve 

Erzincan’da özel şirketlerle aktif olarak çalışıyor.

KOSGEB ile Gelişen Makineleşme

İşletme, 4 farklı KOSGEB desteğini başarı ile tamamlayıp 

önemli kazanımlar sağladı. Eksen Beton Müdürü Recep 

Gürer, imalata yönelik makine teçhizatından bir kısmını 

KOSGEB’ in de katkılarıyla şirketlerine kazandırıldığını, 

bu anlamda KOSGEB’in firmalarına destek ve katkılarının 

önemli boyutta olduğunu söylüyor.
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Mukaddes metinlerle huzur bulan Şenol Demir : Yaptığınız sanatı severek yaparsanız mutlu 

olursunuz. Bunun sonucunda da çok güzel eserler ortaya çıkarırsınız

Hat Sanatı ile ‘Şen Ol’ 

KOSGEB’in Renkli Simaları

Dergimizin bu ayki sayısında yazı meşk etmeye başlayarak 
hat sanatı ile tanışan, Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nde 
görevli Şenol Demir’i sizlere tanıtmak istedik ve kendisiyle 
bir araya gelerek hat sanatı üzerine keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik:

Şenol Demir kimdir, bize kendinizi tanıtır mısınız?

1978 yılında altı çocuklu ev hanımı bir annenin ve esnaf 
bir babanın beşinci çocuğu olarak Gümüşhane’nin 
Kelkit ilçesinde hayata merhaba dedim. İlkokulu Kelkit 
Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladım.  Ortaokul ve lise 
öğrenimimi Kelkit Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1999 
yılında Fırat Üniversitesi Kemaliye Meslek Yüksek Okulu 
Bilgisayar Destekli Tasarım Bölümü’nden mezun oldum.                   

2011 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 
İşletme Bölümü’nü bitirdim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Çalışma hayatınızdan ve KOSGEB ile tanışıklığınızdan 

bahsedebilir misiniz?

İş hayatıma 2000 yılında memleketim Gümüşhane’de halk 
eğitim müdürü ve çeşitli okullarda bilgisayar öğretmeni 
yaparak başladım. 2001 yılında ise bilişim sektörüne giriş 
yaparak satış, tamir ve teknik servis üzerine kendi işletmemi 
açtım. 2006 yılına kadar devam eden esnaflık faaliyetimi 
askerlik sebebiyle sonlandırdım. Askerden sonra 2009 yılının 
Nisan ayında KOSGEB Trabzon Müdürlüğü bünyesine bağlı 
Rize Sinerji Odağı’nda dış uzman olarak göreve başladım. 
2011 yılında KOSGEB Rize Müdürlüğü’nün kurulmasıyla 
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birlikte bu müdürlükte çalışmalar yürüttüm. 2012 yılının 
sonunda, KOSGEB Başkanlık ’da o zamanki adı Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü olan birime geçiş yaptım. Şu an 
yeni adıyla Kurumsal İletişim Müdürlüğü olan aynı birimde 
görevimi sürdürüyorum.

İş hayatınız dışında neler yapıyorsunuz?

İş hayatımdan geriye kalan vakitlerde hat ve ebru sanatı ile 
uğraşıyorum. Para koleksiyonum var ve çok aktif bir şekilde 
olmasa da zaman buldukça koleksiyonumu genişletmeye 
çalışıyorum. Bunların yanı sıra mümkün olduğu kadar 
ailemle birlikte zaman geçirmeye önem veriyorum. Ailece 
gezmeyi, kitap okumayı, tabiatın güzellikleriyle buluşmayı 
ve doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirmeyi çok seviyoruz. 
Onlarla birlikte fırsat buldukça doğada kamp kuruyor, 
çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz.

Hat sanatına olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Bu 

yönde kendinizi geliştirmek için neler yapıyorsunuz?

Hat sanatına ilgim lise yıllarımda başladı. Çok sevdiğim bir 
abim vardı, tabela yazardı ve güzel resimler yapardı. Benim 
de resme karşı ilgim ve yeteneğim vardı. Onun vesilesi 
ve öğretileriyle ilk önce hat yazılarına bakarak tablolar 

yapmaya başladım. Tabii zamanla daha güzelini yapmak 
istiyorsunuz. Bende bu şevkle uzun bir süre Arapça ve 
Osmanlıca harfler üzerine çalıştım. Daha sonra ebru üzerine 
yazmayı düşünerek kendi imkânlarımla ebru sanatını 
öğrenmeyi hedefledim ve internet üzerinden ebru ve hat 
sanatı ile ilgili videolar izleyerek kendimi zamanla daha 
da geliştirdim. Şunu da belirtmeliyim ki; öncelikle ben bir 
hattat ve ebru sanatçısı değilim. Kendi olanaklarıyla merak 
üzerine hat ve ebru sanatını öğrenmeye çalışmış, geçmişten 
günümüze kadar gelen hattatların eserlerinden esinlenerek 
kendince hat ve ebru çalışmaları yapan birisiyim.  

Hat sanatı nedir, hat sanatı için ne tür malzemeler 

kullanılıyor?

Osmanlı’dan günümüze kadar gelen ve usta - çırak 
ilişkisiyle gelişen hat sanatı, Osmanlı ve Arap harfleri 
çevresinde oluşmuş bir güzel yazı yazma sanatıdır. Hat 
sanatının icra edilmesinde kullanılan başlıca malzemeler 
kalem, mürekkep ve kâğıttır. 

Bu malzemeler ile birlikte kalemtıraş, hokka ve makta 
gibi yazı yazılmasına yardımcı olan ek malzemeler de 
bulunmaktadır. Ancak yazacağınız yazı ve kişinin özel 

472023 OCAK



KOSGEB’in Renkli Simaları

zevkine göre değişik renklerde mürekkep ve daha 
farklı boyalar da kullanılır.

Hat sanatı icra etmek insana ne katar, bu 

sanatın ne gibi faydaları vardır?

Öncelikle yaptığınız sanatı severek yaparsanız 
mutlu olursunuz. Bunun sonucunda da çok güzel 
eserler ortaya çıkarırsınız. 

Hat sanatının İslam sanatları dünyasında ayrı 
bir yeri var. Bu nedenle mukaddes metinlerle 
meşgul olmak insana manevi haz ve tat verir. 
Ruhu dinlendirir, sabrı öğretir. Bununla birlikte 
hat insanı temiz, düzenli ve disiplinli olmaya sevk 
eder. 

Hat sanatını öğrenirken sizi en çok zorlayan 

şeyler nelerdi?

Hat sanatını icra etmeye başladığımda harflerin 
uygun biçimde yazılışlarını öğrenmek biraz zaman 
aldı. Kur’an-ı Kerim’i bilmem az da olsa işimi 
kolaylaştırsa da harfleri bilip okumak başka, 
yazmak çok daha başka. Onun için hattatların 
yazılarından faydalandım. 

Harfleri ünlü hattatların yazılarına bakarak 
yazmaya gayret gösterdim. Ne kadar çok 
çalışırsanız ve ne kadar çok yazarsanız zamanla 
daha düzgün ve usulüne uygun yazmaya 
alışıyorsunuz.

Bir hat eserini oluşturmak ne kadar vaktinizi 

alıyor?

Bir hat eserini bir saatte de çıkarabilirsiniz, üç 
ayda da. Bu, yazacağınız metnin görselliğine ve 
içeriğine bağlı olarak değişiyor. Birkaç harflik bir 
eseri daha kısa bir sürede yazarken uzun bir ayet 
yazmak aylar sürebiliyor.

Şimdiye kadar kaç hat eseri yaptınız?

Şimdiye kadar yazdığım eserlerin sayısını 
bilmiyorum. Başlangıçta yazdığım çoğu eseri 
daha sonra beğenmeyip imha ettim. Daha düzgün 
ve güzel eserler oluşturmaya başladıktan sonra 
da çok eserimi eş, dost, arkadaş ve akrabalarıma 
hediye ettim. Şu anda ise elimde 50’nin üzerinde 
eserim var.
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Her sanatçının ilham aldığı bir kaynak oluyor. Sizin 

ilham kaynağınız var mı?

İlham aldığım ünlü hat sanatçıları var. Bu sanatçıların 
eserlerini inceleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. 
Bunların en başında Türkiye’de hat sanatına en büyük 
katkılar sağladığını düşündüğüm ve en büyük usta diye 
sayabileceğim Hattat Hasan Çelebi Hocamız bulunuyor. 
Çok isim var ama birkaç isim yazmak gerekirse; Hattat 
Bekir Er,  Muhittin Serin, Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, 
Hüseyin Gündüz ve Hüseyin Öksüz gibi ünlü hat 
sanatçılarını sayabilirim.

Herkes hat yazabilir mi? Sizce yazabilmek doğuştan 

gelen bir yetenek midir, yoksa eğitimle kazanılacak bir 

yeti midir?

İsteyen ve seven herkes yazabilir. Şunu belirtmek isterim 
ki, ben hattat değilim. Yalnızca sevdiğim için yazmaya 
çalışıyorum. Çoğu konuları bilmediğim için de öyle çok 
karışık eserler yazamıyorum.  Ne kadar yetenek olursa 
olsun mutlaka bu işin eğitimi alınmalı. 

Konunun daha iyi anlaşılması açısından dünyada 
“Hattatların Reisi” kabul edilen 86 yaşındaki Hattat 
Hasan Çelebi’nin hat sanatçısının yeterince sanata vakıf 
olmaması konusunda şu tespitini aktarmak isterim:

Temel yok. Bunların her biri liseden en fazla ilahiyattan 
mezun ama orada Osmanlıca öğretilmiyor. Kur’an-ı Kerim’i 
tam öğrenmedikleri ve hafız olmadıkları için bazıları yanlış 
yazıyor. Bunlara şahit oluyoruz. Bu, tamamen eğitimle 
alakalı ve bu eğitimi şimdi başlatmış olsanız 100 sene 
ister ki o günkü hattatların seviyesinde kültürlü bir nesil 
yetiştirmiş olasınız.

Hat sanatı ile uğraşmak isteyenlere neler tavsiye 

edersiniz?

Bu soruya şöyle cevap vereyim: Ben şu anda 45 
yaşındayım. 15–16 yaşlarındayken şimdiki düşüncelerimle 
bu sanata heves etseydim mutlaka ama mutlaka bu işin 
eğitimini alırdım. Osmanlıca, Arapça ve Kur’an-ı Kerim 
üzerine daha kapsamlı eğitimler alırdım. Çünkü bir işi 
yapıyorsanız onun ne olduğunu iyi bilmeniz gerekiyor. 

‘Yarım doktor insanı candan edermiş’, bizimki de o 
hesap. Onun için hataya mahal vermemek açısından ya 
çok kısa basit cümleler ya da hocalarımızın eserlerinden 
faydalanarak yazıyorum. Buradan hareketle hat sanatı 
ile uğraşmak isteyen kardeşlerimize mutlaka eğitim 
almalarını tavsiye ediyorum.
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Söyleşimizin başında para koleksiyonu 

yaptığınızdan söz ettiniz. Nasıl başladınız 

koleksiyon yapmaya?

Yine çocukluk yıllarımda başlayan bir heves 
ile yapmış olduğum bir para koleksiyonum var. 
Bu koleksiyona başlangıcım babamın esnafken 
yapmış olduğu küçük birkaç paradan oluşan 
koleksiyonu ile başladı. 

Babamın biriktirdiği paralar, daha önce Suudi 
Arabistan’da çalıştığı için çoğunlukla Arap 
ülkelerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin paralarıydı. 
Bu koleksiyonu babamdan aldım ve zamanla 
daha da geliştirdim.

Koleksiyonunuzu tanıtır mısınız?

Koleksiyonumda 100’ün üzerinde ülkenin 
200’den fazla çeşitli kâğıt parası bulunurken yine 
100’e yakın madeni parası bulunuyor. Ayrıca 4. 
emisyondan sonra Türkiye Cumhuriyeti dönemine 
ait 50’nin üzerinde çeşit ve 200’e yakın adette 
kâğıt paralar mevcut.
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Koleksiyonunuzun nadide veya dikkat çeken 

eserleri nedir?

Koleksiyonumun en dikkat çeken paraları 1950-
1960’lı yıllarda tedavüle çıkarılan 5. emisyon 100, 
50 ve 10 liraları ile birlikte,  1960 yıllarına ait 
İngiltere 1 poundu, 1960’lı İtalyan parası, Haiti, 
Burma, Kanada, İsrail, Çekoslovakya ve Saddam 
Hüseyin resimli Irak paralarıdır.

Koleksiyoncular bu paraları nereden buluyor?

Koleksiyoncular bu paraları eskiden gittikleri 
ülkelerden ya kendileri buluyordu ya da yurt 
dışında bulunan tanıdığı insanlar aracılığı ile 
topluyordu. Şimdi artık internet ortamlarında 
çok rahatlıkla ülkelere ait yeni veya eski paralar 
bulunuyor.

Son olarak hayata bakışınızı özetleyen birkaç 

cümle alabilir miyiz?

Güzel uğraşılarla meşgul olan insanların karakteri 
de güzel olur diye düşünüyorum. Bu sebeple 
gençlerimizi ve çocuklarımızı faydalı aktivitelere 
yönlendirmenin de topluma faydalı ve iyi insanlar 
kazandıracağına inanıyorum.  
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SOLDAN SAĞA

1. İşçilerin haklarını korumak için kurulan örgüt.

2. İnşaat gerektirmeden montajla kurulabilen ev.

5. Çizgi çizmeye yarayan ve üzerinde rakam olan araç.

7. Kayseri’nin meşhur kurutulmuş et ürünü.

9. İyi niyeti kötüye kullanma.

10. Sopa ve topla oynanan Amerika’nın popüler oyunu.

12. Uçan şeylere karşı pencereye takılan tel veya tül.

15. Kan şekerinin yükselmesini önleyen hormon.

17. Bir toplulukta rahat hareket edemeyen kişi.

18. Belçika’nın kuzeyinde konuşulan dil.

20. Aksaray’da bulunan tarihi kanyon.

21. Sesi çevreye duyurmak için kullanılan alet.

22. Kilitlendiği hedefi takip edebilen füze türü.

23. Nüfus yapısı, özellikleri ile ilgilenen bilim dalı.

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Üzerine düşen görevleri umursamayan ve yapmayan.

3. Herhangi bir şeyi olduğundan daha fazla gösterme.

4. Osmanlı Devleti’nde askeri bir birlik.

6. Yunanistan’ın da içinde bulunduğu yarımada.

7. Kozmetik malzemelerinin satıldığı dükkân.

8. Felsefesi bilinemezcilik olan kişi.

11. Kahramanlık öyküsü anlatan, coşkulu halk şiiri.

13. Okullarda yiyecek içecek satıcısı.

14. Kadın hastalıkları uzmanı.

16. Takımın rakip sahada maça gitmesi.

19. Özellikle Venedik’te kullanılan kayık türü.
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