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BAŞIN SAĞ OLSUN

TÜRKİYE
Kahramanmaraş merkezi iki deprem, Türkiye’yi 

derinden sarstı. Depremler, 10 ilde hayata felç etti. 

Binlerce kişi yaşamını yitirirken Türkiye tek yürek 

olarak depremzedelerin yanında yer aldı

Türkiye, 6 Şubat sabahına bir felaketle uyandı. Aynı gün içerisinde ilki 

7,7, ikincisi 7,6 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Merkez üssü 

Kahramanmaraş sınırları içerisinde olan depremler, Kilis, Diyarbakır, 

Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve 

Hatay’da büyük yıkıma yol açtı. Deprem, binlerce kişiyi hayattan 

kopardı, yine binlerce kişiyi yaralı olarak enkaz altından sağ çıkartıldı. 

İmkanlar Seferber

Deprem bölgesindeki yaraların bir an önce sarılması amacıyla Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’nda bir kriz masası kuruldu.  24 saat esaslı 

çalışan kriz masasında sanayiciler, OSB’ler ve KOBİ’lerin deprem 

bölgesine yönelik destekleri koordine edildi. AFAD ve Türk Kızılay ile 

entegre çalışan kriz masasında KOSGEB de bütün imkânlarını bölgeye 

seferber etti.
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Tedarik Zinciri

Kriz merkezi koordinasyonunda KOBİ’lerle irtibata 

geçen KOSGEB, öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda 

gerekli olan malzemelerin hızlı ve güvenli bir 

şekilde deprem bölgesine ulaştırılmasını sağladı. 

Depremzedelerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin 

üretilmesine dönük imalatçı KOBİ’leri yönlendiren 

KOSGEB, bölgeye kurulan tedarik zincirinin önemli bir 

parçası oldu.

Personele Yönelik Faaliyetler

KOSGEB, kendi bünyesine yönelik olarak da önemli 

faaliyetler yürüttü. Depremden etkilenen illerdeki 

personele ilk günden ulaşılarak personel ve ailelerinin 

sağlık durumu, barınma ve bireysel diğer ihtiyaçları 

hakkında bilgi alındı. 

Afet bölgesinde bulunan müdürlüklerin, devam eden 

iş ve işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri 

amacıyla, 10 farklı ildeki müdürlük ile eşleştirildi. 
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Depremden etkilenen personelin afet bölgesinin 

dışında kalan Ankara, Kayseri ve Mersin’de 

konaklaması için gerekli olan ulaşım imkanları 

sağlandı ve otel rezervasyonları gerçekleştirildi.

KOBİ’lere Özel Çalışma

Odak noktası KOBİ ve girişimcileri desteklemek 

olan KOSGEB, depremden etkilenen işletmelere 

yönelik olarak da çalışmalara başladı. İşletmelerin 

KOSGEB alacaklarından ve destek geri ödemelerinden 

vazgeçilmesi konusunda mevzuat hazırlıkları yapıldı. 

Yardım Kolileri

Diyarbakır, Adana ve Mersin Müdürlüklerinin 

koordinasyonunda hijyen, ısınma, temel gıda, 

konserve, su vb. çeşitli yardım kolileri bu illerdeki 

AFAD Müdürlüklerine ve Türk Kızılay Merkezlerine 

ulaştırıldı. Mersin Müdürlüğü, depremin ilk gününden 

itibaren günlük 3000 kap çorbayı depremzedelere 

ikram etmeye başladı. 

Günlük İhtiyaçlar

Depremden zarar gören vatandaşlarımızın anlık 

ihtiyaçları, bölgeyle kurulan sıkı iletişim çerçevesinde 

karşılanıyor. Bu kapsamda, çeşitli boyut ve 

miktarlarda çay, şeker, karton bardak, termos, çay 

kazanı, taşınabilir şarj cihazı vb. acil ihtiyaçlar temin 

edildi.

Canımız Yandı

On binlerce kişinin can kaybına yol açtığı depremde 

KOSGEB personeli ile yakınları da yaşamını yitirdi. 

Adıyaman Müdürlüğü personeli Abdullah Aydın ile eşi 

ve çocuğu depremden sağ kurtulamadı. 

Yine Adıyaman Müdürlüğü personeli Mustafa Keleş, 

ablası, eniştesi ve iki yeğenini depremde kaybetti. 

Aynı müdürlükten Serkan Ketenci annesini, Mehmet 

Güven, babası ve iki kız kardeşini, Aslı Binici de 

anneannesini ebedi aleme uğurladı.
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Anne Acısı

Diyarbakır Müdürü Vedat Güler’in kız kardeşi, Gaziantep 

Müdürlüğü personeli Sadık Gözek’in kardeşi, yengesi ve iki 

yeğeni, İstanbul İMES Müdürlüğü personeli Fatma Söyler’in 

babası, Osmaniye Müdürlüğü’nde süreç danışmanı olarak 

görev yapan Mehmet Yılmaz’ın abisi, yengesi ve iki yeğeninin 

cansız bedenine ulaşıldı. Hatay Müdürü Hayrettin Çevik de 

depremde anne acısı yaşadı. Müdür Çevik’in annesini deprem 

bölgesinde bulunan KOSGEB ekibi, enkaz altından çıkardı.

KOSGEB Adıyaman Müdürlüğü Personeli Abdullah Aydın
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ’NE 
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ

Resmî açılışını Bakan Varank yaptı: Sağlıkta yaşanan teknolojik dönüşüme öncülük edecek

Türkiye’deki teknoloji geliştirme merkezlerinin (TEKMER) 

sayısı, her geçen gün artıyor. İlaç, tıbbi cihaz, medikal, 

biyoteknoloji, genetik, robotik ve yazılım temalarında 

faaliyet gösteren Sağlık Bilimleri Üniversitesi TEKMER, 

resmî olarak açıldı. KOSGEB tarafından desteklenen 

TEKMER sayısı, 17’ye çıktı. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi TEKMER’in resmî açılışını 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. 

Bakan Varank, yeni TEKMER’in teknoloji tabanlı 

girişimleri ile sağlıkta yaşanan teknolojik dönüşüme 

öncülük edeceğini söyledi.

GATA yerleşkesindeki açılış törenine Bakan Varank’ın yanı 

sıra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, KOSGEB 

Başkanı Hasan Basri Kurt, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Keçiören Belediye Başkanı 

Turgut Altınok, rektör yardımcıları, akademisyenler, 

TEKMER’de yer alan işletme temsilcileri, girişimciler ve 

öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Bakan Varank, özetle şunları söyledi: 

Açılışlar Sürecek

Bugüne kadar KOSGEB’in destekleriyle 17 tane 

TEKMER kurduk. Son 4 ayda şahsen benim resmî 

açılışına katıldığım TEKMER sayısı 3’e ulaştı. Kısmetse 

önümüzdeki haftalarda bu açılışları sürdüreceğiz. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi TEKMER’i de planlama 

aşamasından itibaren bizim yakın takip ettiğimiz bir 

TEKMER. Buraya personel giderlerinden tefrişata, makine, 
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teçhizattan, eğitim ve danışmanlık giderlerine kadar birçok 

kalemde kapsamlı destekler verdik, bu desteklerimizi de 

sürdüreceğiz. 

Elini Taşın Altına Koyacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sağlık alanında öncü bir 

marka. Bu marka üniversitenin TEKMER’i de teknoloji 

tabanlı girişimleri ile sağlıkta yaşanan teknolojik 

dönüşüme önümüzdeki dönemde öncülük edecek. 

Ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde dışa 

bağımlılıktan kurtulmasında elini taşın altına koyacak. 

Zaten burada yer alan teknoloji tabanlı girişimler, 

geliştirdikleri ürünlerle daha şimdiden uluslararası alanda 

ses getirmeye başladılar. 

Yanınızda Olmaya Devam Edeceğiz

Örneğin İmed Cerrahi teknoloji firması 2022 yılı 

Avrupa’nın en iyi ortopedik çözüm sağlayıcısı ödülünü 

kazandı. Octagram, teknoloji ve danışmanlık firması, 7. 

Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’nde en iyi 

4. start-up seçildi. Buradaki girişimcilerimizin daha birçok 

başarıya imza atacağından benim hiç şüphem yok. Biz 

bu kürsüden şu çağrıyı tekrarlamak istiyoruz: Siz yeter ki 

gayretinizi gösterin. Siz yeter ki bu alanlarda çalışın. Biz 

tüm imkânlarımızla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 

sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz

Türk Uzay Yolcusu

Bakanlık olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi’yle yaptığımız 

çalışmalardan değerli rektörümüz bahsettiler ama bir 

konuyu atladılar. Onu da ben bu kürsüden söylemiş 

olayım: Biliyorsunuz yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100. 

yılında bir Türk vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna 

göndereceğiz ve orada bilimsel deneyler bu arkadaşımız 

gerçekleştirecek. 

Bu Türk uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri 

Üniversitesi’nin bize çok ciddi katkıları oldu. Uzay ve 

havacılık alanında çok ciddi testleri, psikolojik testleri, 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdik. Bu 

manada ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. 

Cumhurbaşkanımız Açıklayacak

Adaylarımız aslında belli, yakın zamanda da inşallah Sayın 

Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla bu isimleri paylaşmış 

olacak. Türkiye 100. yılında bir vatandaşını uluslararası 

uzay istasyonuna gönderecek. Bir Türk vatandaşı ay yıldızlı 

al bayrağımızı uluslararası uzay istasyonunda en güzel 

şekilde temsil edecek. O da hayırlı uğurlu olsun diyorum.

New York’a Gitmesin Keçiören’e Gelsin

Teknolojiden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bazıları teknolojiyi 

aramak için New York’a gidiyor. New York’ta ne teknolojisi 

var ben bilmiyorum ama ben teknoloji aramaya yurt 

dışına gidenlere buradan bir çağrıda bulunayım: Bakın biz 

Keçiören’deyiz. Ben eski bir Keçiörenliyim. Yakın zamanda 

Keçiören Belediye Başkanımızla birlikte çok güzel bir bilim 

merkezi açtık. 

Gençlerimiz orada sabahlara kadar o merkezde bilimsel 

faaliyetler gerçekleştiriyor. Teknoloji atölyelerine 

katılıyorlar. İşte TEKMER’i bugün burada yine Keçiören’de 

açıyoruz. Teknoloji görmek isteyen New York’a kadar 
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gitmesin, gelsin Keçiören’e hem bilim merkezini ziyaret etsin 

hem de TEKMER’i ziyaret etsin. Buralardan istifade etsin 

diyorum. 

Sinerjik Yaklaşımlar

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, dünyanın 

pek çok milyar dolar değerlemeye ulaşan unicornlar 

çıktığını ifade ederek, “İşte bunların yeri TEKMER gibi bu tür 

merkezler. Bizden çıkmıyor demiyoruz.

Bizden de ziyadesiyle çıkıyor ve şu an için tohumlarını 

ektiğimiz bir dönem yaşıyoruz. İnanın önümüzdeki yıllarda 

çok ciddi anlamda buradan üretimler alacağız. Çünkü 

gençliğimize, girişimcimize, akademisyenlerimize ve bunların 

ortaya çıkardığı sinerjik yaklaşımlara fazlasıyla inanıyoruz” 

dedi.

Yüksek Katma Değerli Ürünler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de 

TEKMER bünyesinde geliştirilecek olan projelere değindiği 

konuşmasında, “Projeler, sanayi-akademi iş birlikleri, start-

up ve scale-up şirketleriyle yapılacak olan ortak projelerle 

halihazırda üretilen yüksek katma değerli ürünlerin fikri sınai 

mülkiyet haklarının korunması ve ticarileştirilmesine, mevcut 

kapasitenin ve verimin artırılmasına katkı sağlayacaktır” 

değerlendirmesinde bulundu.

Fahri Doktora Sürprizi

Rektör Erdöl, konuşmasında üniversitenin tıbbi cihaz test 

ve kalibrasyon laboratuvarının kuruluşu konusunda Bakan 

Varank’ın desteklerinden bahsederek, “Ben kendilerine 

şöyle bir teklifimizi arz ediyorum: Eğer kabul buyururlarsa bir 

sonraki programda senatomuz da uygun görürse, kendilerine 

bir fahri doktora takdim ve arz etmek isteriz” dedi.

“Limitlerin Sonuna Geldik” Esprisi

Bakan Varank da konuşmasında Rektör Erdöl’ün fahri doktora 

teklifine atıfta bulunarak, “Son olarak rektörümüz test ve 

kalibrasyon merkezinden bahsettiği çok önemli bir proje 

inşallah biz İSKA ile bu projeyi destekleyeceğiz ama hocam 

destek limitlerimizi sonuna geldik. Ötesine geçme şansımız 

yok” esprisini yaptı.

Şeref Duyarız

Daha sonra konuşmasına devam eden Varank, “Onun için 

çok nazik bir şekilde şeref duyacağımız bir şekilde bize 

fahri doktora teklif ettiniz. İnşallah senato böyle bir karar 

alır ama burada vereceğimiz desteğe bunun etkisi olmaz. 

Onu da bu kürsüden söylemiş olayım. Orada objektif 

değerlendirmelerimiz var” dedi.

Yüzde 85 Doluluk

Sağlık Bilimleri Üniversitesi TEKMER, Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
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SağlıkTeknokent A.Ş. ortaklığında kuruldu. İlaç, tıbbi 

cihaz, medikal, biyoteknoloji, genetik, robotik ve yazılım 

temalarında faaliyet gösterecek TEKMER, geçen yılın başında 

faaliyetlerine başladı. TEKMER’de işletmeler için doluluk oranı 

yüzde 85’e girişimciler için doluluk oranı da yüzde 80’e ulaştı.

TEKMER’ler; girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, 

inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş geliştirme, mali 

kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve 

ağlara katılım gibi hizmetler sağlıyor. 

17 TEKMER Kuruldu

KOSGEB’in 5 yıl süreli TEKMER Destek Programı kapsamında 

işletici kuruluşa mobilya ve donanım, ortak kullanıma yönelik 

makine-teçhizat ve yazılım giderleri, personel giderleri, 

eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri için 

toplamda 6 milyon liraya kadar destek veriliyor. KOSGEB, bu 

destek programı ile 17 TEKMER’in kurulumunu sağladı.
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Makedon ve Türk KOBİ’leri İçin İş Birliği

Kuzey Makedonya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 

6. dönem toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu ile Kuzey Makedonya Ekonomi 

Bakanı Kreshnik Bekteshi’nin eş başkanlığında Üsküp’te 

gerçekleştirildi.

Mutabakat zaptı, Kuzey Makedonya Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Destekleme Ajansı (APPRSM) Direktörü Hayrulla 

Misini ile KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt tarafından imza 

altına alındı.

İmzalanan mutabakat zaptı ile iki kuruluş, KOBİ’leri 

geliştirmek amacıyla kurumsal altyapı ve destek 

mekanizmalarını geliştirmek için sahip oldukları bilgi 

ve tecrübeleri paylaşacak ve iş gezileri düzenleyecek. İş 

fırsatları hakkında bilgilendirme yaparak KOBİ’lerle ilgili 

kuruluşlar için eğitim programları da düzenleyecek.

 

 

KOSGEB ile Kuzey 
Makedonya’nın 
Girişimciliği Destekleme 
Ajansı (ASE) arasında iki 
ülke KOBİ’lerinin ticaret 
hacminin artırılmasına 
yönelik mutabakat zaptı 
imzalandı
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HEPA ile Mutabakat Zaptı İmzalandı 

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı 

(HEPA) Başkanvekili Anett Lehoczki mutabakat zaptına imzaları attı. Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret 

Bakanı Peter Szijjarto da imza törenine refakat etti.

Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, 

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. Bakanlar 

Varank ve Szijarto eş başkanlığındaki toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen 

Karanis Ekşioğlu, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, KOSGEB 

Başkanı Kurt ile HEPA Başkanvekili Lehoczki de katıldı.

Toplantı sonrasında KOSGEB Başkanı Kurt ile HEPA Başkanvekili Lehoczki, 

iki kurum arasında iş birliğini arttıracak mutabakat zaptını imza altına aldı. 

İmza törenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan 

Varank, bilim ve teknolojiden yeşil dönüşüme, enerjiden tarıma, sağlıktan 

turizme daha pek çok alanda Macaristan ile mevcut iş birliğini daha da 

güçlendireceklerinin altını çizdi.

Türk ve Macar KOBİ’leri 
arasında iş birliği 
olanaklarını arttıracak 
imzalar, Macaristan’ın 
başkenti Budapeşte’de 
atıldı
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5 BİN KOBİ'YE 
10 MİLYAR LİRALIK  
ORTAK FİNANSMAN DESTEĞİ 
KOSGEB Başkanı Kurt: 10 milyar liralık bir kaynağı 5 bin KOBİ’mizin makine ekipman 

yatırımına, gençlere istihdam oluşturacak şekilde kullanımına sunmuş olacağız

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türkiye’nin 

2023’te ihtiyaç duyduğu kapasitenin arttırılması ve 

KOBİ’lerin kendi yatırım ihtiyaçlarının karşılanması 

için kalkınma ajanslarıyla yürütülen “Ortak 

Finansman Desteği” programında çağrıya çıkıldığını 

belirterek, “10 milyar liralık bir kaynağı 5 bin 

KOBİ’mizin makine ekipman yatırımına, gençlere 

istihdam oluşturacak şekilde kullanımına sunmuş 

olacağız” dedi. 

Kurt, kalkınma ajanslarıyla yürütülen “Ortak 

Finansman Desteği” programı hakkında 

açıklamalarda bulundu. 

Türkiye’nin 2023’te ihtiyaç duyduğu kapasitenin 

artırılması ve KOBİ’lerin kendi yatırım ihtiyaçlarının 

karşılanması için kalkınma ajanslarıyla yürütülen 

söz konusu programda çağrıya çıkıldığını ifade 

eden Kurt, “Bu program çerçevesinde Türkiye’nin 

her bölgesinde ajanslarla birlikte imalat sektöründe 

konu başlıkları belirlendi. Söz konusu konu başlıkları 

çerçevesinde KOBİ’lere sıfır faiz diyebileceğimiz 

bir oranla üst limiti 2 milyon 500 bin liralık kredi 

paketini hazır hale getiriyoruz” diye konuştu.

Kurt, programı Vakıf Katılım Bankası A.Ş ile 

çalıştıklarını bildirerek, bankanın programa güçlü bir 

destek verdiğini söyledi. 

İlk etapta, 3 ajansın çağrısıyla 10 

ilde 200 işletmenin desteklenmesi 

ve yaklaşık 75 milyon lira destek 

sağlanması öngörülüyor.
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5 BİN KOBİ'YE 
10 MİLYAR LİRALIK  
ORTAK FİNANSMAN DESTEĞİ 

Kalkınma ajanslarının da programı, aynı 

şekilde, güçlü bir biçimde desteklediklerini 

vurgulayan Kurt, “10 milyar liralık bir kaynağı 

5 bin KOBİ’mizin makine ekipman yatırımına, 

gençlere istihdam oluşturacak şekilde 

kullanımına sunmuş olacağız. Bir taraftan da 

bu programın arkasına Hazine Destekli Kefalet 

Sistemi’ni de koyduk” değerlendirmesinde 

bulundu. 

Kurt, uygulamaya ilk etapta Karadeniz 

Bölgesi’ndeki, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(BAKKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

(KUZKA) ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(OKA) olmak üzere 3 ajansla başladıklarını 

anlatarak, uygulamanın bütün bölgelere 

yayılacağını dile getirdi. 

Başkan Kurt, programla KOSGEB’in bu 

yıl içinde Türkiye genelinde, kalkınma 

ajanslarıyla, 5 bin KOBİ’ye yatırım 

noktasındaki makine ekipmanlarını 

artırmaları, otomasyona geçmeleri gibi 

konularda ciddi bir destek vermiş olacağını 

kaydetti. 

Program Hakkında

Program kapsamında BAKKA, KUZKA ve 

OKA 25 Ocak’ta başvuru rehberini internet 

sayfalarında ilan etmiş ve 9 Şubat - 10 Mart 

tarihlerinde işletmelerin proje başvurularını 

alacak şekilde süreçleri başlatmıştı. 

İlk etapta söz konusu 3 ajansın çağrısıyla 10 

ilde 200 işletmenin desteklenmesi ve yaklaşık 

75 milyon lira destek sağlanması öngörülüyor.

Diğer kalkınma ajanslarının çağrıya çıkmasına 

yönelik çalışmalar devam ediyor.

İmalatçı KOBİ’lere, Bölgesel, 

Sektörel ve Proje Bazlı Destek

Üst Limit 2 Buçuk Milyon TL

  12 puanlık finansman kâr 
payı desteği

  Kredi Garanti Fonu teminatı

Finansmana 
Erişimde 

Yeni Model

Üç  Pilot Bölge

152023  ŞUBAT



Geliştirdiği Simülatör Togg’da Kullanılıyor 

SANLAB, savunma sanayine 

ve otomotiv sektörüne yönelik 

geliştirdiği gerçek zamanlı 

robotik teknolojileri ile benzersiz 

çözümler sunuyor. Üretim ve 

Ar-Ge aşamalarında simülasyon 

ve test gereksinimi olan sektörler 

için hızlı prototipleme ve test 

kabiliyetleri kazandırma adına 

yüksek performanslı 6DOF Hareketli 

Platformlar geliştiriyor. 

6DOF Hareketli Platform

6DOF Hareketli Platform; sinyal 

tekrarlayıcı, sinyal üreteci, 

simülasyon tablası, test platformları 

gibi çok çeşitli uygulamalar için 

savunma, havacılık, otomotiv, 

test ve simülasyon endüstrilerine 

hizmet veriyor. Yüksek kalite 

standartlarına uygun olarak üretilen 

ürünleri, müşterilerinin ihtiyaçlarını 

karşılayarak projelerine katma 

değer sağlıyor. Yüksek kaldırma 

kapasitesine ve frekans cevabına 

sahip test platformlarına dair 

geliştirme süreçlerine devam ediyor.

Hava, Deniz ve Kara Araçları İçin

SANLAB tarafından geliştirilen 

ve savunma sanayi başta olmak 

üzere farklı sektörlerde faal olarak 

SANLAB, Ar-Ge ve İnovasyon 

Desteği ile Bekoloder Simülatörü 

geliştirdi. Endüstriyel Uygulama 

Desteği ile Türkiye’nin ilk simülatör 

fabrikasını kurdu.

Temellerini KOSGEB’le attığı bu 

teknoloji sayesinde Togg’a özel bir 

simülatör geliştirdi

Türkiye’nin Rüyasına İnananlar
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Geliştirdiği Simülatör Togg’da Kullanılıyor 

kullanılan 6DOF Hareketli Platformlar; 

hava, deniz ve kara araçlarındaki 

titreşim ve ivmelerin, yüksek hassasiyet 

ve gerçeklikte denenmesini sağlıyor. 

6DOF hareketli platformlar, özellikle 

hareketten etkilenen veya harekete 

bağlı bazı fonksiyonlar yerine getiren 

cihazların performans, doğrulama 

testlerinde vazgeçilmez bir rol oynuyor. 

SANLAB, prototip zamanlarını, 

maliyetlerini ve Ar-Ge sürelerini son 

derece azaltan test sistemleri ile 

savunma ürünlerinin doğru ve hatasız 

üretilmesini sağlıyor. 

ASELSAN İş Birliği

Geliştirdiği robotik çözümler ile 

savunma sanayinin gelişimine hız 

kazandıran SANLAB, 2020’de ASELSAN 

iş birliği ile millileştirdiği Türkiye’nin 

ilk gerçek zamanlı 6DOF Hareketli 

Platformu ile Türkiye’nin bu konudaki 

dışa bağımlılığını ortadan kaldırıyor. 

Simülasyon ve test sistemleri alanındaki 

dışa bağımlılığı tamamen bitirmeyi 

hedefliyor.

Togg Tarafından Kullanılıyor

SANLAB tarafından geliştirilen 

Sürücü Döngüde Simülatörü, yerli 

otomobil projesi kapsamında Togg 

tarafından kullanılıyor. Otomobile 

ilişkin matematiksel modeller ve 

yapay zekâ sistemleri bu simülatör 

ile test edilebiliyor. Sistem ayrıca, 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından Rekabetçi 

Sektörler Programı kapsamında 

uygulanmakta olan Açık İnovasyon 

Otonom Araç Geliştirme ve Test 

Platformu (OPINA) Projesi’nde 

kullanılıyor. 

“Gurur Duyuyoruz”

Türkiye’nin Otomobili projesine 

katkıda bulunmaktan mutlu ve gururlu 

olduklarını dile getiren SANLAB Kurucu 

Ortağı Salih Kükrek, “Togg, ülkemizin 

en büyük hayallerinden birini gerçeğe 

dönüştürmek üzere adım attı. Biz de 

bu projeye geliştirdiğimiz simülatör ile 

katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. 

Tıpkı otomobil gibi bizim de 

tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz 

simülatörümüzü, ‘döngüde sürücü’ 

ve ‘döngüde yazılım ve donanım’ 

simülasyon altyapısı ile sağladık. 

Bu simülatör ile Togg mühendisleri, 

geliştirdikleri detaylı matematik 
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Türkiye’nin Rüyasına İnananlar

modelleri ve yapay zekâ sistemlerini 

test edebiliyor. Simülatörümüz ilk olarak 

27 Aralık 2019’da Togg’un ön gösterim 

etkinliğinde ve akabinde 29 Ekim 

2022’de Togg Gemlik Kampüsü açılış 

etkinliğinde sergilendi” dedi. 

Togg ve OPINA

Togg ile gerçekleştirdikleri projenin 

akabinde OPINA projesinin de bir 

paydaşı olduklarını ifade eden Kükrek, 

“SANLAB olarak elektrikli ve otonom 

araç geliştirme konularında Togg ve 

OPINA olmak üzere Türkiye’nin en 

önemli projelerinin paydaşı olmanın 

gururunu yaşıyoruz. Yüksek teknoloji 

alanında milletimize hizmet etmeye 

devam ediyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge’sini KOSGEB’le Yaptı

SANLAB, 2011 yılında KOSGEB’in 

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 

kapsamında aldığı destek ile kara 

taşıtları ile ilgili Türkiye’nin ilk 

simülasyon projesini gerçekleştirerek 

Bekoloder Simülatörü’nü geliştirdi. 

Kara taşıtlarının tasarımı ve 

matematiksel modellemesi üzerine 

çalışmalar gerçekleştiren SANLAB’ın bu 

süreçte araç dinamikleri üzerinde yaptığı 

çalışmalar önemli bir bilgi birikimine 

sahip olmasına vesile oldu. Bu deneyim 

ile araç dinamiklerini yansıtacak 

6DOF Hareketli Platform teknolojisine 

odaklandı.

Endüstriyel Uygulama ile Üretim 

Tesisi Kurdu

Yaptığı çalışmalar neticesinde 2012 

yılında KOSGEB’in KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri kapsamında, Yılın Genç 

Girişimci Ödülü kategorisinde 5 finalist 

işletmeden biri olarak ödüle layık 

görüldü. Geliştirdiği teknolojilerin seri 

imalatını ise 2014 yılında KOSGEB’in 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

kapsamında kurduğu üretim tesisinde 

gerçekleştirdi. Bu adım ile Türkiye’de ilk 

kez simülasyon seri imalat üretim tesisi 

kurulmuş oldu. 

SANLAB bu süreçte; yaptığı çalışmalar ve 

kazandığı deneyimlerle, savunma sanayi 

ve otomotiv sektörünün öncü kuruluşları 

için robotik teknolojiler geliştirmeye 

devam ediyor. 

Otomotiv sektöründe Togg ve savunma 

sanayinde ASELSAN başta olmak 

üzere Türkiye’nin lider kuruluşlarının 

robotik teknolojiler çözüm ortağı olarak 

çalışmalarını sürdürüyor.

SANLAB Kurucu Ortağı Salih 

Kükrek: Togg, ülkemizin en 

büyük hayallerinden birini 

gerçeğe dönüştürmek üzere 

adım attı. Biz de bu projeye 

geliştirdiğimiz simülatör ile 

katkıda bulunmaktan gurur 

duyuyoruz
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SANLAB Learning Technologies, 

bireylerin öğrenme ihtiyaçlarına 

cevap veren çözümleri ile öğrenmeyi 

hızlı, kolay ve etkili hale getiriyor. 

Bireylere mesleki ve teknik anlamda 

yeni yetkinlikler kazandırırken, mevcut 

mesleklerini farklı bir yetkinlikle 

sürdürmelerini sağlıyor. 

Bugünün ve geleceğin meslek 

alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş 

gücünün yetiştirilmesine imkân veriyor. 

Öğrenme ihtiyaçlarına en uygun şekilde 

tasarlanmış sanal eğitim ortamları ile 

eğitim sürelerini ve maliyetlerini en aza 

indirirken, iş kazası risklerini ortadan 

kaldırıyor. E-öğrenme çözümleri ile 

öğrenme sürecini zaman ve mekândan 

bağımsız hale getiriyor. 

SANLAB tarafından geliştirilen 

teknolojiler, Türkiye’nin 55 ilinde 

230’dan fazla noktada kullanılıyor. 

Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, 

Organize Sanayi Bölgeleri, Belediyeler, 

Üniversiteler, Millî Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı mesleki eğitim kurumları ve 

özel şirketler tarafından öğrenme 

süreçlerine dahil ediliyor ve 30’dan 

fazla meslek için insan kaynağı 

yetiştiriyor. Geliştirdiği sanal gerçeklik 

uygulamaları ile sektöründe öncü 

birçok firmanın çözüm ortağı olarak 

çalışmalarını sürdürüyor ve toplumu 

yaşanan dönüşüme hazırlıyor.

SANLAB Learning Technologies, 

elektrifikasyon ve mobilite odaklı 

mesleklere yönelik geliştirdiği teknoloji 

ile elektrikli araçların bakımı ve onarımı 

alanında ihtiyaç duyulacak insan 

kaynağının yetiştirilmesini hedefliyor. 

Elektrikli Araç Bakım Simülatörü, 

gençleri ve yetişkinleri otomotiv 

satış sonrası servislerinde yaşanacak 

dönüşüme hazırlıyor. VR/AR/MR 

gözlükler ile kullanılan yazılım, 

kullanıcıya sanal bakım atölyesinde 

gerçekçi bir mesleki öğrenme deneyimi 

sunuyor. 

Elektrikli araçların yapısını, bileşenlerini, 

çalışma ve bakım prensiplerini teorik 

ve pratik seviyede öğretiyor. Elektrikli 

araçlara özgü iş sağlığı ve güvenliği 

proseslerini de öğreten yazılım, yüksek 

gerilimde güvenli çalışma ortamı 

sağlıyor.

Elektrikli Araç Bakım Simülatörü; 

teorik eğitim, teorik test, pratik eğitim 

ve pratik test olmak üzere 4 farklı 

uygulama alanında çalışma ortamı 

sunuyor. 

Elektriksel ölçüm cihazlarını, el 

aletlerini, elektrikli araçtaki risklere 

uygun İSG ekipmanlarını tanıma imkânı 

veriyor. Eğiticilere araç konfigürasyonu 

yapma olanağı sunarken, öğrencilere 

farklı tip araç, motor ve bataryalar ile 

çalışma olanağı sağlıyor.

 Zengin senaryo içeriklerinin yer aldığı 

simülasyon ortamı motor montaj, 

araç montaj, batarya oluşturma, 

araç kilitleme ve kilit kaldırma gibi 

işlemlerin yapılmasına olanak sağlıyor. 

Öğrenme süreçlerini garanti altına 

alan simülasyon aşağıda belirtilen 

hususlarda kapsamlı bir eğitim içeriği 

sunuyor.
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Diş Otundan  
CİLT SERUMU

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 

mezun olduktan sonra Sakarya’da ilaç 

fabrikasında çalışmaya başlayan, aynı zamanda 

Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü’nde yüksek 

lisans ve doktora yapan Sedat Kulaç, ilaç 

sektöründe elde ettiği 25 yıllık tecrübesiyle 

Doctor KLC’yi kurdu. 2019 yılında iş yerini 

kurarken girişimcilik desteği alan Kulaç, 

sonrasında Ar-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı’ndan da yararlandığını, işletmenin 

kuruluş aşamasında KOSGEB’in atmak istediği 

adımlarda yanında olarak birçok Ar-Ge çalışması 

için fırsat sağladığına dikkat çekiyor.

Bilimsel Üretim

Doktoralı bir kimyager olan Sedat Kulaç’ın, 

unvanıyla soyadının kısaltmasını birleştirerek 

oluşturduğu Doctor KLC markasının temel 

faaliyet alanını tıbbi aromatik bitki ekstreleri, 

ilaç ve kozmetik ürünleri üzerine yaptığı 

çalışmalar oluşturuyor. Bilimsel altyapıya 

her daim önem veren Kulaç, her ürünü 

Kimyager Dr. Sedat Kulaç, girişimcilik 

desteğiyle kurduğu Doctor KLC 

firmasında Sakarya’da yetiştirdiği diş 

otu bitkisinin özünden cilt sorunlarını 

iyileştirici serum üretiyor

Bitkilerin Sanayi Yolculuğu
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ilaç prensibiyle üretme çabası içinde olduğunu 

belirtiyor. Bilimsel yayınları sürekli takip ederek Ar-Ge 

çalışmalarıyla birleştiren ve yenilikçi ürünlerin ortaya 

çıkarılmasını hedefleyen Doctor KLC, piyasada olmayanı 

en doğal haliyle müşterilerle buluşturmayı kendine görev 

edinmiş bulunuyor.

Ham Maddeyi de Üretiyor

1998 yılında eğitim için Hollanda’ya gittiğinde bitkisel 

ürün çeşitliliğinden etkilenen ve bitkilere olan ilgisi daha 

da artan Sedat Kulaç, dünyanın birçok ülkesinden tıbbi 

bitkilerin tohumlarını temin edip Türkiye’de yetiştirmeye 

başladığına dikkat çekiyor. Uzun süredir bitkiler üzerine 

çalışmalar yaparak en çok etkilendiği ve bir mucize 

olarak gördüğü diş otu bitkisi üzerinde yaklaşık 15 

senedir araştırmalarını sürdürerek şirketi bünyesinde 

ticari olarak ham maddenin üretimini de yapıyor.

Her Aşamaya Hakim

Kozmetikte kullanılan birçok bitki üzerine çalışmaları 

olan firma, özellikle diş otu bitkisi üzerinde detaylı 

çalışma yapıyor. Bitkinin ekimi, toplanması, kurutulması, 

ekstraksiyonu ve saflaştırılması aşamalarının tamamı 

işletme tarafından yapılarak süreçler sonucunda elde 

edilen ham maddeyle üretim gerçekleştiriliyor. 

Aynı zamanda aktif madde izolasyonunu kendisi yapan 

Doctor KLC, diş otu haricinde Ar-Ge çalışmaları devam 

eden diğer ürünlerin de ham maddelerini ekip sonrasında 

ekstratlarını yine kendisi çıkarıyor. Bitki ekstraksiyonu 

ve saflaştırılması Sakarya Üniversitesi Teknokent 

Yerleşkesi’ndeki işletmede yapılıyor.

 Ayrıca buradaki laboratuarda ilaç ve kozmetik 

formülasyonları da yapılıyor. Kozmetik ürünlerin 

üretimiyse firmanın anlaşmalı olduğu GMP sertifikalı 

fabrikada yaptırılıyor.

Türkiye’de Tek 

KOSGEB projesiyle elde edilen, Avrupa Gıda Güvenlik 

Otoritesi (EFSA) tarafından onaylanan ve Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nda gıda aroması olarak kayıt altına alınan 

‘spilanthol gıda aroması’ Türkiye’de yalnızca Doctor KLC 

tarafından üretiliyor. Kozmetik sanayinde popüler bir 
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ham madde olan ve bir ton kuru bitkiden yalnızca 2,5 kilo 

elde edilen ‘spilanthol’  ilaç sanayinde de gelecek vaat 

ediyor.

Doğal Botoks

Doctor KLC’nin piyasaya sürdüğü ürün 2010 yılından beri 

süre gelen bir çalışmanın sonucunda üretilmeye başlandı. 

Ham maddesi ‘spilantes acmella’ yani diş otu bitkisi olan 

ve firmanın hali hazırda piyasadaki tek ürünü Doctor KLC 

‘Miracle Kırışıklık Karşıtı Serum’ çok değerli bir kozmetik 

ürün olarak formüle edildi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak piyasaya sürülen 

ve ‘mucize’ olarak adlandırılan serum ciltte doğal botoks 

etkisi yaratarak kırışıklıklara kısa sürede etki ediyor. Aynı 

zamanda cilde nem veren, lekeleri azaltan, cilt tonunu 

eşitleyen cilt serumu hassas ve alerjik ciltlerde de güvenle 

kullanılabiliyor.

Büyük Bir Ekip

Firmanın laboratuarında Ar-Ge çalışmaları için 2 kişi 

istihdam ediliyor. Ancak dışarıdan alınan hizmetlerle de 

personel sayısı artıyor. İşletme ham madde üretiminde 

sosyal medya hesaplarını yöneten, pazarlama ve fason 

üretim sürecindeki çalışanlarıyla her geçen gün daha da 

büyüyor. Doctor KLC’de yıllık yaklaşık 8 kilo spilanthol 

gıda aroması ve 50 bin şişe kozmetik ürün üretiliyor.

 

Satışlar Artıyor

Firmanın kozmetik sektöründeki patentli ürünü oldukça 

talep görüyor ve satışları her geçen gün artış gösteriyor. 

Markaya olan ilgi ve devamlı müşterilerin oluşmaya 

başlaması serumu popüler hale getiriyor. Ürün yeni 

piyasaya çıkartıldığından reklam ve tanıtım çalışmaları 

devam ediyor. 

Ürünün tanıtım ve pazarlaması yurt içi pazarında 

işletmenin kendine ait web sitesi, sosyal medya 

platformları ve diğer e-ticaret siteleri üzerinden yapılıyor. 

Şu an yalnızca Türkiye pazarında mevcut bulunan ürünün 

yurtdışı pazarına açılmasına ilişkin görüşmeler de sürüyor.

Yeni İlaç Üzerinde Çalışıyor

Daha çok Türkiye piyasasında bulunmayan kozmetik 

Bitkilerin Sanayi Yolculuğu
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ürünleri üreten firma, aynı zamanda ilaç ve 

gıda takviyesi grubunda da Ar-Ge çalışmalarını 

sürdürerek gıda takviyeleriyle beşeri ilaçların 

üretimine devam ediyor. 

Aynı zamanda diş otu bitkisiyle de birden fazla 

ürün ve ilaçla ilgili Ar-Ge çalışmalarını sürdüren 

Doctor KLC; Türkiye ve dünya piyasasında 

benzeri olmayan, bitkinin sürülebilen ilaç olarak 

kullanılacağı farklı etki mekanizmalı bir ilaç 

üzerinde çalışıyor.

Yerli İlaç Üretmeyi Hedefliyor

2019 yılında kurulan işletme, ürettiği muadili 

olmayan ürünlerle Türkiye pazarında ilkler arasına 

girmeyi hedefliyor. 

Kozmetik sektöründe ürün çeşitliliğini arttırmayı 

isteyen firma, ilaç sektöründe Ar-Ge çalışmaları 

devam eden cilt hastalıklarına ilişkin bir ilacın da 

ruhsatını alarak üretmeyi planlıyor. Kulaç, en büyük 

hedefinin Türkiye’ye ilk yerli ruhsatlı ve muadilsiz 

ilacı kazandırmak olduğuna dikkat çekiyor.
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Atık Kauçuktan 
El Arabası Tekeri

Samsun’da Teksan 
Kauçuk’un kurucusu 
kadın girişimci Arzu 
Uslu, atık kauçuktan 
el arabası tekeri 
üretimi yapan ilk 
kadın girişimci 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyor

Eskiden beri kendi işini kurma hayali 

olduğunu söyleyen kadın girişimci Arzu 

Uslu, katıldığı bir panelde KOSGEB ile 

tanıştığını ve girişimcilik hikâyesinin 

o gün başladığını söylüyor. Geri 

dönüşümden elde ettikleri kauçuk 

atıklarla el arabası tekeri üreten Uslu, 

üretimlerinin bir kısmını da farklı 

ülkelere ihraç ediyor. 

Şimdilerde iş kolunu genişleterek 

jant üretimi ve plastik teker üretimi 

de yapmaya başlayan başarılı kadın 

girişimcinin başarı serüveni şöyle:

Kısaca kendinizden bahseder 

misiniz?

Ben Arzu Uslu, Samsun doğumluyum. 

Evli ve iki çocuk annesiyim. Samsun’da 

yaşıyorum. Aynı zamanda Samsunspor 

kulübü derneği yöneticisiyim, 

Samsunspor basketbol takımı 

başkan vekiliyim ve KAGİDER (Kadın 

Girişimcileri Derneği) üyesiyim.

Çalışmalarınıza ilk adımı ne 

zaman attınız? O günden bugüne 

yaptıklarınızdan bahseder misiniz?

Benim iş hayatım aslında çok erken 

Kadınlarla Daha Güçlüyüz
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başladı. 1992 yılında birtakım 

kurumsal şirketlerde muhasebe 

ve dış ticaret departmanlarında 

yöneticilik yaptım. 1997 yılında 

evlilik sebebiyle iş hayatıma 

ara verdim. Çocuklarımın 

büyüme süreci hafiflediğinde 

2016 yılında aile şirketimiz olan 

Uslu Demir Çelik şirketinde 

yönetici olarak yeniden çalışma 

hayatına başladım. 

Teksan Kauçuk şirketimi 2019 

yılının Şubat ayında kurdum. 

Aklımda hep ayaklarımın 

üzerinde durup kendi işimi 

kurma hayali vardı. Katıldığım 

bir panelde KOSGEB ile tanıştım 

ve hikâyem o gün başladı. El 

arabası tekeri üretimi ise bir 

aile dostumuzun kendi işinin 

yanında bu işi yaptıklarını fakat 

kendi işlerinden dolayı devam 

edemeyeceklerini öğrenmem ile 

başladı. 

Sonrasında araştırmalarımın 

sonucunda el arabası tekeri 

üretmeye karar verdim. 9 

kişi personel ile başladık ve 

şu an 30 kişiye istihdam 

sağlıyoruz. Artık el arabası 

tekeri üretimi yapan bir 

fabrikayız. Bir nevi geri 

dönüşüm üreticisiyiz 

diyebilirim.

KOSGEB ile nasıl 

tanıştınız? Hangi 

desteklerden 

faydalandınız? 

KOSGEB ile katıldığım bir 

panelde tanıştım. Girişimcilik 

eğitimlerine katılarak İleri 

Girişimcilik Eğitimi aldım. 

Daha sonrasında projemi 

KOSGEB’e ilettim, projem 

onaylandı ve Teksan Kauçuk 

şirketi kurulmuş oldu. 

KOSGEB’in İleri Girişimci 
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Destek Programı’ndan faydalandım. 

Makine- teçhizat desteğinin yanı sıra 

performans desteklerinden yararlandım. 

Ayrıca İŞKUR desteklerinden de 

faydalandım. Girişimcilik adına bu 

kadar güzel imkânlar sağlayan bir 

kurum olduğu için KOSGEB’e şahsım 

adına teşekkürlerimi sunarım.

KOSGEB desteği ile çıktığınız bu 

yolda el arabası tekeri üretmeye 

başlamışsınız.     Ürünlerinizi nasıl 

bir üretim sürecinden geçiyor?

Kauçuk olarak adlandırılan lastik 

maddeler aslında ağaçlardan elde 

edilen bitkisel bir üründür. Biz çevrede 

atık olarak yer alan bir takım kauçukları 

granül ve toz haline getirerek önce 

soğuk pres makinelerde işliyoruz. Daha 

sonra sıcak presler ile el arabası tekeri 

üretimi yapılacak forma getiriyoruz. 

Hem ürün üretiyoruz. Hem de geri 

dönüşüme katkı sağlıyoruz.

Ayakları üzerinde duran bir kadın 

girişimci olarak çalışma hayatında 

zorluklarla karşılaştığınız durumlar 

oldu mu?

İş hayatının her sektöründe zorluklar 

var tabii ama bir kadın olarak hem 

devletimizin sağladığı imkânlar 

sayesinde hem de günümüz yaşantısı 

içinde çok güç kazandım. İş hayatım 

süresince baş edemeyeceğim çok büyük 

bir zorlukla karşılaşmadım.

Çevrenizden yaptığınız bu 

girişiminiz ile ilgili nasıl tepkiler 

aldınız?

Teksan Kauçuk’un 

kurucusu Arzu Uslu; 

Aklımda hep ayaklarımın 

üzerinde durup kendi 

işimi kurma hayali vardı. 

Katıldığım bir panelde 

KOSGEB ile tanıştım ve 

hikâyem o gün başladı
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Benim en büyük destekçim eşim ve 

ailem oldu. Sektör olarak da erkek 

odaklı bir sektör olduğu için, ‘Nasıl 

olacak, nasıl başaracaksın?’ gibi 

önyargılarla çok karşılaştım ama pes 

etmedim. Dediğim gibi eşim, ailem ve 

dostlarım en büyük destekçim ve benim 

ile birlikte bu yolda yürüdüğüm ortağım 

iş arkadaşlarım ile her şeyin üstesinden 

geldik.

İş hayatında özellikle de erkek 

egemen bir sektörde çalışıyor 

olmanın sizin için zor yanları var 

mı?

Ben kendi sektörümde tek kadın 

üreticiyim, her işin kendi içinde 

zorlukları var ama kadın olarak bir 

sanayi ortamında olmak bence disiplini, 

saygıyı düzeni daha kolaylaştırıyor. 

Olumsuz yönü insanların bana 

başarmamın zorluklarını söylemesiydi 

ama zaman bunu çok olumlu yönde 

herkese gösterdi zaten.

Üzerinde çalıştığınız yeni 

projeleriniz var mı?

İki yeni yatırımımız var. Yine KOSGEB 

makina teçhizat ve İŞKUR desteği ile 

yapacağız. Devletimizin bu konuda 

girişimcilere sonsuz destekleri var ve 

biz de bunları değerlendiriyoruz. Jant 

üretimi ve plastik teker üretimi yapma 

planımız var. Çalışmalarımız bitti. 

İnşallah önümüzdeki ay ilk üretime 

başlayacağız.

Yurt içi satış ve varsa ihracatınız 

anlatır mısınız?

Hem yurt içi hem yurt dışı satışlarımız 

mevcut. Biz el arabası tekeri üreten 

firmalara fason teker üretiyoruz aynı 

zamanda hırdavat sektörüne de 

satışlarımız devam ediyor.

Aldığınız herhangi bir ödül var mı?

Gazeteciler Cemiyeti Yılın Kadın 

Girişimci Ödülü’nü aldım ve bu sene 

Kadının Emeği Zirvesi’nde 81 ilde 

yapılan kadın girişimciler içinden 

seçilen 6 kadın girişimciden biri olarak 

Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılım 

sağladığı panele katıldım. Ben ve 

şirketim adına büyük onur ve gurur 

verici bir durum.

Hayallerinizden ve gelecek 

planlarınızdan bahseder misiniz?

Hayallerim ülkeme ekonomi ve istihdam 

alanında daha çok katkı sağlamak. 

Bunun için Ar-Ge çalışmalarımız devam 

ediyor.

Son olarak kadın girişimcilere 

tavsiyeleriniz neler olur?

Hikâyenizi yazmaktan korkmayın 

hayallerinizden vazgeçmeyin ve pes 

etmeyin. Çok sevdiğim bir söz ile 

bitirmek istiyorum: Hiç bir başarı 

merdiveni eli cebinde çıkılmıyor.
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Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, 

çalışmalarını 2019 yılında başlattığı 

yurt dışından satın alınan denim 

sektöründe kullanılan organik 

ağartıcı kimyasalının daha ucuza yerli 

üretilmesi projesinde önemli gelişmeler 

gerçekleştirdi.  

Tek bir kimyasalın üretimi ile 

çıktığı bu yolda bugün yaklaşık 40 

tekstil yardımcısı kimyasalın Ar-Ge 

çalışmalarını başarıyla tamamlayıp seri 

üretimine geçen Uğraş, önümüzdeki 

yıllarda bu kimyasalların ihracatını 

planladığını ve global pazarda 

Denim Chemical olarak ülkemizin bu 

sektördeki dışa bağlılığını azaltmayı 

hedeflediklerini dile getiriyor. Prof. Dr. 

Halil İbrahim Uğraş’ın akademisyenlik 

tecrübesi ile gösterdiği başarılarla dolu 

hayat hikâyesine kendisinden dinledik: 

Kısaca kendinizden bahseder 

misiniz?

Lisansımı 1997 yılında Balıkesir 

Üniversitesi Necatibey Eğitim 

Fakültesi Kimya Öğretmenliği 

Bölümü’nde tamamladıktan sonra aynı 

üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü 

Kimya Anabilim dalında yüksek 

lisansımı 2000 yılında, doktoramı 

ise 2003 yılında tamamladım. 

2004-2007 yılları arasında Balıkesir 

Üniversitesi ve 2007 yılında da Giresun 

Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi 

Kimya Bölümü’nde yardımcı doçent 

olarak görev yaptım. 2008 yılında 

doçentlik unvanımı alarak Giresun 

Üniversitesi’ne görevime devam ettim. 

2013 yılında Düzce Üniversitesi’ne 

geçiş yaptım. 2019’dan bu yıla kadar 

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat 

Fakültesi Dekanlığı görevini yürüttüm. 

Görevim kapsamında özellikle Düzce 

Üniversitesi’nin stratejik projelerin 

Tekstil Sektörü İçinTekstil Sektörü İçin 
Organik Yumuşatıcı Sentezi

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, yurt dışından ithal 
edilen, tekstilde yumuşatma işleminde kullanılan 
yumuşatıcı sentezini geliştirdi

İcat Çıkaran Gençler
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iş ve eylemlerinde sorumlu olarak görev yapmaktayım. 

Düzce Üniversitesi ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması’ kapsamında sağlık ve çevre alanlarında pilot 

üniversite seçilmiş olup bu bağlamda kurulan Çevre ve 

Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü olarak 

2017-2019 yılları arasında da görev yaptım. Son üç yılda 

danışmanlığını yaptığım firmaların, yurt dışından ithal ettiği 

kimyasalların çok daha uygun maliyette yerli üretimlerini ve 

ürün geliştirme çalışmalarında başarı sağladık. HMH adında 

Düzce Üniversitesi Teknoparkı’nda şirket kurulumumu 2017 yılı 

itibariyle gerçekleştirdim. Bu bağlamda; patent başvurusunu 

gerçekleştirdiğim organobor bileşiği bir kimyasalın nihai 

formülasyonu ve satışa hazır hale getirilmesi için  KOSGEB’in 

Ar-Ge ve inovasyon projesiyle 376 bin TL destek alarak ürünü 

seri üretime hazır haline getirdim. 

Ülkemizin önde gelen denim firmalarından bir tekstil 

firmasının kimyasal Ar-Ge danışmanlığını 2018 yılından 

bu yana yürütüyorum. KOSGEB’den 2,1 milyon TL destek 

aldım ve Denim Chemical firmasını kurdum. Kurulan 

hatta organik ağartıcı bu kimyasalın tamamıyla yerli 

üretimini gerçekleştirmekteyiz. Ülkemizin en büyük iktisadi 

kuruluşlarından olan Eti Maden ile bor içeren bazı yeni 

katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ile ilgili Ür-Ge çalışması 

gerçekleştiriyorum. 

İşletmenizin kuruluşundan bugüne kadar olan 

süreçlerini anlatır mısınız?

Denim Chemical, 18 aylık Ar-Ge çalışmaları neticesinde İş 

Birliği Destek Programı ile kurularak seri üretim yapan bir 

firmadır. Paydaşımız Realkom tekstil firmasının yurt dışından 

satın aldığı organik ağartıcı kimyasalının daha ucuza yerli 

üretilmesi için 2019 yılında başlayan çalışmalarımızda, firma 

olarak 2020 yılından bu yana önemli gelişmeler kaydettik.

Tek bir kimyasalın üretimi ile çıktığımız bu yolda bugün 40 

civarı tekstil yardımcı kimyasalın Ar-Ge çalışmalarını başarılı 

bir şekilde tamamlayıp seri üretimini halen aktif olarak 

yapmaktayız. Önümüzdeki yıllarda bu kimyasalların ihracatını 

planlamakta olup dünya pazarında Denim Chemical olarak 

ülkemizin ithalat girdisini azaltmayı hedeflemekteyiz.

Denim Chemical olarak faaliyetleriniz hakkında bilgi 

verir misiniz?

Denim Chemical firması olarak toplamda bin 400 metrekare 

sahamızda 900 metrekare kapalı üretim ve depo alanı, 

yaklaşık 60 metrekarelik Ar-Ge laboratuvarımız mevcuttur. 

Kimya mühendisi, çevre mühendisi, kimyagerler ve diğer 

mavi yaka personeller olmak üzere toplamda 10 kişilik bir 

ekip ile çalışmaktayız. 

Firma olarak sahip olduğumuz Ar-Ge laboratuvarımızda yeni 

ürün üretmek, ithal ikame ürünleri üretmek, mevcut ürünlerin 

formülasyonlarını geliştirme ve nihayetinde geliştirilen tüm 

ürünlerin kumaş performanslarının uygulamaları ve kalite 

kontrol testleri ile belirledikten sonra uygun kimyasalın 

pilot ölçek üretimi ile ilgi Ür-Ge çalışmalarını yapmaktayız. 

Tüm sonuçlar değerlendirildikten ve optimum metodolojiyi 

belirledikten sonra seri üretimine geçiyoruz. Son olarak 

üretimini yaptığımız ürünlerin her biri için her lot numarasına 

ait kalite kontrol testleri yine Ar-Ge personellerimiz 

tarafından yapıldıktan sonra ürünün müşteriye ulaşmasını 

sağlıyoruz. 

Ürettiğiniz ürünler hakkında bilgi verir misiniz?

Ar-Ge altyapımız ile ülkemizde üretimi olmayan denim 

sektöründe ağartıcı olarak kullanılan magnezyum 

peroksiftalat molekülünün ilk kez yerli üretimini yapan tek 

firmayız. Yine firmamız denimde ağartma amaçlı kullanılan 

ticari ismi ile ‘Realyzme Gold’ olarak bilinen konsantre 

taşsız enzim içerikli formülasyonu, bunun yanında yine 

enzim içerikli Nre Conc ismini verdiği ağartıcı yıkama 
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formülasyonunun üretimini başarılı bir 

şekilde tamamlamıştır. 

Enzim içerikli ağartıcılara ek denim 

sektörü yıkamacılığında sulu ve susuz 

prosedürlere uygun enzim aktivatörü 

formülasyonun da üretimini başarılı bir 

şekilde yapmaya devam etmektedir.

Ayrıca tekstil yardımcı kimyasallarından 

olan Dispergatör, permanganatın 

nörtalizasyon işleminde kullanılan 

ve Türkiye’de yerli sentezi 

olmayan hidroksi amonyum sülfat 

bunun yanında reçine işleminde 

kullanılan suda dispers poliüretan, 

dimetiloldihidroksietilenüre (DMDHEU) 

reçinelerinin yerli sentezlerini başarıp 

kendi ihtiyacını karşılayabilecek 

kapasitede üretimini halen 

yapmaktadır. 

Denim Chemical firması, optikli ve 

optiksiz olmak üzere tekstil sektöründe 

kullanılan deterjanların üretimini 

aktif olarak yapmaktadır. Firmamız 

hem denim yıkama prosesleri hem 

de denim kumaş dokuma ve boyama 

fabrikalarında ihtiyaç duyulan 

biri merserize ıslatıcı başta olmak 

üzere üç farklı konsantre ıslatıcı 

formülasyonlarının Ar-Ge çalışmalarını 

başarıyla tamamlamıştır. 

Tekstilde yumuşatma işleminde 

kullanılan yumuşatıcı sentezini 

de başarılı bir şekilde sağlamıştır.  

Önümüzdeki yıllarda bu kimyasalların 

ihracatını planlamakta olup dünya 

pazarında Denim Chemical olarak 

ülkemizin ithalat girdisini azaltmayı 

hedefliyoruz.

Bunun yanında kimyagerlerimizin 

sentez ve formülasyon konusundaki 

laboratuvar tecrübeleri, kimya 

mühendislerimizin üretim ve pilot 

ölçek proses ile Ar-Ge çalışmalarını 

yürütmekteyiz. 

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarınız 

nasıl? Satışlarınız hakkında bilgi 

verir misiniz?

Tekstil yardımcı kimyasallarından; 

reçineler, ıslatıcılar, bio parlatıcılar, 

yumuşatıcılar, enzim içerikli ağartıcı 

formülasyonlar, organik ağartıcılar ve 

deterjanlar gibi üretimini yaptığımız 

ürünleri yurt içi tekstil fabrikalarına 

ürünlerimizi satışa sunduk. Yurt dışı 

olarak da tekstil üretimlerinin yaygın 

yapıldığı Pakistan, Mısır, Sırbistan ve 

Endonezya gibi ülkelere bu ürünleri 

pazarlamak üzere çalışmalara başladık.

Devlet desteklerinden ne 

şekilde ve hangi kurumlardan 

faydalandınız?

Firmamızın kuruluşu ülkemizde üretimi 

olmayan organik ağartıcı, piyasada 

yabancı firmaların distribütörleri 

vasıtasıyla oldukça yüksek fiyatlara 

satılan bir kimyasalın daha ucuza yerli 

üretilmesi amaçlı KOSGEB İş Birliği 

Destek Programı’na dayanıyor.

Sonrasında tekstilde denim sektörü için 

formaldehitsiz reçinelerin geliştirilmesi 

konulu TUBİTAK 1707 sipariş Ar-Ge 
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projesinde destek almaya hak kazandık, şu an proje 

sürecimiz halen devam etmektedir.

‘Denim Sektörü İçin Selülaz Enzimin Üretilmesi ve 

Saflaştırılması’ konulu KOSGEB projemiz farklı bir 

başarımızdır. Proje ile ilgili Ar-Ge çalışmalarımız henüz 

başlamış olmakla birlikte başarıyla yürümektedir.

Almış olduğunuz KOSGEB destekleri nelerdir? Bu 

destekler  işletmenize ne gibi katkılar sağladı?

Denim ağartma işlemlerinde KMnO4 (Potasyum 

Permanganat, çevreye zararlı kimyasal) muadili olan 

ve yurt dışından ithal edilen oldukça yüksek bütçeli bir 

organik ağartıcı kimyasalı dörtte bir fiyatına üretmeyi 

başardık.  İlgili kimyasalın seri üretimi ve seri üretim 

hattı kurulması için KOSGEB’den 2,1 milyon liralık destek 

almaya hak kazandık. 

Kurulan hatta organik ağartıcı bu kimyasalın tamamıyla 

yerli üretimini gerçekleştirmeye başladıktan sonra kendi 

öz kaynaklarımızla 20 milyon liranın üzerinde daha 

yatırım yaparak halen 28 kimyasalın üretimine ulaşmış 

bulunuyoruz.  KOSGEB, bizim için tam bir can suyu oldu 

ve bizim yolumuzu açan ilk kuruluş oldu. 

Hâlihazırda ise yeni bir KOSGEB’in başka bir Ar-Ge 

desteğini almaya hak kazandık. Bu projeyle enzim üretimi 

yüksek teknoloji ve ülkemizin ithal ettiği bir ürünü bu 

destek sayesinde yerli olarak üretmeyi hedefliyoruz. Bu 

projemiz başarıya ulaştığında denim sektörü için enzim 

üretimi ile ilgili yatırımımızı yaparak bu alanda da ithalatı 

azaltmak istiyoruz.

Bu projeler dışında İşletme Geliştirme Destek 

Programı’ndan da yararlanıyoruz. Stratejik Ürün Destek 

Programı’na da başvurumuzu yaptık.

Gelecekteki yapacağınız projeleriniz hakkında 

kısaca bilgi verir misiniz? Bu projeler ile neyi 

amaçlıyorsunuz? Projeler hangi aşamada?

Her yıl büyümeye devam eden denim sektörünün önemli 

oyuncularından Türkiye, hem denim kumaş hem de denim 

giysi ihracatında dünyada dördüncü sırada yer alıyor. 

Hazır giyimin vazgeçilmezi denim kumaştan yapılmış 

kıyafetlerin dünya modasındaki yeri her yıl büyüyor. Firma 

olarak önceliğimiz sürdürebilir yeni nesil ürün üretmek. 

Bu kapsamda birçok başarıya imza attık. İlerleyen süreçlerde yalnızca 

denim sektörü için değil farklı gruplar tarafından faydalı olabilecek 

ürünler geliştirerek de yurt içinde ve yurt dışında da ülkemizin dünya 

pazarında önemli bir yer edinmesini sağlamak istiyoruz. Bu konuda 

farklı projelerimiz ve hedeflerimiz var. 

Amaçlarımız; öncelikle piyasadaki ihtiyaç, arz ve talepler üzerine, 

özellikle yurt içinde yerli üretimi olmayan katma değeri yüksek 

kimyasalların daha ucuz maliyette ve yerli ham maddeler ile üretimini 

sağlamak.  Bu konuda şu an ülkemizde üretimi olmayan ve oldukça 

geniş kullanım alanına sahip selülaz enzimin yerli üretilmesi ile ilgili 

KOSGEB desteği almaya hak kazandık. Şu an proje ile ilgili sürecimiz 

devam ediyor. İlerleyen süreçlerde katma değeri yüksek ürün üretimine 

devam edeceğiz.

Küçük işletmelere ve girişimcilere tavsiyelerinizi alabilir 

miyiz?

Ülkemiz ancak ve ancak yerli sanayi ile kalkınabilir.  Bunu da öz 

kaynaklarımızı bilimsel bilgi kaynakları ile harmanlayarak, standardize 

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile ürüne dökerek gerçekleştirebiliriz. Bu 

yol zahmetli ve emek isteyen bir yoldur ancak bunda sebat edenler 

hem kendilerine hem de ülkeye fayda sağlayarak çocuklarımıza tam 

bağımsız güçlü bir ülke bırakmanın yolunu açarlar. 
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Ar-Ge desteği ile prototipini 
geliştirdiği “Katlanabilir ve Taşınabilir 
Gözetleme Kulesi”ni daha da 
geliştirerek TEKNOYATIRIM desteği 
ile Elektromekanik Çevre Gözetleme 
Platformu’nun seri üretimine başladı

2016 yılında KOSGEB’den aldığı Ar-Ge desteği ile 
“Kenetlenerek Yükselen Taşınabilir Şerit Metal Gözetleme 
Kulesi” geliştiren Inventra Mühendislik, bu ürünü daha da 
geliştirerek 2021 yılında TEKNOYATIRIM desteği ile “Ağır 
Askeri Çevresel Koşullara Uyumlu Elektromekanik Çevre 
Gözetleme Platformu” nun üretim hattını kurdu.
Yine 2021 yılında da “Ağır Askeri Çevresel Koşullara 
Uyumlu Termal ve Elektro-Optik Sensör Mimarisine 
Sahip Stabilize Gimbal Sistemi” konulu başka bir Ar-Ge 
projesini daha başarılı bir şekilde tamamlayarak yerli ve 
milli bir ürün daha geliştirdi.

Ar-Ge Odaklı Projeler

Inventra Mühendislik, ileri teknolojiye dayalı Ar-Ge odaklı 
projelerde uçtan uca tasarım geliştirme yeteneğiyle; ürün 
geliştirme stratejisi, konsept tasarımı, tasarım analizleri, 
üretilebilirlik analizleri, elektronik bileşenlerin seçimi 
ve entegrasyonu, detaylı dokümantasyon oluşturma, 
prototip üretimi ve test-doğrulama çalışmaları sunuyor.
Inventra Mühendislik, savunma ve havacılık alanında 
kendi özgün tasarımlarını geliştiren, savunma 
sanayisinde bulunan mevcut sistemlere mühendislik 
çözümleri getiren, sektör hâkimiyeti sayesinde ihtiyaç 
duyulan ürünleri tespit edip o alanda ürün geliştiren bir 
mühendislik kuruluşu olarak ön plana çıkıyor.

Desteklerle Temelleri Atıldı

KOSGEB ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından 
sağlanan destekler ile temelleri atılan firma, bugün fikri 
hakları uluslararası alanda koruma altında iş fikirleriyle 
savunma sanayi ve havacılık sektöründe faaliyetlerinin 
yanı sıra, ana sanayi firmalarına alt yüklenici desteği ve 
fikir aşamasından seri üretim sürecine kadar her aşamada 
katma değer oluşturacak mühendislik hizmetleri de 
sağlıyor.

Baskı devre kartı tasarımı, elektromekanik tasarım, 
elektronik kutu tasarımı, kontrol sistemleri tasarımı, çoklu 
gövde dinamik simülasyonları, test sistemleri tasarımı ve 
üretimi, titreşim analizleri ve motor kontrol uygulamaları 
gibi hizmetler sunuyor.

Günümüzde, “Keşif ve Gözetleme Sistemleri” alanında 
ülkemizin en geniş ürün ailelerinden birini sağlayan 
kuruluşun geliştirdiği; Elektro-Optik Görüntüleme 
Sistemleri, Elektromekanik Hassas Yönlendirme 
Sistemleri ve Elektromekanik Mast Sistemleri 
alanındaki çalışmaların temel omurgasını oluşturuyor. 
Başta ASELSAN, HAVELSAN ve METEKSAN olmak 

Savunmanın KOBİ’leri
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üzere savunma sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarının 
yurt içi imkânlarla daha güvenilir ve etkin bir şekilde 
çözümlenmesini sağlıyor.

Uzun Vadeli Ar-Ge Yatırımları 
Inventra Mühendislik CEO’su Yusuf Dabakoğlu, firmanın 
özgün mühendislik çalışmalarıyla uzun vadeli Ar-Ge 
yatırımları gerçekleştirdiğine değinerek, “İleri teknolojinin 
yenilikçilikle birleştiği noktada fark yaratacak öncü 
mühendislik çözümlerinin yanında yurt dışı kaynaklı 
çözümlere olan ihtiyacı azaltarak ileri teknolojiye dayalı; 
istikrarlı, başarılı ve özgün mühendislik çalışmalarımızla 
uzun vadeli Ar-Ge yatırımları gerçekleştiriyoruz.
Kuruluşumuzun bugün sahada binlerce ürünü görev 
yapmakta olup, yıllardır ‘Türk Malı’ kalitesi, yenilmez 
güvenilirlik ve sınıfının en iyi fiyat-performans oranı ile yurt 
dışı keşif ve gözetleme sistemleri pazarında önemli bir yer 
elde etmeye başlıyoruz.

Geniş mühendislik hizmetlerimiz yelpazesinde projelere 
fikir aşamasından seri üretim ve ürün desteği noktasına 
kadar eksiksiz destek sağlıyoruz.  Bu, tüm mühendislik 
çalışmalarımızla ortaya çıkardığımız özgün çalışmanın 
korunması için fikri haklara sahip olunmasında (patent, 
faydalı model) yardımcı oluyor.” dedi.

Hızlı ve Etkin Çözümler

İnovatif ürünler tasarlamanın disiplin ve yaratıcılıktan 
geçtiğine inandığı söyleyen Dabakoğlu, “Disiplinle 
ispatlanmış tasarım metodolojilerimizle fonksiyonel bir 
sistemi ve yaratıcılık sınırların ötesinde fark yaratan ürünler 
üretiyoruz. Uçtan uca tasarım kabiliyetine sahip olan 
firmamız, tasarım ve üretim süreciyle bütünleşik çalışarak 
iş geliştirme süreci ve maliyetlere yönelik her türlü riski 
minimize edecek hızlı ve etkin çözümler sunuyor” diye de 
sözlerine devam etti.

Dabakoğlu ayrıca, firmanın projelerin başarıya ulaşmasında 
anahtar parametrelerden olan ürün geliştirme süresi ve 
maliyeti, iş paketlerinin doğru planlanmaması, üretilebilirlik 
ve montaj süreçlerinin hatalı planlanması gibi sebeplerle 
olumsuz etkilendiğini de belirtiyor.

Başarı İçin KOSGEB’den Destek

Inventra Mühendislik, doğru tasarım ve mühendislik 
ekibiyle çalışmak ve proje geliştirme çalışmalarında başarıya 
ulaşmak için KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı’nın yanı sıra, KOBİ TEKNOYATIRIM ve İşletme Geliştirme 
Destek Programı’ndan yararlandı.

KOSGEB’le Geliştirilen Ürünler

Kenetlenerek Yükselen Taşınabilir Şerit Metal Gözetleme Kulesi: 
Yükselebilen gözetleme sistemleri, gündüz/termal kameralar 
aracılığıyla fiziksel engellerin arkasının kolaylıkla görülebilmesini 
sağlayan, insan hayatını tehlikeye atmadan çevre farkındalığı 
oluşturan veren sistemlerdir. Bu amaçlarla kullanılan teleskopik ve 
makas sistemlerinde platform kendi boyunun en fazla 4-6 katına 
(katlanma oranı) ulaşabiliyor iken; proje kapsamında geliştirilen 
“Katlanabilir Taşınabilir Gözetleme Kulesi” kendi boyunun 15 
katına kadar yükselebilmektedir.

Elektromekanik Çevre Gözetleme Platformu: Türkiye’nin ilk çevre 
gözetleme sistemleri ürün ailesini geliştiren firma, MIL-STD-810G 
askeri çevresel koşul testleri dahil olmak üzere kalifikasyon sürecini 
tamamlayarak ana savunma sanayi yüklenicilerinden 100’ün 
üzerinde sipariş aldı.

Termal ve Elektro-Optik Sensör Mimarisine Sahip Stabilize Gimbal 
Sistemi:  Sistem öncelikli olarak insansız hava ve kara araçları gibi 
otonom sistemlerde kullanılıyor. Ülkemizde ithal olarak tedarik 
edilen bu sistem son dönemde ithalat kısıtlamalarına tabi oldu. 
Bu bağlamda geliştirilen teknoloji önemli bir millileştirme değeri 
taşıyor.
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Ülkemiz oyun sektöründe tecrübeye sahip, 

dijital oyun prodüktörü Servet Emre 

Buğahan ve Mehmet Emin Kırkaş 

tarafından 2019 yılında İstanbul’da 

kurulan Omnio Games, dünyanın en 

büyük mobil oyun şirketi ile birlikte 

mobil oyun geliştirme stüdyosu 

kurdu.

Global Oyun Yayıncıları ile 

İşbirliği

2019 yılında iki kurucu ortak ve iki 

çalışanıyla kuruluş, personel ve ekipman 

destekleriyle serüvenine başlayan Omnio Games, 

oyunlarını 186 ülkede aynı anda İngilizce dil desteğiyle 

birlikte yayınladı.

 Kurulduğu andan itibaren Fransız Voodoo, ABD menşeili Lion Std ve 

sektörün yerli devi Rollic Games gibi dünyaca ünlü mobil oyun yayıncılarıyla 

iş birliğine giderek global pazar için oyunlar üretmeye odaklandı. Apple App Store 

ve ABD pazarına yönelik bir çok oyun geliştirip yayınladı. Global oyun sektörünün en 

önemli şirketlerinden Zynga ile bir buçuk yılı aşkın iş birliği neticesinde 30 kişilik bir 

Oyun ve Yazılım Geliştirenler

Küresel Pazara 
Mobil Oyun Tasarımları

“Herkes için oyunların evi” 
sloganıyla yola çıkan Omnio 
Games, deneyimli ve yetenekli 
ekibi ile sektörün önde gelen 
küresel yayıncısıyla ortak 
çalışmalar yaparak mobil 
oyun geliştiriyor
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 Dünyanın en büyük 
mobil oyun şirketi ile 
birlikte mobil oyun 
geliştirme stüdyosu 
kurdu

Mücevher Şehri, Sekronize Et, Çember Yiyen, Kurtarma Ope-

rasyonları, Birleştir ve Yık, İp Sörfçü 3D, Elmas Fabrikası, 

Örme Oyunlar, Sisli Soygun, Otopark A.Ş oyunlarını da 

Apple App Store üzerinden sunan Omnio Games ekibin-

de çalışan herkes oyun oynuyor, oyun seviyor ve oyun 

yapıyor. Mobil oyun sektörünü yakından takip edip 

kendini güncel tutarak oyunları için eğlenen ve her-

kesin oyun tasarımcısı olduğu bir ekip ile çalışıyor.  

ekiple İngilizce dil desteğiyle 

geliştirilen ve ABD mobil 

marketleri üzerinde son testleri 

yapılan casual-aksiyon tarzında 

yeni oyunları Raid Squad 

üzerinde çalışan Omnio Games, 

olumlu geri dönüşler aldı.

Farklı Coğrafyalara 

Aksiyon Oyunu

Online casual mobil oyunu 

olan, oyun tasarımı ve tüm 

geliştirme süreçleri Omnio 

Games tarafından tamamlanan 

Raid Sguad; Rollic Games/

Zynga iş birliğiyle yayına 

girdi. Aksiyon kategorisinde 

farklı coğrafyalarda (Hindistan, 

Birleşik Krallıklar, Brezilya, 

Avustralya gibi) gerçekleştirilen 

oynanış testlerinden aldığı 

yüksek puanlar neticesinde son 

testleri yapılan Raid Squad, 

başta ABD olmak üzere tüm 

ülkelere İngilizce dil desteğiyle 

birlikte açıldı.
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Müdürlüklerimizden

Çanakkale’de faaliyet gösteren bin 250 KOBİ ve girişimciye yaklaşık 48 milyon TL 
destek sağlanırken, 602 girişimci KOSGEB desteğiyle işletme sahibi oldu

48 Milyon TL Destek 

Müdürlüklerimizden
(Çanakkale Müdürlüğü)

KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü, 2011 yılından önce 

Çanakkale’deki faaliyetlerini Balıkesir ve Bursa 

müdürlükleri üzerinden yürütüyordu. 2011 yılında kurulan 

müdürlük, bugünkü hizmet binasında 7 personeliyle 

KOBİ ve girişimcilere destek vermeye devam ediyor. 

Bugün itibariyle KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü’nün 

veri tabanına kayıtlı 10 bin 163 işletme bulunuyor. 

Kuruluşundan bu yana müdürlük tarafından Çanakkale’de 

faaliyet gösteren bin 250 KOBİ ve girişimciye yaklaşık 48 

milyon TL destek sağlandı.

Kadın Girişimciler Daha İlgili

Bugüne kadar Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 

kapsamında 3 bin 721’i kadın, 2 bin 731’i erkek olmak 

üzere toplamda 6 bin 452 girişimci adayı sertifika alırken, 

2019 yılında eğitimlerin online olarak verilmesinin 

ardından bin 51 kadın ve bin 21 erkek girişimci adayı 

Geleneksel Girişimcilik Eğitimi aldı. 379 kadın ve 467 

erkek İleri Girişimcilik Eğitimleri’ni tamamladı. Böylece 

toplamda 5 bin 151 kadın ve 4 bin 219 erkek girişimci 

adayı eğitim almış oldu. 

Yüzde 59’u Kadın Girişimci

Yeni Girişimci Destek Programı ile 395 girişimciye 9 

milyon 520 bin TL destek verildi. 2019 yılından sonra 

girişimcilik desteklerinde yapılan değişiklik neticesinde 
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Geleneksel Girişimci Destek Programı ile 197 girişimciye 1 

milyon 835 bin TL, İleri Girişimci Destek Programı ile de 43 

girişimciye 2 milyon 467 bin TL destek sağlanırken Çanakkale’de 

toplam 635 girişimci KOSGEB desteği ile işletme sahibi oldu. 

Bu girişimlere toplam 13 milyon 822 bin TL tutarında destek 

sağlandı. Çanakkale’de 635 girişimcinin 374’ünü kadın ve 

261’ini erkek girişimciler oluşturuyor. Bunun sonucunda KOSGEB 

desteği ile işini kuranların yüzde 59’unu kadın girişimciler 

oluşturuyor.

Yüzde 60’ı 35 Yaş Altında

Yine işletmesini kuran 635 kişiden 381’i yüzde 60 oranla 35 

yaşın altında bulunuyor. 2022 yılında ise girişimcilik destekleri 

kapsamında 92 girişimci kendi işletmesini kurarak 1 milyon 

400 bin lira destek aldı. Kurulan işletmelerin 70’i geleneksel 

alanlarda faaliyet gösterirken, 22 işletme de ileri girişimcilik 

alanlarında faaliyet gösteriyor. 

48 Milyon TL’yi Geçti

KOSGEB’in proje esaslı desteklerinden KOBİGEL Destek 

Programı ile 9 işletmeye 1 milyon 871 bin TL, Ar-Ge, İnovasyon 

ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile de 8 işletmeye 

1 milyon 153 bin TL destek verildi. Yurt Dışı Pazar Destek 

Programı ile 5 işletmeye 300 bin TL, İş Birliği Destek Programı 

ile bir işletmeye 289 bin TL destek sağlandı. Çanakkale’de 

faaliyet gösteren işletmelere proje esaslı destekler ile toplamda 

3 milyon 674 bin TL destek verildi

Projeye bağlı olmaksızın işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik İşletme Geliştirme ve Genel Destek 

Programı kapsamında 533 işletmeye 10 milyon 383 bin TL 

destek ödemesi gerçekleştirildi. Mikro ve Küçük İşletmelere 

Hızlı Destek Programı ile gençlerin istihdamı için de 20 

milyon TL tutarında destek sağlandı. 

Destek Oranları

İl genelinde, girişimcilik desteklerinin toplam destekler 

içerisindeki payı yüzde 49 iken, Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOBİGEL, İş Birliği 

Destek Programı, Stratejik Ürün Destek Programı ve KOBİGEL 

Destek Programı gibi proje bazlı destekler kapsamında 

verilen desteklerin toplam destekler içerisindeki payını yüzde 

37,5 ve projeye bağlı olmaksızın verilen desteklerin toplam 

destekler içerisindeki payı ise yüzde 13,5 olarak görülüyor.

Temsilcilik Ofisleri

KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

protokoller ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

ve Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nda temsilcilik ofisleri 

kuruldu. Temsilcilik ofislerinde KOBİ ve girişimcilere destek 

programları hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.
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Geçmişten Geçmişten 
Beslenen SanateviBeslenen Sanatevi

Çanakkale’de KOSGEB’le Başaranlar

Çanakkaleli kadın girişimci Gamze Yüksel, girişimcilik 
desteğiyle kurduğu sanat atölyesinde unutulmaya yüz 

tutmuş sanat dallarını icra ediyor

Gamzeli Sanat Atölyesi’nde; topraktan güveç, 

çanak, çömlek, küp, vazo gibi eşyaların yanı sıra 

heykel, süs ve dekoratif eşyalar üretiliyor. Aynı 

zamanda sanat atölyesinde çini ve ebru sanatı, 

hediyelik eşyalar, sanatsal eserler, kurumsal 

hediyeliklerle kişiye özel üretilen ürünlerin toptan 

ve perakende satışı gerçekleştiriliyor.

İşin Temelini Biliyor

1999–2005 yılları arasında Meslek Yüksek 

Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi el sanatları 

bölümünde eğitimlerini tamamlayan Yüksel, 2006 

yılında “Çanakkale Kadın Girişimcileri Eğitimi ve 

Destekleme Projesi” kapsamındaki çini kursunda 

eğitici olarak görev aldı. 

Daha sonra 2009 yılında Çanakkale Belediyesi 

Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Kültür Sanat 

Merkezleri bünyesinde açılan Yazar ve Sanatçı 

Evi’nde 2 yıl süreyle sorumlu olarak çalışarak çini ve 

ebru dersleri verdi. Çanakkale Halk Eğitim Merkezi 

ve A.S.O. Müdürlüğü’nde de 8 yıl ücretli usta 

öğretici olarak çalıştı.
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KOSGEB’le Hayalini Gerçekleştirdi

Asıl hayalini kurduğu üretime dayalı ve 

istihdam sağlayabileceği bir sanatevi 

açmak isteyen Yüksel, 2016 yılında 

Çanakkale’de açılan 17 Burda AVM 

yönetiminden yer talep ettiğini, kendisine 

uygun yer bulununca da çini ve ebru 

sanatı atölyesini açmaya karar verdiğini 

belirtiyor. 

Bu süreç öncesinde KOSGEB’den 

girişimcilik eğitimi alan Yüksel, atölyesini 

açtıktan sonra KOSGEB’e başvurularını 

yaparak işletmesine büyük katkı sağlayan 

Girişimcilik Destek Programı ve KOBİ 

Finansman Destek Programı’ndan 

faydalanmaya hak kazandığını anlatıyor.

KOSGEB Kadın Girişimcilerin Yanında

KOSGEB’in vermiş olduğu işletme 

kuruluş, personel, makine teçhizat ve kira 

desteklerinden faydalanan kadın girişimci 

Gamze Yüksel, “Aldığım destekler 

işletmesinin ilerlemesi açısından bana 

muazzam bir fayda sağladı” dedi.

Yüksel, ilerleyen günlerde KOSGEB’in 

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler 

Desteği’nden de yararlanmak için gün 

saydığını belirtti.

Her Yıl Gelişiyor

Okul yıllarından bu yana hayalini 

kurduğu atölyesine kavuşan kadın 

girişimci üç kişiye istihdam sağlıyor. 

Faaliyetleri arasına e-ticareti de ekleyen 

Yüksel, yurt içinde çeşitli hediyelik eşya 

ürünleri satan firmalara imalat yapıyor.

Hedef İhracat

Gamze Yüksel, her yıl daha da büyüyen 

işletmesinde ürettiği ürünler aracılığıyla 

yurt dışında da kendisine bir pazar 

oluşturmayı hedefliyor. 

Yurt dışı pazarında henüz yer almayan işletme, 

etsy online satış platformu aracılığıyla ABD, 

Avrupa ve Asya’ya ürettiği el yapımı ürünlerin 

satışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
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    Tarımsal Plastik Ürünleri 
         4 KITAYI SULUYOR

Çanakkale’de faaliyet gösteren İSKO Plastik, 4 kıtaya plastik elbise 

askısı, plastik tarımsal damla sulama borusu ve ekipmanları, 

yağmurlama sulama borusu üretimini yapıyor

1994 yılında plastik ürün ve kalıp üretimi 
gerçekleştirmek üzere kurulan İSKO Plastik, 
Türkiye’nin kendi alanında uluslararası 
sulama sistemleri markası olarak dikkat 
çekiyor. Kurulduğu günden bu yana, çiftçilerin 
kullanılan su miktarından, zamandan ve 
fiziksel iş gücünden tasarruf etmelerini 
sağlayarak daha yüksek miktarda ve kalitede 
mahsul almalarına katkı sağlıyor.

Hızla İvme Kazandı

İSKO Plastik, 2013 yılında yuvarlak basınç 

ayarlı damlatıcılı (Dynomac PC) ve yassı 
basınç ayarlı damlatıcılı (Mercure PC) damla 
sulama boruları üreten ve 2014 yılında da 
şeritli damla sulama borusu (Parallax) üreten 
ilk Türk şirketi oldu. 

Çiftçiler tarafından oldukça ilgi gören yeni 
integral yassı damlatıcı Supernova aynı yıl 
ürün grubuna eklendi. 2016 yılında fabrika 
kapasitesi 20 bin mertekareye çıkarılarak 
üretimin 17 üretim hattı ve 200’den fazla 
çalışana ulaştı. İstanbul’da bulunan satış 

Çanakkale’de KOSGEB’le Başaranlar

İSKO Plastik, KOSGEB’in 
5 ayrı destek programını 
başarıyla yararlandı. 
İKOSGEB’den aldığı güçle 
dünya pazarına girdi
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ofisi ve bölge temsilcileri aracılığı ile ülke içerisinde 
200’den fazla bayi, dünya genelinde ise 50’den 
fazla ülkeye ulaştırılıyor.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Pazardaki Yeri

Türkiye’de doğan İSKO Plastik, tüm dünyaya 
yayılarak 4 kıtada 50’den fazla ülkede bulunan 
partnerleri ile beraber hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan pazarlarda global varlığını 
sürdürüyor. 

Bugün gelinen noktada ürünlerinin yüzde 40’ı yurt 
içi ihtiyaçları karşılarken, yüzde 60’ı Fas, İspanya, 
İtalya, Özbekistan, Ekvator, Meksika, Rusya, 
Macaristan, Brezilya, Arjantin, Bulgaristan, Polonya, 
Romanya, Ukrayna, Pakistan, Kamerun, Tanzanya ve 
Uruguay gibi ülkelere ihraç ediliyor.

KOSGEB Yanımızda  
İSKO Plastik, KOSGEB’in 5 ayrı destek programını 
başarıyla yararlandı. İşletme yetkilisi Kayhan Öçal, 
büyüme sürecimizde KOSGEB’in her zaman yanında 
olduğunu ve KOSGEB’den aldığı güçle dünya 
pazarına girdiklerini ifade ediyor.

Ayrıca işletme, Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 
projesi kapsamında borularda debi kontrolü, 
akış üniformitesi, ortalama akış miktarı, basınç 
akış diyagramları, damlatıcı tıkanma tespitleri ve 
borunun basınca bağlı patlamaya direncinin tespit 
edileceği bir cihaz geliştirdi.
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SANAL EVRENDE 
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Nara Eğitim Teknolojileri, hem eğitim 

kurumlarına hem de orta ve büyük ölçekli sanayi 

şirketlerine kurgusal evrende sürdürülebilir ve 

erişilebilir sanal gerçeklik çözümleri sunuyor

Akademik bir girişim olarak 2014’de Çanakkale Teknopark’ta 

temelleri atılan Nara Eğitim Teknolojileri, 2017 yılında 

anonim şirket olarak kurumsal bir yapıya büründü. 

Kurucuları; Dr. Zafer Karadayı ile Ömer Yavuz ve Öner 

Yavuz kardeşlerdir. Nara firması, sanal evren olarak bilinen 

metaverse dünyası için daha sürdürülebilir ve erişilebilir 

etkili eğitim teknolojileri geliştiriyor. 

3 Farklı Uygulama İle Bütünleşik Hizmet

Yüksek görsel kalitede eşleştirmeler sağlayan ve eğitimci 

gözüyle çözüm önerileri sunan firma, geliştirdikleri 

çözümlerle üç farklı uygulamanın bütünleşik şekilde 

kullanımına dayanıyor. Bunlardan ilki “Meta Kampüs” olan 

aslında bir uzaktan eğitim platformu. Uzaktan iş birliği 

platformu olarak hizmet verirken bunu üç boyutlu dünyada 

ve avatarlarla gerçekleştiriyor. 

Diğer çözüm önerisi Story Bee, genelde mesleki ve beceri 

eğitimleri odaklı çok kullanıcılı bir teknoloji. Story Bee 

sayesinde farklı mesleklerdeki beceriler herkesin aynı sanal 

gerçeklik oturumunda buluşması ile sağlanıyor. Sonuncusu 

CloudXR ise hem meta kampüse hem de Story Bee’ye 

destek veren üç boyutlu bir içerik kütüphanesi olarak hizmet 

sunuyor. Firma, gerçekleştirdiği çözüm önerilerini hem eğitim 

kurumlarıyla hem de orta ve büyük ölçekli sanayi şirketleriyle 

buluşturuyor. 

Ulusal ve Uluslararası Başarılar

Çanakkaleli kurucularla yola çıkan ve kendi şehrinin 

gençlerini eğiterek ekibine katan bir teknoloji girişimi olan 

Nara Eğitim Teknolojileri, pek çok ulusal ve uluslararası 

başarıya imza attı.

Kuruluşundan bu yana 3 ulusal (etohum, TİM/TEB Girişim 

Evi, Türk Telekom Pilot) ve bir uluslararası (İTÜ Innogate 13. 

dönem) hızlandırıcıya kabul aldı. Sanal gerçeklik, artırılmış 

Çanakkale’de KOSGEB’le Başaranlar
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SANAL EVRENDE 
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

gerçeklik, metaverse ve 5G gibi alanlarda teknolojileri 

geliştiren Ar-Ge odaklı bir Edtech girişimi olarak pek çok 

projeye imza attı.

Nara Eğitim Teknolojileri, TBD (Türkiye Bilişim Derneği) 

tarafından verilen Bilişim Yıldızları 2021 ödüllerinde üçüncü 

olmaya hak kazandı. Ayrıca Gelecek Vadeden Girişimler 

2023 yarışmasında “Global Rekabet Gücüne Sahip 

Girişim” kategorisinde finalist oldu. Alanının önemli meslek 

örgütlenmeleri olan Metaverse Standards Forum, XR4Europe, 

XRGuild, HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi), 

5GTRForum, HUKD (Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği) 

gibi örgütlerde aktif üyedir.

KOSGEB’le İlk ihracat

‘3 Kıta Nara’ ismiyle KOSGEB’den Yurt Dışı Pazar Desteği 

alan firma, pandemi döneminde faaliyetlerine başladığı 

için birçok faaliyetini gerçekleştirme şansı bulamasa da 

KOSGEB’den aldığı bu destek sayesinde Amerika, Avrupa ve 

Asya kıtalarına ilk ihracatını gerçekleştirdi. Ayrıca firma, Hong 

Kong, Romanya, Amerika ve İsviçre’ye de ihracat yapıyor.

Nara Eğitim Teknolojileri, mevcut durumda metaverse 

teknolojileri ve eğitim teknolojileri alanında ülkemizin en 

saygın işletmelerinden biri konumunda. Bugüne kadar 

onlarca üniversite, özel eğitim kurumu, milli eğitim 

müdürlüğü ve belediye ile projeler geliştiren firma aynı 

zamanda eğitim alanında geliştirdiği Ar-Ge’yi Huawei, 

Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, Nokia, Arçelik, Maybach, 

Doğtaş, Tosyalı Holding, Amgen, Daikin, Warmhaus, 

Fıratpen, Kelebek, Medmarine, Nef, EnerjiSA ve Lova gibi 

markalara hizmet üreterek katma değere dönüştürdü.

Uzman İş Gücü 

Personel desteklerini etkin şekilde kullanan firma, kendi 

uzman iş gücünü kendi yetiştirerek hem istihdamını 

arttırdı hem de geleceğin teknolojilerinden olan metaverse 

alanında ülkemize pek çok uzman personel kattı.

KOSGEB Destekleri

Nara Eğitim Teknolojileri; KOSGEB’den Mikro ve Küçük 

İşletmelere Hızlı Destek Programı, Genel Destek Programı, 

İşletme Geliştirme Destek Programı, Yurt Dışı Pazar Desteği 

ve KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 

destekler aldı. 

İşletmenin KOBİGEL ile desteklenen mobilya sektöründe 

üretimi yapılacak mobilyaların karar verilmesi, tasarımların 

gerçekçi olarak deneyimlenebilmesi ve kumaş, malzeme 

gibi seçeneklerin görülebilmesi; işlemlerinin daha hızlı, 

etkili ve düşük maliyetli olarak yapılabilmesini sağlayacak 

‘Sanal Gerçeklik Teknolojisi Temelli Prototipleme Sisteminin 

Geliştirilmesi’ konulu projesi devam ediyor.

Nara Eğitim Teknolojileri, KOSGEB’den aldıkları desteklerin 

yanında TÜBİTAK ve AB projelerinde de faydalandı. 2019 

yılında Türkiye’nin ilk 5G Use Cases projesini Huawei 

ve Türk Telekom ile birlikte geliştirdi. Daha sonra Türk 

Telekom’un yanında Turkcell, Vodafone ve Nokia gibi 

firmalarla da pek çok 5G projesine ortak oldu. Son olarak 

STB, KOSGEB, Arçelik, Nokia, Türk Telekom ve TÜBİTAK’ın 

ortaklaşa gerçekleştirdiği 5G@endtech çağrısına kabul alan 

15 girişimden biri oldu.
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Patent Effect 2021 raporuna göre ülkemizdeki biyoteknoloji 

start-upları arasında patent başvurusu açısından ilk 8. sırada 

yer alan ve iki tescilli patenti bulunan Margeht Biyoteknoloji, 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’yla tamamladığı 

iki TÜBİTAK projesi ile akıllı tarım, bilgisayar modelleme ve 

analizleri, otomasyon ve IoT projeleri üzerine fonlar alıyor. 

Bilimsel Araştırmalarla Kazanılan Deneyim

2018 yılında Çanakkale Teknopark’ta kurulan Margeht 

Biyoteknoloji, teknopark merkezi ile birlikte Çanakkale 

Kepez Beldesi’nde bulunan tam donanımlı organ, doku ve 

hücre kültürü laboratuvarlarında rejenerasyon ve besi ortamı 

protokol çalışmalarının yanı sıra doku kültürü yöntemlerine 

entegre cihaz ve yöntem geliştiriyor. 

Temiz ve güvenilir çoğaltım materyalleri temini için çok 

önemli olan doku kültürü yöntemleri çalışmaları; iklim ve 

lokasyondan bağımsız, temiz laboratuvar koşullarında Margeht 

Biyoteknoloji tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yöntemle bitki, 

hayvan hücreleri için hazırlanan besi ortamlarına, canlı hücre, 

doku ya da organlar aktarılarak çoğaltıma bırakılıyor ve 

hücrelerin hastalıksız çoğaltımı gerçekleşiyor. 

Gen mekanizmalarının anlaşılması, metabolit üretim 

yolaklarının incelenmesi, aşıların ve bitki ıslah materyallerinin 

geliştirilmesi, cryopreservasyon gibi saklama koşullarının 

oluşturulması doku kültürü yöntemleri sayesinde gerçekleşiyor.

2001 yılından bu yana bilgi birikimi ve deneyim ile bilimsel 

araştırma üzerine gerçekleşen bitki çoğaltımlarını; tıbbi ve 

aromatik bitkiler, iç mekan süs bitkileri, meyve anaçları, tropik 

bitkiler, akvaryum bitkiler, arkaik tohumlar, yumrulu bitkiler 

ve geofitler bitki grupları üzerine yoğunlaştıran Margeht 

Biyoteknoloji, laboratuvarlarında 50’den fazla bitki türünün 

çoğaltımını gerçekleştiriyor.

Tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarlarında 250 bin bitki 

çoğaltabilme kapasitesine sahip Margeht Biyoteknoloji,  

ülkemizdeki doku kültürü çalışmalarına öncülük ediyor

Çanakkale’de KOSGEB’le Başaranlar
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Tam donanımlı Ar-Ge laboratuvarlarında 250 bin bitki 

çoğaltabilme kapasitesine sahip Margeht Biyoteknoloji,  

ülkemizdeki doku kültürü çalışmalarına öncülük ediyor

 Bitki doku, organ ve hücre kültürleri alanında gerekli tüm 

uygulamaların yapılabildiği bu laboratuvarlarda 250 bin 

bitki çoğaltım kapasitesi bulunuyor.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

Kendi geliştirdiği doku kültürü ürünleri yanında Four’es, 

Jeiotech, Phytotech ve Duchefa markalarının bayiliğini 

yapan Margeht Biyoteknoloji, az sayıda kişiden oluşan 

gruplara uygulamalı eğitim hizmeti veriyor. Katılımcıların 

kursun sonunda katılım belgesi almaya hak kazandıkları 

“Uygulamalı Bitki Doku Kültürleri Başlangıç Eğitimi” yılın 

belirli dönemlerinde 5 kişilik gruplar halinde uygulanıyor. 

Hafta içi iki gün süren eğitim teorik ve uygulamalı eğitim 

olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. 

Kurs süresince bitkilerin doku kültürü şartlarına aktarılması, 

çoğaltılması ve dış koşullara aktarılması gibi konular 

işleniyor. En uygun laboratuvar koşullarının sağlanması, 

üretilen ürünün nicelik ve nitelik bakımından değer 

kazanması, kısa sürede küçük alandan en yüksek verim 

beklentisinin karşılanması içinde ayrıca danışmanlık 

hizmeti veriliyor. Margeht Biyoteknoloji, her yıl 

biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik, eczacılık, 

biyoloji ve ziraat mühendisliği bölümlerinden önemli 

sayıda stajyere de bünyesinde yer vererek gerçekleştirdiği 

uygulamalarla deneyim kazanmalarını sağlıyor.

Ulusal ve Uluslararası Şirketlere Rehberlik

KOSGEB’in sağladığı ulusal ve uluslararası fuar katılım 

destekleriyle birlikte hücre teknoloji - tohumculuk 

sektörünün gereksinim duyduğu haploid teknoloji ve 

tarımsal biyoteknoloji alanında uygulamalı faaliyetleri 

ile yurt dışıyla bağlantılarını güçlendiren Margeht 

Biyoteknoloji, kapsamlı laboratuvarı, geniş koleksiyonu ve 

deneyimi ile pek çok ulusal ve uluslararası şirkete rehberlik 

ediyor. Yurt içinde Antalya, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, 

Konya, Yalova ve Denizli; yurt dışında ise Macaristan, 

Bulgaristan, Özbekistan, Lübnan, Gürcistan, Tacikistan 

ve Azerbaycan ile ticari ilişkiler içerisinde olan Margeht 

Biyoteknoloji, birçok Asya ülkesinden de laboratuvar 

kurulumu ile ilgili siparişler alıyor. 

Ar-Ge laboratuvarındaki deneyimini ürün ve hizmete 

dönüştürebilen firma, know-how birikimi ve akademik bilgi 

düzeyi bakımından pek çok gelişmekte olan ülke için rol 

model oluyor. Tacikistan’ın ilk doku kültürü laboratuvarında 

imzası bulunan Margeht Biyoteknoloji, paydaşları bir arada 

tutabilecek portföye ve akademik bilgi birikimine sahip bir 

ekiple çalışıyor. Doku kültürü laboratuvarında bulunması 

gerekli alet ve cihazları en yüksek performans ve kalite 

ölçüsünde tedarikini sağlayan firma, ürünlerini yüksek kalite ve 

uygun maliyetlerle şirketlere ulaştırıyor.

İlaç Ham Maddeleri Üretiliyor

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında 

visganin, diosgenin ve cannabidiol ilaç maddelerinin analitik 

saflıkta üretilmesiyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yürüten Margeht 

Biyoteknoloji;  meristem, kallus ve süspansiyon hücre 

kültürlerini rejenere ederek biyoreaktörde bitki hücrelerine 

bakteri inokulasyonu gerçekleştiriyor. 

 Margeht Biyoteknoloji’nin upstream proseslerini hassasiyetle 

yönetebildiği biyoteknoloji laboratuvarında yürütülen bu 

çalışmalar sayesinde yüksek değerlikli biyoteknolojik ilaç ham 

maddesi elde edilirken rekombinant proteinler ve aşı ürünleri 

de üretilebiliyor. Margeht Biyoteknoloji laboratuvarında 

simbiyotik ilişkilerden faydalanılarak GDO’ya gerek 

duyulmadan, doğal stimulantlar ile biyoreaksiyon süreçleri 

yürütülen çalışmalar ülkemizin dış ticaret açığının azatılması 

noktasında stratejik önem arz ediyor.

472023  ŞUBAT



D
e
n

iz
 A

k
ın

tı
sı

n
ı

D
e
n

iz
 A

k
ın

tı
sı

n
ı  

En
er

jiy
e 

D
ön

üş
tü

rü
yo

r
En

er
jiy

e 
D

ön
üş

tü
rü

yo
r

Dünyanın sayılı akıntı 
türbinlerinden olan 30kW ve 55kW 
güçlerinde iki deniz akıntı türbinini 
geliştiren, testlerini Çanakkale 
Boğazı’nda yaparak pilot elektrik 
enerjisi üretimi gerçekleştiren 
Mavi İda Enerji, kesintisiz deniz 
akıntısını kullanarak elektrik 
üretimini mümkün kılan türbinler 
ile ülkemizin yenilenebilir enerji 
kaynaklarını çeşitlendirilip 
arttırılabilmeyi hedefliyor.

Ar-Ge ve Üretim OdakIı Projeler

2010 yılında yenilenebilir enerji 
kaynakları üzerine çalışmalara 
başlayan Mavi İda Enerji, dünyada 
yoğun bir şekilde ilgi görmeye 
başlayan akıntı enerjisinin, 
ülkemizde uygulanabilirliği 
konusunda araştırmalar yaparak 
ilk Ar-Ge faaliyetlerini başlattı. 
2016 yılından itibaren kompozit 
parça üretimi yapmaya başlayan 
firma, özellikle kritik ve performans 
gerektiren karbon fiber tasarımı 

Mavi İda Enerji, Çanakkale ve İstanbul boğazlarındaki kesintisiz 
deniz akıntısını kullanarak elektrik üretimini mümkün kılabilecek 
dünyanın sayılı akıntı türbinlerini geliştiriyor

ve imalatı üzerine yoğunlaştı. 
Tasarım, mühendislik, üretim 
ve test altyapılarını kullanarak 
inovatif ürün geliştirme alanında 
tecrübe kazanan Mavi İda Enerji, 
yenilenebilir enerji ile birlikte 
2017 yılından itibaren savunma 
ve havacılık sektörlerinde de 
kullanılan parçaların kompozit 
malzeme kullanılarak üretilmesi 
amacıyla Ar-Ge odaklı projeler 
gerçekleştiriyor.

Projelere Devlet Desteği

Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı kapsamında akıntı 
türbinlerinin mekanik parçalarının 
üretimi için gereken tezgâh 
altyapısını kuran Mavi İda Enerji, 
Ar-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı ile havacılık sektörü için 
karbon fiber jant ve iniş takımı 
geliştirdi. 

Sektöründe çoğunlukla alüminyum 
olan bu yapısal parçaların daha 

Çanakkale’de KOSGEB’le Başaranlar
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hafif ve mukavim olan karbon fiber 
şeklinde üretimi yapıldı. Halen 
devam etmekte olan Ar-Ge ve Ür-Ge 
projesi ile de bir önceki projenin 
çıktısı olan karbon fiber jantların 
farklı modelleri üretilerek ve ürün 
çeşitliliği arttırılarak jant üretim 
altyapısı iyileştirildi. 

Akıntı türbinlerini uzun yıllar 
Ar-Ge, üretim ve saha uygulama 
çalışmaları sonucunda ideal çalışma 
performansına ulaştırmayı başaran 
firma,  TÜBİTAK desteğiyle bitirdiği 
projesiyle 30kW gücünde, aktif 
kanat açı kontrollü, şebekeye direkt 
bağlanabilir M30 akıntı türbini 
üretti. Yüzde 100 yerli ve milli olarak 
geliştirilen 30kW gücünde M30 
modelinin deniz testleri başarıyla 
tamamlandı.

Farklı Sektörlerde Tecrübe

Havacılık sektörü için (insansız 
hava araçları, 2-4 kişilik uçaklar, 
helikopterler, gyrokopterler, 

planörler) karbon fiber jant ve iniş 
takımı geliştiren Mavi İda Enerji, 
özgün ürünü olan karbon fiber 
jantları ABD, Almanya, Letonya, Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan 
ve İsveç’e ihraç ediyor. 

Korozyona uğramaması nedeni ile 
denize inebilen amfibik uçaklar 
ve yoğun nem altında hizmet 
verecek olan uçak gemilerine inecek 
insansız hava araçlarına son derece 
uygun olan  “karbon fiber jantlar” 
alüminyum muadillerine göre 
yüzde 40 oranında ağırlık tasarrufu 
sağlıyor. 

Yük kapasitesini arttırmak isteyen 
hava araçları için de oldukça uygun 
olan 4”,5” ve 6” ebatlarında olmak 
üzere burun ve ana jant olarak 
karbon jant modelleri bulunuyor. 
Havacılık sektörü haricinde kompozit 
parça üretim altyapısını diğer 
sektörler için de kullanan Mavi İda 
Enerji; karbon fiber boru, profil, 

levha ve özel formlu parçaları 
kullanılacak yere göre uygun metot 
ve malzeme ile üretiyor.

Sunduğu avantajlar 
değerlendirildiğinde, dünya için 
sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji 
kaynakları arasında öneminin 
gittikçe arttığı deniz akıntı türbinleri 
Çanakkale ve İstanbul boğazlarında 
elektrik üretimi için uygun olmakla 
birlikte yurt dışında gel-git kaynaklı 
akıntılarda da (İngiltere, Kanada ve 
Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak 
üzere) kullanılabiliyor. 

Mavi İda Enerji’nin havacılık sektörü 
için geliştirdiği karbon fiber jant 
ve iniş takımları ülkemizde başta 
insansız hava araçları olmak üzere 
milli sistemlerde değerlendirilirken, 
yurt dışı pazarında özellikle 
ultralight uçaklarda da 
kullanılabiliyor.
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YURT İÇİNE 
TEKNOLOJİK TARIM MAKİNELERİ  

Çanakkale’de faaliyet gösteren 

Otonom Makina, yurt içi pazara 

bahçe ilaçlama makineleri ve damla 

sulama sistemi gübre karıştırıcıları 

üretiyor

Otonom Makina yetkilisi Alen Satan satışlarının 

genellikle yurt içi pazara yönelik olduğunu 

belirterek, “2020 yılının Kasım ayında kurulan 

şirketimiz, makine ve ekipman tedarikini sağlayıp 

birkaç ay içerisinde üretime hazır hale geldi. 

Başladığımız ilk günden şu ana kadar yapmış 

olduğumuz makineler bölge üreticilerimize ve tüm 

ülke çiftçimizin isteklerine cevap verecek kalite 

ve özelliklere sahip. Her geçen gün kalitemizi ve 

teknolojimizi geliştirip inovatif ürünler imal etmeye 

çalışmaktayız. Yaptığımız ve yapmayı planladığımız 

ürünlerimiz ile daha teknolojik makinelerle 

çiftçimizin karşısına çıkmayı planlamaktayız” dedi.

Çiftçinin İhtiyacına Anında Cevap

Otonom Makina, ülkenin çiftçisi için üretmiş 

olduğu ilaçlama makineleri ve damla sulama gübre 

karıştırıcıları ile ön plana çıkıyor. Yüzde 100 yerli öz 

sermaye ile başlamış olduğu üretimi her geçen yıl 

daha da geliştiriyor. 

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nde 

bulunan bin metrekare kapalı, bin metrekare 

açık alanda ürünlerini üretiyor. Başlıca ürünleri; 

bahçe ilaçlamasında kullanılan atomizörler, tarla 

ilaçlamasında kullanılan pülverizatörler ve damla 

sulama sistemlerinde kullanılan gübre karıştırıcıları. 

İşletme aynı zamanda üretim haricinde vermiş 

olduğu bakım, onarım ve servis ile çiftçinin 

ihtiyaçlarına anında cevap veriyor.

Türkiye’nin Her Yerine

Alen Satan, “Üretmekte olduğumuz makineler 

çiftçilerimiz adına çok önemli. Tarımda doğru 

uygulamalar ile elde edilecek sonuçların hem 

Çanakkale’de KOSGEB’le Başaranlar

50 KOSGEB’LE DAHA GÜÇLÜ



YURT İÇİNE 
TEKNOLOJİK TARIM MAKİNELERİ  

sürdürülebilirliğe katkısı hem de maliyetlere katkısı çok 

önemli. Doğru ilaçlama ve gübreleme ile verimdeki artışı 

sağlayıp maliyetlerin aşağı inmesine katkı sağlıyoruz. Yurt 

içinde Edirne’ den Diyarbakır’a kadar geniş bir yelpazede 

makinelerimiz kullanılıyor. Yurt içinde Trakya, Akdeniz ve İç 

Anadolu bizim için çok önem arz ediyor” dedi. 

Hedef, Yurt Dışına Açılmak

İşletme, henüz yurt dışına direkt ihracatı olmasa da yurt dışı 

projelerinde yerli yüklenici firmalar aracılığıyla makineleri 

yurt dışında da kullanılıyor. İlerleyen yıllarda yapmayı 

planladığı ihracat için hedef pazar olarak Türk Cumhuriyetler 

ve Orta Doğu ülkeleri olarak belirlendi.

Çiftçiye Teknolojik Makineler

Alen Satan, KOSGEB’in İleri Girişimcilik Destek Programı 

ile yollarına daha hızlı adımlar ile devam ettiklerini ve 

inovatif ürünleri geliştirmek için ülke çiftçisine ileri teknoloji 

içeren makineler sunmanın kendileri için mutluluk kaynağı 

olacağını söyleyerek sözlerine devam etti.
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“NefisKöy”ün “NefisKöy”ün 
ReçelleriReçelleri

Çanakkale’de KOSGEB’le Başaranlar

Kadın girişimci Ayşe Dişli’nin, 2017 yılında 
Çanakkale Ağaköy’de bir tencere kozalak 

reçeliyle çıktığı yolda adım adım ilerleyerek 
elde ettiği başarı öyküsü dikkatleri çekiyor

Yüzde 100 doğal ve katkısız köy ürünleriyle gıda 

üretiminin yapıldığı NefisKöy’de tarhana, erişte, 

turşu, konserve, salça, sos, kuru gıdalar ve çeşit çeşit 

reçellerin üretimi gerçekleştiriliyor.

KOSGEB’le Başardı

2017 yılında ufak ufak atılan adımlardan sonra daha 

sağlam ilerlemek isteyen kadın girişimci Ayşe Dişli, 

üretim sürecini profesyonel bir şekilde yapabilmek 

adına 2018’de KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi ve Yeni Girişimci Destek Programı ile hem 

işletmesinin hem de markasının ilk temellerini attı. 

Aldığı destekle eşinin köyü Ağaköy’de 100 metrekarelik 

şirin bir üretim atölyesi kuran Dişli, KOSGEB’in KOBİ 

Finansman Destek Programı’ndan da yararlanarak 

başarılı girişimcilik hikâyesiyle adını duyurmaya devam 

ediyor.

Şifalı Üretim

Alerjik astım hastası ve kullandığı ilaçların 

yetersizliğinden muzdarip bir şekilde hastalığına 

şifa olacak başka bir yol araştırırken çam kozalağını 

keşfedip evinde reçelini yaparak tüketen Ayşe 
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Dişli, faydasını görmeye başlayınca ürünü aynı sıkıntıları 

yaşayanlara da tavsiye ve tedarik ettiğini anlatıyor. Birçok 

insan fayda görünce bu ürünü daha fazla kişiye ulaştırmak 

isteyen ve şifa olması amacıyla üretime başlayan Dişli, çam 

kozalağı reçelinin kendisi için maddi kazanç haline geldiğini 

söylüyor.  

Aynı zamanda çocuğuna sağlıklı yiyecekleri sevdirerek ve daha 

kolay yedirmenin yollarını arayan kadın girişimci, gıda boyası 

kullanmadan çocuğu için hem eğlenceli hem de besleyici 

sebzeli eriştenin üretimini ve satışını da yapmaya başlıyor.

Sofralara Sağlık 

2019 yılında NefisKöy markasının patentini alarak ‘Sofranıza 

Sağlık’ sloganıyla yoluna devam eden kadın girişimci hızla 

artan taleplere cevap verebilmek adına köy içerisinde yaşayan, 

kendisi gibi ailesine maddi olarak katkı sağlamak isteyen dört 

ev hanımına istihdam sağladı.

 Ürünleri için gerekli olan ham maddeyi öncelikli olarak yerel 

üretici ve çiftçilerden alarak köylüsüne ve bölgesine destek 

olan Dişli, 2022 yılında 100 metrelik atölyesine ek 100 metre 

daha ilave ederek üretim kapasitesini arttırdı.

Katkısız Köy Ürünleri

Kadın girişimci NefisKöy’de reçel çeşitlerinin yanında katkısız 

köy ürünleri de üretiyor. Firma, reçel alanında alışılmış damak 

lezzetlerinin ve klasik reçellerin dışına çıkarak, marketlerde 

kolayca bulunan fabrikasyon lezzetlerden daha farklı olmayı 

tercih ediyor. Hemen her ürün birçok farklı yöntemle defalarca 

denenerek en mükemmel forma ve en kusursuz lezzete 

ulaşıyor. Üretim süreçlerinde maliyetten kaçmayıp kaliteden ve 

lezzetten ödün vermemek firmanın vazgeçilmez kuralı olarak 

yer alıyor.

Reçel Tutkunlarına Çeşit Çeşit Üretiyor

Enfes lezzeti ve müşterilerin beğenisiyle dilden dile tavsiye 

edilerek yayılan reçelleri için ‘başarılı ürün kendi reklamını 

yapar’ diyen Ayşe Dişli, satışına başladığı 

çıtır kabak reçelinin de rağbet gördüğünü 

belirtiyor. Firmanın yıldızı olan süt reçeli 

kıvamı ve odun ateşinde pişirilmesinin verdiği 

lezzet farkıyla piyasadaki rakiplerinden 

ayrılıyor. Kadın girişimci vişne, çilek, kiraz, 

beyaz kiraz reçelinin yanı sıra damla sakızlı, 
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patlıcan, karpuz kabuğu ve acı biber reçeli gibi alternatiflere de 

yer vererek yirmiden fazla reçel çeşidiyle her damak tadına hitap 

etmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda nane limon, taze zencefil ve 

çam kozalağı reçeli gibi ürünlerle de müşterilerin bağışıklıklarına 

hitap ediyor.

Ürünler İlgi Görüyor

İşletmede tarhana, erişte, turşu gibi ürünlerin yanında 

Çanakkale’nin eşsiz domatesiyle üretilen salça, sos ve konserve 

çeşitlerine de yer veriliyor. Bol taze köy sütü ve yumurtasıyla 

hazırlanan erişteler ise hem lezzeti hem de besleyiciliği 

sebebiyle müşterilerin tercihi oluyor. Aynı zamanda Bulgaristan 

göçmeni olan Ayşe Dişli’nin ürünlerinin arasında orijinalinde 

‘’lutenitsa’’ denen göçmen sosu da yer alıyor. 

Kadın girişimcinin zamanında ufacık bir adımla başlayıp 

tırnaklarıyla büyüttüğü markasına ait el emeği ürünler 

Çanakkale ve çevresindeki farklı şehirlerde birçok büyük market 

ve şarküteride satılıyor. Henüz ihracat faaliyeti bulunmayan 

işletme, yurt içi pazarda öncelikli olarak kendi web sitesi 

üzerinden daha sonra diğer e-ticaret siteleri aracılığıyla 

ülkemizin her yerine ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.

Kadın Girişimcinin İlham Veren Hikâyesi

Girişimcilik hikâyesiyle markasını duyuran ve 2020 yılında 

Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 

‘’İlin Ahisi’’ seçilen Dişli, 2021 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar 

Gününde İŞKUR tarafından düzenlenen programda ilham 

veren kadınlardan biri olarak hikâyesini onlarca insana cesaret 

verebilmek adına anlattı. 

Daha sonra Dişli, 2022 yılında Halk Bankası tarafından ‘Üreten 

Kadınlar Türkiye Zirvesi’ programında 7 bölgeden seçilen 8 

kadından biri oldu.

Çanakkale’de KOSGEB’le Başaranlar
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Markayı Geliştirmeyi Hedefliyor

Katkı maddesi, glikoz şurubu gibi kimyasalları 

kullanmayarak doğallığından ve kalitesinden 

ödün vermeyen NefisKöy, toplanan taze meyve ve 

sebzeleri en lezzetli halleriyle kullanarak ürettiği 

ürünleri daha çok pazara ulaştırmayı ve ülke 

genelinde daha fazla sofranın misafiri olmayı 

hedefliyor. 

Kendine has tarzıyla odun ateşinin lezzetinden 

vazgeçmeden aynı üretim sistemini devamlı işleyen 

büyük bir fabrika haline getirmeyi planlayan 

bu küçük işletme, günümüzde fabrikasyon ve 

kimyasallarla dolu ürünlere alternatif olarak 

hijyenik koşullarda ürettiği katkısız ürünlerin daha 

da yaygınlaşmasını istiyor. 

552023  ŞUBAT



Çocukluktan beri güvercin sevdalısı olan Hamza Destan, tutku ile bağlandığı güvercinleri için 

Keçiören’in Bağlum semtinde kendi imkânlarıyla güzel bir yaşam alanı oluşturdu

Kuşların Destanı 

KOSGEB’in Renkli Simaları

Dergimizin bu ayki sayısında KOSGEB Destek Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı İdari İşler Müdürlüğü’nde görev yapan 

ve iş hayatı dışında kalan zamanının büyük çoğunluğunu 

güvercinleriyle geçiren Hamza Destan’ı sizlere tanıtmak 

istedik.  Kendisiyle güvercin tutkusu ve kuşçuluk üzerine 

keyifli bir sohbet gerçekleştirdik:

Hamza Destan kimdir, bize kendinizi tanıtır mısınız?

1975 yılında altı çocuklu ev hanımı bir annenin ve işçi 

bir babanın beşinci çocuğu olarak Ankara’nın Keçiören 

ilçesinde dünyaya geldim. Aslen Çankırı’nın Orta ilçesine 

bağlı Gökçeören köyündenim. İlkokulu, Keçiören Uygur 

İlköğretim Okulu’nda, ortaokulu Necip Fazıl Ortaokulu’nda, 

liseyi ise Karaağaç Açık Öğretim Lisesi’nde tamamladım. 

Evli ve üç çocuk babasıyım.

KOSGEB’le tanışıklığınızdan ve çalışmalarınızdan 

bahsedebilir misiniz?

2004 yılında KOSGEB’in Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı’na bağlı İdari İşler Müdürlüğü’nde kazancı 

olarak başladığım görevimi şu anda yine aynı müdürlüğün 

bünyesinde bakım-onarım, bahçıvanlık ve ilaçlama görevlisi 

olarak sürdürüyorum.

İş hayatınız dışında neler yapıyorsunuz?

Çocukluktan beri güvercin başta olmak üzere hayvan 
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meraklısı ve sevdalısı biriyim. Bu sevgi bende zamanla 

büyüdü diyebilirim. Öyle ki bu dostlarım için Keçiören 

Bağlum’da güzel bir yaşam alanı oluşturdum. 

Bu alanda güvercinlerim için kafesler, köpeklerim için 

barınak, tavuklarım için kümesler yaptım. Hayvanlara 

düşkünlüğümün yanı sıra bahçe işlerine de meylim 

olduğundan bu mekâna “bahçe” diyorum. İş hayatım 

dışında vaktimin büyük çoğunluğunu burada geçiriyorum. 

Hafta içi akşamları ve tüm hafta sonları bahçeye gidiyor, 

güvercinlerimi yemliyor ve onları uçuruyorum. Bununla 

birlikte dört Belçika ve bir İtalyan kurdu cinsi köpeğimle 

ilgileniyorum. Hayvanları beslemek ve onlarla vakit 

geçirmek beni rahatlatıyor, güzel zaman geçirmemi 

sağlıyor. 

Kuş seyisi olduğunuzu öğrendik. Kuşçuluk nedir, ne 

zaman ve nasıl başladınız kuşçuluğa? Sizi bu sevdaya 

sürükleyen en önemli etken nedir?

Kuşçuluk bir hobi hem de büyük bir hobi. Büyük bir hobi 

dememin sebebi tutkulu ve sevdalı bir iş olması. Ben 

kuşların dünyasıyla ortaokul birinci sınıftayken tanıştım. 

Komşumuzun kuşları vardı ve onlarla ilgilenirken bir 

de baktım ben de kuşçu olmuşum. Beni bu sevdaya 

sürükleyen en önemli etken hayvan sevgisi oldu 

diyebiliriz.

En çok hangi tür kuşlara ilgi duyuyorsunuz?

Birçok türü var kuşların. Örneğin; Hünkari, Mardin Takla, 

Kumru veya Kelebek gibi. Benim ilgi alanım Mardin 

taklacı güvercin türleri. Bu türleri beslemek, uçurmak 

ve havada süzülürken izlemek, takla seslerini dinlemek 

daha çok keyif veriyor diyebilirim. 

Kuşlarınızın isimleri var mı? Bir kuşun özelliklerini 

isminden anlayabilir miyiz?

Kuşlarımın renklerine göre isimleri var. Örneğin; 

Beyaz, Arap, Kirli, Gök gibi. İsmin dışında Manukyan, 

Limitsizler, Sivaslı, İranlı gibi lakapları da oluyor 

kuşların. Kuşların özelliklerini isimden çok cinsinden 

anlayabiliriz. 

Kuşlarla birlikte vakit geçirmenin size 

hissettirdikleri nelerdir?

Hani derler ya yaşamazsan anlayamazsın diye. Huzur 
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KOSGEB’in Renkli Simaları

verir, mutluluk verir, yaşama hevesi verir, stresi alır… Daha 

ne versin. Bir de iyi bir kuşun varsa o da gurur verir.

Kuşlarla ve kuşçulukla ilgili başınızdan geçen bize 

anlatabileceğiniz bir hikâye var mı?

Birçok hikâyem var. Bunlardan biri. Ortaokul zamanında 

bir kuşum vardı. Çok yüksek bir fiyata satmıştım. Adamın 

parası yetişmedi. “Sen kuşu şimdi ver parayı sabah 

getireyim” dedi, vermedim. Sabah parayla gel kuşu al 

dedim. Sabah adam parayla geldi, kümesi açtığımda kuşu 

ölmüş vaziyette bulduk.

Kuşçulukta bir terim var. “İyi bir kuş” ya da “iyi bir 

kuş değil hatalı kuş” diye. Bunu biraz anlatabilir 

misiniz?

Belli başlı istenilen özellikleri var kuşların. Bu özellikleri 

taşıyan kuş iyi, taşımayana da hatalı kuş deniliyor. İyi bir 

kuş taban takla, orta takla ve son takla ile sefer yapmalı. 

Bu sefer iki, üç, dört, beş veya on, on beş taklalı olmalı. Bir 

saatten fazla uçup, yerine taklalı inmeli. 

Bir kuşu sahiplenmek, ona tutku ile bağlanmak için 

onda aradığınız özellikler nelerdir? 

Bir kuşun takla ile kalkış yapmasını ve en az 15-20 metre 

uzaması ve fişek yapmasını isterim. En az beş takla ile fişek 

tutmasını, bir saat üstü uçmasını, 20-25 sefer çıkarmasını 

önemserim. İnerken, taklalı inmesi ki bence en az üç takla 

olmazsa olmaz aradığım özelliklerdendir. 

“Sefer” ve “fişek” terimlerinden bahsettiniz. Bu 

terimleri açıklayabilir misiniz?

Kuşun yukarıya doğru hızlı ve ses çıkarıp, takla atarak 

çıkmasına sefer ya da fişek diyoruz. Kuşun yukarı doğru 

fişeğe girdiği ve bitirdiği mesafeye de metraj diyoruz.

Taban takla nedir? Bir kuşun taban takla atması 

önemli midir? Boş inen kuş nedir?

Kuş sefer yapmak için fişeğe girmeden önce vurduğu ilk 
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taklaya taban takla diyoruz. Çok önem arz etmez ama 

olursa güzel olur. Kuş uçumunu tamamladıktan sonra 

yerine inerken takla atmadan iniyorsa biz buna “kuş boş 

indi” diyoruz.

Oyun kuşunda istenilen özellik nedir?

Oyun kuşunda fiziği, paçaları, kanat yapısı görünüşü 

bence göze hitap etmeli. Fakat normalde olması gereken 

oyun kuşu uçuma geçtiğinde yerden takla atarak 

kalkmalıdır. Daha sonra yüksek uçum yapmalıdır. Kuş 

uçarken sıkı gezmeli yani biraz hızlı uçmalı. Kuş uçarken 

geniş gezmeli, evimi kaybedeceğim diye evin etrafında 

dolanmamalı. Yüksek uçan kuşlar atımlı olur. 

Yani yüksekten attığı zaman hedefine tek kalemde gelir.  

Bu gelişinde yere en az dört metre mesafe kaldığında 

taban takla dediğimiz taklasını yapıp yukarıya doğru 

fişek tutar. 

Fişek esnasında en az üç takla yapar ve bu tuttuğu 

fişek en az on beş metre olmalı. Fişekten sonra yükselip 

uzaklaşmalı ve en az beş dakika en fazla on dakika 

gezmeli ve aynı hareketi yapmalı bu olayı yaklaşık 

20 seferin üstü olmalı. En az bir saat uçtuktan sonra 

hedefine inerken bir takla atması lazım ki bence en az 

üç takla atması gerekir. İdeal olan kuş bence bu şekilde 

olmalı.

Kuşların uçma mesafeleri derecelendiriliyor mu? 

Evet. Alçak uçum, orta uçum ve yüksek uçum olarak 

adlandırılıyor. Yerden on ile kırk metre arasına alçak 

uçum, kırk ve seksen arasına orta uçum, seksen ve üzeri 

uçanlara yüksek uçum diye tabir ediyoruz.

Sıkı gezme, geniş gezme ve atım nedir?

Sıkı gezmede kuşun kanat sallaması biraz hızlı olur. 

Kuşun kanadını tamamen açmadan hızlı sallayarak ve 

biraz süratli uçmasına sıkı gezme diyoruz. Geniş gezme 

ise kuşun evinden uzaklaşması yani mesafe olarak iki 

kilometre veya üzerinde uçmasını geniş gezme olarak 

adlandırıyoruz. Kuşun uzak mesafeden hedefine yani 

yem yediği yere kanatlarını kapatıp tek parça gelmesine 

ise atım diyoruz.
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SOLDAN SAĞA

4. Ülkemizi derinden sarsan ve aynı anda 10 şehrimizi etkileyen 

depremin merkez üssü olan şehrimiz.

6. Okyanuslardaki mikroskobik boyuttaki canlı türü.

10. Gemi işleticisi.

11. Kayak yapmak için gidilebilen Kocaeli ilçesi.

13. Taşıtlarda sarsıntıyı hissettirmeyen düzenek.

16. Görelilik Kuramı olarak bilinen Einstein teorisi.

18. Doğrulanmamış farazi düşünce.

19. Ameliyat için kullanılan keskin bıçak.

20. Kanın pıhtılaşma bozukluğundan kaynaklı hastalık.

21. Bir şeyin uygunluğunu denetleme.

22. Orhun Yazıtları’nı diktiren Göktürk veziri.

YUKARIDAN AŞAĞI

1. ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak ünlenen yer.

2. Yemek bilimi ile uğraşan, yemek uzmanı.

3. Parlamenter sistemde devletin görevlerini yürüten kurul.

5. Yer katmanlarında oluşan bir sarsıntının dalgalar halinde 

çevreye yayılmasına verilen ad.

7. Kendine hayran olan kişi.

8. Bir görevden kendi isteğiyle ayrılma.

9. Mutfaktaki kokuyu dışarı atan alet.

12. DNA’da bulunan ama birkaç kuşak görünmeyen gen.

14. Kimyada maddelerin girdiği tepkime.

15. Keyifsizlikten dolayı surat asmak.

17. Tarihi eserleri gün ışığına çıkaran bilim insanı.
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