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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Cumhuriyet’in 100’üncü yılının 
kutlanacağı 2023 için vizyonunu 
oluşturdu, yol haritasını belirledi. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi’ni açıkladı. Milli mücadele 
dönemini hafızalarda taze tutan Sanayi 

ve Teknoloji Müzesi’nde iş dünyasına 
seslenen Bakan Varank, “Türkiye 
ekonomisi, sanayi ve teknolojinin 
öncü rol oynayacağı yeni bir döneme 
girdi. Nihai hedefimiz, Türkiye’yi 
küresel eğilimlere yön veren, öncü 
bir aktör haline getirmek.” dedi. 
Varank, stratejinin 5 ana bileşeni 

ve 23 alt politikasını ayrıntılarıyla 
anlatırken, “Milli Teknoloji, güçlü 
sanayi hedefimize bu strateji belgesiyle 
ulaşacağız.” diye konuştu.
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nin 
tanıtım toplantısında konuşan Varank, 
sanayi ve teknoloji alanında Türkiye’nin 
2023 vizyonunu ve yol haritasını 

Cumhuriyet’in 100’üncü
Yılı İçin Sanayi ve
Teknoloji Vizyonu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji 

Stratejisi’ni Açıkladı:  Türkiye ekonomisi sanayi ve teknolojinin öncü 

olacağı yeni bir döneme girdi. Nihai hedefimiz; Türkiye’yi küresel 

eğilimlere yön veren bir aktör haline getirmek. Milli teknoloji güçlü 

sanayi hedefimize bu strateji belgesiyle ulaşacağız.
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açıkladı. Varank, özetle şunları söyledi:

Paydaşları Sürece Dahil Ettik
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
üzerinde çalıştığımız bu vizyon belgesini 
hazırlarken, tüm paydaşları sürece 
dahil ettik. Sektör temsilcileriyle, sanayi 
ve ticaret odalarıyla, bakanlıklarla, 
üniversitelerle, bilim insanlarıyla fikir 
alışverişinde bulunduk. Fizibilitelerimizi 
yaptık, sektörlerin sorunlarını masaya 
yatırdık, insan kaynağı potansiyelimizi 
dikkate aldık ve bu belgeyi öyle 
hazırladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olarak, başta bu salondaki katılımcılar 
olmak üzere; 82 milyonla el ele, omuz 
omuza verecek, bu stratejinin hayata 
geçmesi için yılmadan, yorulmadan 
çalışacağız.

Başarı Hikayesi
Türkiye ekonomisi 17 senede önemli 
mesafeler kat etti. Güçlü sanayi 
altyapımız, nitelikli insan kaynağımız 
ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge 
ekosistemimiz sayesinde bir başarı 

hikâyesi yazdık. Bu hikâye; ülkece 
atlattığımız nice badireye, maruz 
kaldığımız ekonomik ve siyasi baskılara, 
terör saldırılarına rağmen yazıldı. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde yaşanan 
değişim ve dönüşüm sürecinin bir 
neticesi olarak; milletimizin refahı arttı, 
ülkemiz bölgesel ve küresel bir aktör 
haline geldi. Elbette bu başarılarla 
yetinmeyeceğiz. Vakit artık, Türkiye’yi bir 
üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş 
ekonomileri arasına sokma vaktidir.

İç Pazarlara Yönelme
Mevcut durumda küresel ekonomi, 
her anlamda bir dar boğazdan geçiyor. 
Dünyadaki büyüme beklentileri 
geçtiğimiz seneye göre daha karamsar. 
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ülkeler yapısal ve dönemsel problemler 
yaşıyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret 
savaşlarının sonucu olarak, ülkeler 
artık iç pazarlarına yönelmeye başladı. 
Çin ekonomisi öngörülerin ötesinde 
yavaşlıyor. Birleşik Krallık’ın AB’den 

ayrılmasının olası sonuçları tartışılıyor. 
Bunların üzerine, jeopolitik riskler, 
ekonomik belirsizlikleri daha da arttırıyor.

Yenilikçi ve Özgün Politikalar
Böylesine zorlu bir dönemde 
Türkiye, izleyeceği yenilikçi ve 
özgün politikalarla, kendi atılımını 
gerçekleştirmek durumunda. Bu noktada, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
hızlı çözüm üreten ve icracı yapısıyla, 
atacağımız her adımda büyük kolaylıklar 
sağlıyor. Sistemin getirdiği aktif politika 
üretme ve yürütme kabiliyetini, en 
etkin şekilde kullanacağız. Uzun vadeli 
büyüme hedeflerimize ulaşmak için, bizi 
farklı kılan yetkinliklerimizi daha güçlü 
bir şekilde öne çıkaracağız.

Dördüncü Sanayi Devrimi
3 ay önce Japonya’da düzenlenen G-20 
Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’na 
katıldım. Tüm sanayi devrimlerinde 
olduğu gibi, bugünkü küresel ekonomik 
düzenin belirleyici unsuru da yine 
teknoloji. 
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Yani, sanayiyi ve teknolojiyi birbirinden 
ayırmanız mümkün değil. Bu birlikteliğin, 
tüm üretim ve tüketim süreçlerini 
değiştirmesine de IV.  Sanayi Devrimi 
diyoruz. Bu devrimin getireceği 
teknolojilerin, önümüzdeki 5 yılda 
küresel ekonomiye 4 trilyon dolara 
yakın katkı sağlaması bekleniyor. Biz 
bu dönemin paradigma değişimlerini, 
sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve 
toplumsal refah artışı için bir fırsat olarak 
görüyoruz. Bu dönüşüm sürecinde aktif 
rol almayı ve yeni teknolojilerin pazarı 
değil üreticisi olmayı hedefliyoruz.

Milli Teknoloji Hamlesi
İşte bu vizyonumuza da Milli Teknoloji 
Hamlesi diyoruz. Milli Teknoloji 
Hamlesi’yle ülkemizin; küresel rekabet 
gücünü arttıracak, ekonomik ve 
teknolojik bağımsızlığını güçlendirecek, 
sanayide katma değerli üretimi 
geliştirecek ve kritik teknolojilerde 
atılım sağlayacağız. Milli Teknoloji 
Hamlesi, bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerde tekelleşmeye itirazdır. 
Tekelleşmeye karşı çıkmanın yegâne yolu 
da özgün teknolojiler üretebilmektir. 
Bunu başardığımızda; hem bu zorlu 

coğrafyadaki varlığımızı güçlendirecek; 
hem de insanlık yararına teknoloji 
yaklaşımıyla, ilkelerimizi daha güçlü bir 
şekilde savunacağız.

Kalkınma Planı 
Doğrultusunda Hedefler
Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi, 
11.Kalkınma Planı doğrultusunda 
hazırladık. Bildiğiniz üzere, planın 
odağında sanayi ve teknoloji bulunuyor. 
Bu noktada biz de, 2023’e giden yolda 
oldukça somut hedefler belirledik. Milli 
gelirde imalat sanayinin payını arttırmak 
istiyoruz. Son 10 senede ortalama yüzde 
16,5 olan bu payı, 2023 yılında yüzde 
21’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilikçi ve 
daha gelişmiş bir sanayi için, sanayide 
çalışan işçi başına katma değeri 35 bin 
dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 
milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Ar-Ge 
harcamalarının milli gelirdeki payını 
yüzde 1,8’e, bu alanda çalışan insan 
kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı 
sayımızı 200 bin kişiye çıkaracağız.

10 Turcorn Hedefi
Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz 
sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, 

ülkemizden 23 firmayı sokmak istiyoruz. 
Buradan hareketle, yazılım alanında 
yetenek havuzumuzu genişletip, en az 
500 bin yazılımcımız olsun istiyoruz. 
2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji 
tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların 
büyüklüğünün 5 milyar TL’ye ulaşmasını 
amaçlıyoruz.  Türkiye’nin yıkıcı teknoloji 
alanlarında, küresel ölçekte marka 
olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını 
hedefliyoruz. Biliyorsunuz girişim 
seviyesinden 1 milyar doların üzerinde 
değerlemeye ulaşan şirketlere ‘unicorn’ 
deniliyor. Dünya’da 300’e yakın unicorn 
bulunuyor. Ülkemizden de unicornlar 
çıksın, başarılarıyla adlarından söz 
ettirsin, hatta bunlara da ‘Turcorn’ 
denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e 
kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var.

Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi
Bu stratejinin bel kemiği olan Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi programına 
özel bir parantez açmak istiyorum.  11. 
Kalkınma Planı’nda da yer bulan bu 
program, yüksek katma değerli ürünlerin 
yerli imkân ve kabiliyetlerle üretimini 
amaçlıyor. Bunun için odak sektörlerdeki 
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öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. 
Bu kapsamda Ar-Ge, Ür-Ge, yatırım, 
pazarlama ve ihracat süreçlerini uçtan 
uca yönetecek, alıcı ve üreticiyi aynı 
anda teşvik edeceğiz. Programla 
destekleyeceğimiz yatırımlar, stratejik 
yatırım teşviklerinden faydalanacak. 
Yatırım tutarının 50 milyon TL’yi aşması 
durumunda, proje bazlı teşvik sistemini 
devreye sokacağız. Yatırımlara sunulacak 
destek paketinde, belirleyici ölçütlerden 
biri projenin katma değeri olacak. Tüm 
süreci tek pencereden yöneteceğiz. Ürün 
listemiz bugün itibarıyla Resmi Gazete’de 
yayımlandı. İnşallah ekim ayıyla ilk 
çağrımıza çıkarak, yatırım başvurularını 
almaya başlayacağız.

Eşi Benzeri Bulunmaz Fırsat
Milli teknoloji, güçlü sanayi 
hedeflerimize bu strateji belgesiyle 
ulaşacağız.  Türkiye ekonomisi, sanayi 
ve teknolojinin öncü rol oynayacağı 
yeni bir döneme girdi. Önümüzdeki 4 
yıllık seçimsiz dönem, hedeflerimizi 
gerçekleştirmede eşi bulunmaz bir 
fırsat sunuyor. İnşallah bu adımımız, 
sanayi ve teknoloji alanında gelecek 
nesillere örnek olacak; ülkemizi orta 
gelir tuzağından hızlıca kurtaracak; 
büyümemizi daha güçlü kılacak bir adım 
olarak tarihe geçecek. Uyguladığımız 

tüm politikalarda çevreye daha duyarlı, 
daha yeşil bir üretim ekosistemini teşvik 
edeceğiz.  Gençlerimize nitelikli iş 
imkânları sağlayıp; sanayi ve teknoloji 
üretiminde söz sahibi ülkeler arasında 
yer almak istiyoruz. Nihai hedefimiz belli. 
Türkiye’yi küresel eğilimlere yön veren, 
öncü bir aktör haline getirmek. Bunu da 
hep birlikte başaracağız.
2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi 
hedeflerine ulaşmak için belirlenen 5 ana 
bileşen ve 23 alt politika:
 
YÜKSEK TEKNOLOJİ VE 
İNOVASYON:
- Teknolojik Yetkinlikler ve Sektörel Yol       
  Haritalarının Belirlenmesi.
- Öncelikli Sektörler İçin Stratejik        
  Malzemelerin Geliştirilmesi.
- Ar -Ge’de Ekosistem Anlayışı ve      
  Mükemmeliyet Merkezleri
- Teknoloji Standartlarının Gelişimine  
  Aktif Katılım, Test Merkezi ve     
  Sertifikasyon
- Yıkıcı Teknolojilerde Küresel Girişimler
- Fikri Mülkiyet Hakları Kullanımı ve  
  Altyapısı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE SANAYİ 
HAMLESİ:
- Sanayinin Dijital Dönüşümü
- Sanayinin Kurumsallaşması ve İhracatı  

  Güçlendiren Adımlar
- Rekabet Öncesi İş Birliği ile Sanayi ve  
  Teknoloji Alanları
- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi      
  Programı
- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Yeni  
  Yatırım Teşvik Sistemi
- Bölgesel Kalkınma, İstihdam ve      
  Markalaşma
- Sanayinin Finansmanını Güçlendirecek  
  Yeni Yaklaşımlar

GİRİŞİMCİLİK:
- Girişimcilik Ekosisteminin Etkin Bir  
  Yapıya Kavuşturulması
- Teknoloji Tedarikçisi ve Girişimcilerini  
  Güçlendiren Politika ve Uygulamalar

BEŞERİ SERMAYE:
- Sürdürülebilir İlerleme İçin Beşeri     
  Sermayenin Gelişimi
- Araştırma ve Geliştirme Yetenek    
  Kapasitesinin Arttırılması
-  Açık Kaynak Platformu ve Türkiye’nin  
   Yazılım Kapasitesinin Arttırılması

ALTYAPI:
- Veri İletişimi ve Açık Veri Reformu
- Bulut Bilişim ve Veri Merkezi
- Siber Güvenlik Standartları ve Altyapı
- Ulusal Blokzincir Altyapısı
- Sanayinin İki Kaldıracı: Lojistik ve Enerji
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Yurt Dışı Pazarları için 
KOSGEB Devrede

KOBİ’lerin KOSGEB ‘den 
beklentisi en çok hangi yönde?
Yeni iş kurmak isteyen girişimcilerimizin 
bizden büyük beklentisi var. Bütçemizin 
önemli bir kısmı buraya gidiyor. Diğer 
bir kısmı da firmalarımızın kapasitelerini 
geliştirmek daha fazla üretim yapmak, 
makine teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere gidiyor. Biz bu makine teçhizat 
gibi destekleri verirken özellikle proje 
bazlı veriyoruz. KOSGEB olarak şöyle bir 
vizyonla hareket ediyoruz: Bir taraftan 
yeni girişimlerimizi destekleyelim ama 
diğer taraftan da mevcut KOBİ’lerimizi 
desteklerken özellikle teknoloji 
düzeyi, katma değeri yüksek ve 
ihracata yönelik ürünlerin üretilmesini 
sağlayalım ve bu tür projeleri 
destekleyelim. Bunu yaparken de temel 
önceliğimiz ülkemizde üretilmeyen 
ithal ettiğimiz ürünlerin yerli ve milli 
olarak üretilmesini sağlamak ve bu 
üretimi yapacak KOBİ’lerimizin ortaya 
çıkmasını,  evcutların büyümesini, 

yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak 
istiyoruz. Son dönemde ortaya 
koyduğumuz projeler ile özellikle ithal 
edilen ürünlerin yerli üretilmesini 
sağlayacak projeler öncelikli hedefimiz. 
Bir de ülkemizde yapılan Ar-Ge 
sonucu ortaya açıkmış olan teknolojik 
ürünlerin üretilmesine yönelik olarak 
bize gelen projeleri önceliklendiriyoruz. 
Yani temel önceliğimiz yüksek katma 
değer, teknolojik, ihracata yönelik 
üretim ve yerli ve milli olarak bunların 
gerçekleşmesini sağlamak. 

Hala nasıl ihracat yapacağını 
bilmeyen KOBİ’ler var. 
Bu konuya ilişkin sizin bir 
çalışmanız var. “Yurt Dışı Pazar 
Destek Programı” KOBİ’leri 
ihracata hazırlama projesi 
diyebiliriz. Nasıl bir program, 
hedefiniz ne?
Yakın zamanda yürürlüğe girecek olan 
programımızı da sizin aracılığınızla 

buradan açıklamış olalım. Yurt Dışı 
Pazar Destek Programı. Biz KOBİ’lerimizi 
ihracata yöneltmek, ihracat yapan varsa 
da bunların ihracat rakamlarını arttırmak 
istiyoruz. Bu doğrultuda ülke içinde 
yapması gereken tanıtım, test-analiz, yurt 
dışı iş gezileri, yurt dışı fuarlara katılmak, 
hizmet alımı gibi bu tür kalemlerde 
KOBİ’lerimizi destekleyeceğimiz yeni 
bir destek programı hazırladık. Bunun 
bütün hazırlıkları bitti yakın zamanda 
bunu da yürürlüğe koymuş olacağız. Bu 
program kapsamında ihracat yapmak 
isteyen KOBİ’lerimize 300 Bin TL’ye 
kadar destek vereceğiz.  Bu desteğin 
%70’i geri ödemesiz sadece %30’u 
geri ödemeli olacak ve bu faizli bir geri 
ödeme olmayacak. Burada özellikle 
TİM’le birlikte bu programı yürütmek 
istiyoruz. TİM KOBİ’lerimize çok ciddi 
ihracat eğitimi veriyor. TİM tarafından 
eğitim almış olanlara öncelik vereceğiz 
çünkü destek verdiğimiz zaman bu doğru 
yerlerde kullanılsın ve amaca matuf olsun. 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: “Yakın zamanda yürürlüğe 

koyduğumuz Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile ihracat yapmak 

isteyen KOBİ’lerimize 300 Bin TL’ye kadar destek vereceğiz.” dedi.
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Biz de TİM’le birlikte ihracat eğitimi almış 
firmalarımıza özellikle ihracat projesi olan 
firmalarımıza bu Yurt Dışı Pazar Destek 
Programı desteğini vermek istiyoruz. 

Ne tür şartlar aranacak, kaç 
kişilik? Bir sınırlama olacak mı?
KOBİ’nin burada ihracat yapmak üzere 
bize bir irade beyanı olacak ve bir 
projesi olacak. Yani ben şu ürünlerimi 
şu ülkelere ihracat yapmak istiyorum 
ve bunun için de şöyle bir hazırlık 
yapmak istiyorum diye proje sunmaları 
yeterli bunun dışında herhangi bir şart 
aramayacağız. 

Türkiye’deki KOBİ’lerin 
ihracat potansiyelini nasıl 
görüyorsunuz? 
Bizim gözlemlediğimiz aslında ihracat 
yapılabilecek çok güzel ürünlerimiz var. 
Tabi Çin’le mukayese edildiğinde maliyet 
konusunda bazı alanlarda dezavantaja 
sahibiz. Bizim işletmelerimizin yurt 
dışına çıktıklarında biraz uluslararası 
ticaretin kurallarına göre bunu 
yapmaları gerekiyor. Yapılacak işte bir 
taraftan bu konuda destek verirken bir 
taraftan da yurt dışına çıkıldığında yurt 
dışı pazarlara nasıl girilir? Orada nasıl 
rekabet edilir? Nasıl mücadele edilir? 
KOBİ’lerin bunu öğrenmesi gerekiyor, 
biraz orada eksiğimiz var işletmelerimizi 
de o yönde geliştirdiğimiz zaman ben 
umut ediyorum ki orta ölçekli, küçük 
ölçekli birçok işletmemiz yurt dışında 
çok daha pazar payları elde edebilecek.

Mesela söyledikleriniz arasında 
fuardan bahsetmiştiniz. Belki 
ihracatı öğrenmek açısından 
bunlar önemli olacaktır bunu 
da destekliyorsunuz anladığım 
kadarıyla.
Tabi, zaten bu program kapsamında 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, A Para 

’da yayınlanan Murat Ovucu ‘nun sunduğu “ 

KOBİ Platformu” programına konuk oldu.

olmasa bile biz yurt dışındaki 
işletmelerle yüz yüze görüşme yapmak 
isteyen KOBİ’lerimize bir yurt dışı iş 
gezisi desteği veriyoruz. Yurt içinde 
yapılan uluslararası fuarlara katılımlarını 
destekliyoruz. Zaten yurt dışı fuarları 
Ticaret Bakanlığımız destekliyor. Aslında 
biz KOBİ’leri yurt dışına açmak için 
devlet olarak çok farklı alanlarda onları 
teşvik ediyoruz.

Eğitimleri veriyorsunuz, 
destekleri veriyorsunuz, 
ciddi bütçeler ayırıyorsunuz 
sonucundan memnun 
musunuz? Bu kurumun 
başında olan biri olarak 
baktığınızda verdiğimiz 
desteklerin amacına ulaştığını 
söyleyebiliyor musunuz? Nasıl 
bir tablo görüyorsunuz destek 
alan KOBİ’lerde?
Bu çok önemli soruyu yönelttiğiniz 
için teşekkür ediyorum. KOBİ’lere 
vermiş olduğumuz, bütçemize konan 
para kamunun parası yani bu ülkenin 
vatandaşlarının parası. Biz bunun 
farkındayız. Biz bu parayı KOBİ’lerimize 
aktarırken önceliğimiz; biz bu kaynağı 
KOBİ’ye aktarıyoruz ancak aktarmış 
olduğumuz 3 lira, 5 lira bu ülkenin 
ekonomisine 10 lira, 50 lira 100 lira 
olarak geri dönüyor. Hakikaten bu bizim 

için ağır bir sorumluluk. “O açıdan da biz 
destek programlarını kurgularken doğru 
adreslere verdiğimizi buradan ekonomik 
bir ivme yaratabilecek miyiz? Bir katma 
değer üretebilecek miyiz? Ülkenin 
ithalatını azaltıp ihracatını artırabilecek 
miyiz?” endişesi ile bu programlarımızı 
hazırlıyoruz ve revize ediyoruz. Bunun 
için yakın zamanda bütün desteklerimizi 
analiz eden etki analizleri yapan 
performans değerlendirmesi yapan 
bir daire başkanlığı kurduk. Bu daire 
başkanlığımız, verdiğimiz her bir 
desteğin destek bazında ve işletme 
bazında nerelere kullanmış sonunda 
ortaya ne çıkmış istihdam, karlılık, 
verimlilik, ihracat açısından bunları 
inceleyip değerlendiriyor.  KOSGEB’in 
operasyonlarına yeni destek kurgularına 
katkı yapan bir sistem kurduk. Eğer 
burada verdiğimiz bir destek derde 
deva olmuyorsa yanış bir adrese 
gitmişse ya da bir fayda üretmiyorsa biz 
bundan hemen vazgeçiyoruz. Mevcut 
desteklerimizi de daha katma değerli 
hale getirmek için ne tür revizyonlar 
yaparız oradan geri beslemeler alıyoruz. 
Bu gerçekten çok önemli bir şey. Ben 
eminim ki, verdiğimiz her bir kuruşun bu 
ülkeye daha fazla ekonomik ve sosyal bir 
katma değer katmasını sağlayacak bir 
anlayışla bu destekleri vermeye devam 
edeceğiz.
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KOSGEB İLE RAS Arasında 
Mutabakat Zaptı İmzalandı
Türkiye ile Sırbistan, KOBİ’ler 
bağlamında iş birliğine gidecek. 

KOSGEB, Sırp muadili Sırbistan 
Kalkınma Ajansı (RAS) ile mutabakat 
zaptı imzaladı. Buna göre; KOSGEB ve 
RAS, kurumsal altyapılarını geliştirmek 
amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımında 
bulunacak.

İş Birliği Konseyi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli 
İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına 
katılmak üzere Sırbistan’da temaslarda 
bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vuçiç tarafından karşılanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbirliği 
konseyi toplantısının ardından iki ülke 
arasında imzalanacak anlaşmalara 
ilişkin törene geçti.

SIRBİSTAN İLE 
KOBİ İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan ve Vuçiç Refakat Etti
Törende KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 
Cevahir Uzkurt ile RAS Başkanı Rados 
Gazdiç arasında mutabakat zaptı 
imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
Sırp mevkidaşı Vuçiç, mutabakat zaptının 
taraflar arasındaki değişimi sırasında 
KOSGEB Başkanı Uzkurt ile RAS Başkanı 
Gazdiç’e refekat etti. 

Tecrübe Paylaşımı
Mutabakat zaptı ile iki kurum, KOBİ’leri 
desteklemeyi amaçlayan politika, önlem ve 
uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde 
bulunacak. KOBİ’lere yönelik faaliyetler için 
tecrübe paylaşımı yapacak olan KOSGEB 
ve RAS, iş birliğini geliştirmek için uzman 
programları düzenleyecek.

Bilgilendirme Programları
Taraflar, KOBİ’lerin ticari ilişkilerini 
geliştirmek ve ortak girişimleri 
teşvik etmek için karşılıklı iş gezileri 
düzenlerken, bölgelerinde KOBİ’lerle ilgili 
iş fırsatları hakkında bilgi paylaşacak. 
İki kurum, KOBİ’ler ve KOBİ’ler ile ilgili 
kuruluşlar için eğitim, bilgilendirme 
programları organize edecek.

Sırada Eylem Planı Var
İki ülke arasında KOBİ’ler bağlamında 
hayata geçirilecek iş birliğinin 
detayları, KOSGEB ve RAS arasında 
kararlaştırılacak eylem planı kapsamında 
belirlenecek.
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KOBİ ekosisteminin merkezinde yer alan 
KOSGEB, işletmelerin karnesini çıkardı. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, e-Devlet üzerinden erişime 
açılan KOSGEB İşletme Değerlendirme 
Raporu’nu kamuoyuna duyurdu. 
Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 
3 buçuk milyon KOBİ olduğunu 
kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Varank, “KOBİ’lerimiz, kendilerine özel 
olarak hazırlanan bu rapor sayesinde 
bulunduğu bölgede, sektöründe ve 
Türkiye genelinde nerede olduğunu 
görecek. Gelecek planlarını bu rapora 
göre yapacak. KOSGEB de bu raporları 
kurgulayacağı destek programları için 
referans olarak kullanacak. Kısacası, 
KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu, 

KOBİ’lerimizin bir nevi röntgenini çekip, 
kendilerine sunacak. Türkiye’de ilk defa 
firma bazında böylesine detaylı bir 
çalışma yapılıyor. Veri bazlı politikalar 
geliştirilmesi için önemli bir adım 
atıyoruz” dedi.

Rakipleriyle Kıyaslama 
Yapabilecekler
KOSGEB, kurum ve kuruluşların, 
mevzuatları kapsamında işletmelerle 
ilgili tuttukları idari kayıtları analiz etti. 
KOBİ’lerin iç değerlendirme yapmaları, 
rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, 
hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına 
çözüm bulabilmeleri amacıyla her 
bir işletme için “KOSGEB İşletme 
Değerlendirme Raporu” hazırlandı.

8 Bölümden Oluşuyor
KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu; 
Rapor İçeriği, İşletme Künyesi, Genel 
Sıralama, İnsan Kaynakları, Ar-Ge, Yenilik 
ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve 
Finansman bölümlerinden oluşuyor.

Daha Güçlü KOBİ’ler
KOSGEB İşletme Değerlendirme 
Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan 
Bakan Varank, “Milli Teknoloji, Güçlü 
Sanayi vizyonuyla yolumuza devam 
ediyoruz. Geçen hafta 2023 Sanayi 
ve Teknoloji Stratejimizi açıkladık. 
Stratejimiz bağlamında teknoloji odaklı 
sanayileşmeyi oldukça önemsiyoruz. 
Katma değerli üretim liderliğinde küresel 
rekabette söz sahibi olmak için, daha 

KOBİ’lerin
Röntgeni Çekildi
Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank: 

KOBİ’lerimiz 

bulunduğu 

bölgede, 

sektöründe ve 

Türkiye genelinde 

nerede olduğunu 

görecek.
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güçlü KOBİ’lere ihtiyacımız 
var. KOBİ’lerimizin yüksek 
teknolojiyi tabana yayma 
konusunda daha aktif rol 
almasını istiyoruz. Tabi bunun 
için de üretim ekosisteminde 
nasıl bir yere sahip olduklarının 
tespit edilmesi gerekiyor.” dedi.

KOBİ’ler Yol Haritasını 
Belirleyecek
Bakan Varank, bu çerçevede KOSGEB 
olarak her bir KOBİ’ye, sadece 
kendilerinin görebileceği İşletme 
Değerlendirme Raporu oluşturduklarını 
belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 3 buçuk 
milyon KOBİ var. KOBİ’lerimiz bu raporla 
bulunduğu bölgede, Türkiye genelinde 
ve sektörel bazda nerede olduğunu 
görebilecek. Firma özelindeki bu raporlar 
sayesinde, işletmeler gelecek planlarını daha 
sağlıklı yapabilecek. İşletme Değerlendirme 
Raporu, ilerleyen dönemde KOBİ Rehberlik 
ve Teknik Danışmanlığı Sistemi’ne 
entegre edilerek KOBİ’lerin yol haritalarını 
belirlemelerinde etkin rol üstlenecek.” diye 
konuştu.

Destek İçin Kriter 
Olacak
KOSGEB’in de bu raporları ilerleyen süreçte 
kurgulayacağı destek programları için 
referans olarak kullanacağını vurgulayan 
Varank, “KOSGEB, raporlardan çıkan 
makro ve mikro ölçekli analizlere göre, 
yeni destek programları oluşturacak 
veya mevcut destek programlarını revize 

edecek. KOBİ’lere destek verilirken bu 
raporlar da dikkate alınacak. Kısacası, 
KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu, 
KOBİ’lerimizin bir nevi röntgenini çekip, 
kendilerine sunacak. Türkiye’de ilk defa 
firma bazında böylesine detaylı bir çalışma 
yapılıyor. Veri bazlı politikalar geliştirilmesi 
adına önemli bir adım atıyoruz. Şunu da 
mutlulukla ifade edeyim; bu çalışmada 
kullanılan yazılımı da KOSGEB kendisi 
geliştirdi” dedi.

Raporlar Ücretsiz 
Oluşturulacak
İşletmeler, sadece kendileriyle ilgili 
rapora, elektronik ortamda ücretsiz 
olarak ulaşabilecek. Raporda yer alan 

barkod sayesinde e-Devlet üzerinden 
raporun doğruluğu teyit edilebilecek. 
Bilgi amaçlı olarak hazırlanan, herhangi 
bir yorum içermeyen raporlar, resmi 
bir evrak niteliği taşımıyor. Raporun 
hazırlanmasında; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal 
Güvenlik Kurumu, Ticaret Bakanlığı, Türk 
Patent ve Marka Kurumu’ndan alınan 
veriler kullanılıyor.
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KOBİ’lerin içinde bulundukları 
sektörde, bölgesinde ve Türkiye’de 
nerede olduğunu gösteren İşletme 
Değerlendirme Raporu ile ilgili 
KOSGEB’de tanıtım toplantısı 
düzenlendi. Toplantının açılışında 
konuşan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 
Cevahir Uzkurt, KOBİ’lerin kendilerine 
özel olarak hazırlanan bu raporla 
birlikte KOSGEB desteklerinde yeni 
bir döneme girdiklerinin altını çizerek, 
“KOBİ’lere çağrıda bulunacağız. 
Diyeceğiz ki; ‘Senin satış sorunun 
var, senin üretim sorunun var, senin 

teknoloji sıkıntın var. Gel senin bu zayıf 
yönlerini güçlendirerek seni ekonomiye 
daha fazla katkı yapar hale getirelim.’ 
Yani işletmeye özgü destekler verme 
aşamasına geçeceğiz.” dedi.
İşletme Değerlendirme Raporu’nun 
tanıtımı ve KOBİ’lerin bu konuda doğru 
yönlendirilmeleri amacıyla KOSGEB 
Başkanlık Binası Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Salonu’nda bir toplantı düzenlendi.

İşletmelerin A’dan Z’ye 
Fotoğrafı
Toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı 

Prof. Uzkurt, İşletme Değerlendirme 
Raporu ile bir işletmenin A’dan 
Z’ye hem kendi sektöründe, hem 
bölgesinde hem de Türkiye genelinde 
karşılaştırmalı olarak fotoğrafının 
çekildiğini ifade etti. Uzkurt, bu 
çalışmanın bir başlangıç olduğunu 
belirterek, “Elimizde KOBİ’lere 
ilişkin kamu kurumlarında ne varsa 
hepsini şu an veri tabanımıza almış 
bulunmaktayız. Bu veri paylaşımları 
sadece anlık veri paylaşımı şeklinde 
olmayıp sürekliliği de sağlanacak. 
Bu raporları paydaşlarımızdan 

“İşletmeye Özgü Destekler Verme 

Aşamasına Geçeceğiz”
KOSGEB Başkanı Prof. Uzkurt: “KOSGEB destek mekanizmalarında 
yeni bir sürece girildi. ‘Bize proje getirin biz bu projeleri 
değerlendirip size destek verelim’ anlayışıyla değil, her bir KOBİ’nin 
ihtiyacını tespit ettikten sonra biz o KOBİ’lere çağrıda bulunacağız.”
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ve KOBİ’lerimizden gelen geri 
besleme ve taleplere göre yenileyip, 
geliştirebileceğiz. Bu anlamda 
kamuoyuna da çok ciddi katkıda 
bulunmuş olacağız.” dedi.

Raporlar Yol Gösterecek
Bugüne kadar KOSGEB’in yeni vizyonu 
ve yol haritası çerçevesinde KOBİ’lere 
destek sağladıklarını ifade eden 
Uzkurt, “Biz diğer taraftan da veriye 
dayalı olarak bir destek mekanizması 
oluşturmayı, elde edilen verilerin de 
analiz edilerek, KOSGEB’in bilimsel ve 
yol gösterici raporların üretildiği bir 
kurum haline gelmesini önemsedik.” 
diye konuştu. Uzkurt ayrıca yeni 
bir destek programı çıkarılacaksa 
veya bir KOBİ’ye destek verilip 
verilmeyeceğine karar verilecekse 
bunları belirli bir veriye dayalı olarak 
yapmak gerektiğinin altını çizerek, 
“Bugüne kadar elbette ki kurullar 
özverili çalışmalarıyla analiz ederek bu 
projeleri değerlendirdiler. Fakat bundan 
sonra analiz edilerek bu verilerden 

ortaya çıkan raporlar karar kurullarının 
önünde olacak ve kurulların karar 
sürecinde bu raporlar yol gösterici 
olacak.” diye konuştu.

Yeni Bir Sürece Girildi
Bu raporlar sayesinde her bir 
KOBİ’nin hangi yönünün güçlü, 
hangi yönünün zayıf olduğunu, 
nerede sıkıntı yaşadığını veya 
gelecek dönemde nerede sıkıntı 
yaşayacağını analiz edebileceklerini 
anlatan Prof. Uzkurt, “KOSGEB 
destek mekanizmalarında yeni bir 
sürece girildi. ‘Bize proje getirin 
biz bu projeleri değerlendirip size 
destek verelim’ anlayışıyla değil, her 
bir KOBİ’nin ihtiyacını tespit ettikten 
sonra biz o KOBİ’lere çağrıda 
bulunacağız. Diyeceğiz ki; ‘Senin 
satış sorunun var, senin üretim 
sorunun var, senin teknoloji sıkıntın 
var. Gel senin bu zayıf yönlerini 
güçlendirerek seni ekonomiye daha 
fazla katkı yapar hale getirelim.’ 
Yani işletmeye özgü destekler 

verme aşamasına geçeceğiz.” 
değerlendirmesini yaptı.

Kapsamlı Bir Rapor
Uzkurt, şöyle devam etti: Eğer 
biz bunu yaparsak kamudan 
kullandırılan her bir kaynağın hem 
doğru adrese gitmesi anlamında 
hem de verdiğimiz desteğin 
çarpanının ülke ekonomisine geri 
dönüşünün ve işletme üzerindeki 
katma değerinin daha yüksek 
olduğunu göreceğiz. Bu raporu 
alan bankacılar, finans kuruluşları 
ve firmalar çok memnunlar. 
Çünkü ilk defa böyle kapsamlı 
bir rapor ile karşılaşıyorlar. 
İşletmeler bu rapor sayesinde kendi 
durumlarının yanı sıra bölgesindeki 
ve ülke genelindeki işletmelerle 
karşılaştırma yapabiliyorlar. 
Uzkurt’un konuşmasının ardından, 
Bilgi Yönetimi ve Karar Destek 
Dairesi Başkanı Alirıza Ozan 
Kemaloğlu, İşletme Değerlendirme 
Raporu’nu anlatan bir sunum yaptı.

İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektöre göre 

Türkiye genelinde ve bulunduğu bölgedeki 

sıralamasını biliyor musunuz?

İşletmenizin karnesi olan “KOSGEB İşletme 

Değerlendirme Raporu”na

              e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Rapor hakkındaki görüş ve önerilerinizi 

idr@kosgeb.gov.tr 
e-posta adresine gönderebilirsiniz.
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KOSGEB, yurt dışına açılmak isteyen 
KOBİ’leri cesaretlendirecek bir adım 
attı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
ile protokol imzalayan KOSGEB, ilk kez 
yurt dışına çıkacak KOBİ’lere ya da 
yurt dışı pazar payını arttırmak isteyen 
işletmelere 300 bin TL destek verecek. 
KOSGEB’in yeni desteğini, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 

açıkladı. KOBİ’lere seslenen Bakan 
Varank: “Gelin, bu cömert destek 
programından faydalanın. Bu fırsatları 
değerlendirin.” dedi. 

KOSGEB ve TİM Birlikte 
Çalışacak
KOSGEB ile TİM arasında Yurt Dışı Pazar 
Destek Programı’na ilişkin iş birliği 

protokolü imzalandı. Düzenlenen törene 
Bakan Varank’ın yanı sıra Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, MÜSİAD Başkanı 
Abdurrahman Kaan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri 
ile TİM üyeleri katıldı.

KOBİ’lere 1.7 Milyar TL
İmza töreninde bir konuşma yapan 

Cesur KOBİ’lere
300 Bin TL
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve 

ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurt 

Dışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.
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Bakan Varank, Türkiye’de yaklaşık 
3 buçuk milyon işletmenin faaliyet 
gösterdiğini belirterek, “Bunların 
yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. 
Bakanlık olarak KOBİ’lerin, ekonomimiz 
için öneminin farkındayız. İlgili 
kuruluşumuz KOSGEB, Türkiye sathına 
yayılmış 92 müdürlüğü ile KOBİ’lerin 
büyümesine ciddi katkılarda bulunuyor. 
Bu kapsamda; sadece 2019 yılında, 
KOBİ’lerimize 1,7 milyar Lira tutarında 
destek sağladık. Sağladığımız destekler, 
önümüzdeki aylarda elbette devam 
edecek.” dedi.

Hedef Yüzde 60’lar
Varank, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk Kalkınma Planı’nda 
ihracat hedefini 226 milyar dolar olarak 
belirlediklerini hatırlatarak, ‘Protokolü 
imzalanacak destek programının amacı, 
KOBİ’lerin bu ihracattaki payını, yüzde 
60’lara çıkarmaktır.’ diye konuştu.

Yüzde 70’i Geri Ödemesiz
Bu amaç doğrultusunda Yurt Dışı Pazar 
Destek Programı’nı tasarladıklarını 
ifade eden Varank, “Programın destek 
miktarını 300 bin lira olarak belirledik. 
Bunun yüzde 70’i geri ödemesiz olacak. 
Yani 300 bin lira destek almaya hak 
kazanan bir KOBİ’miz, bunun sadece 
90 bin lirasını KOSGEB’e geri ödeyecek. 
Proje bazlı olarak hayata geçecek 
programın destek süresi, 6 aydan 24 
aya kadar. Programdan ilk kez yurt 
dışına açılacak KOBİ’lerimizin yanı sıra, 
yurt dışı pazar payını artırmak isteyen 
KOBİ’lerimiz de faydalanabilecek.” dedi.

Başvurular Pazartesi Başlıyor
Varank, KOBİ’lerin 16 Eylül Pazartesi 
gününden itibaren e-Devlet üzerinden 
veya KOSGEB’in internet sitesinden Yurt 
Dışı Pazar Destek Programı’na başvuru 

yapabileceklerini kaydederek, “Ben bu 
vesileyle, bu salondan, büyük düşünen, 
ihracatı hedefleyen, cesur KOBİ’lerimize 
sesleniyorum: Gelin, bu cömert destek 
programından faydalanın, bu fırsatları 
değerlendirin.” diye konuşu.

Programlarımız İhracata 
Dönük
Törende bir konuşma yapan KOSGEB 
Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın liderliğinde vizyon ve yol 
haritasını belirlediklerini kaydederek, 
“Katma değeri ve teknolojik düzeyi 
yüksek, ihracat kabiliyeti olan ve 
rekabetçi ürünlerin üretilmesine dönük 
programlarımızı yürürlüğe koyduk. 
Bundan sonra da KOBİ’lerimizin ölçeğini 
büyütmek, dijitalleşmesini sağlamak, 
teknolojik ve katma değerli ürünler 
üretmeye dönük bütün çalışmaların 
her zaman destekçisi olmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

6 Kalemde Destek
Yurt Dışı Pazar Destek Programı 

kapsamında işletmelerin 6 farklı 
harcama kalemindeki giderleri 
karşılanacak. Personel, Yazılım ve 
Donanım, Tanıtım, Yurt Dışı Fuar ve 
Seyahat, Test Analiz ve Belgelendirme, 
Hizmet Alımı başlıklarındaki giderlere 
destek verilecek. Her bir gider başlığının 
destek üst limiti, 100 bin TL olacak. 
KOBİ’ler bu destekten bir kereye mahsus 
faydalanabilecek.

Protokolde Ne Var?
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt ile TİM Başkanı İsmail Gülle 
arasında imzalanan protokole göre; 
KOSGEB, KOBİ’lerin yurt dışına 
açılmaları konusunda özellikle eğitim ve 
farkındalık oluşturma bağlamında TİM 
ile birlikte çalışacak. KOSGEB, KOBİ’lerin 
bilgilendirmeleri ile ilgili 81 ilde bulunan 
müdürlükleri aracılığıyla altyapı ve 
koordinasyon desteği verecek. TİM de 
eğitmenleri aracılığıyla KOSGEB’in hedef 
kitlesinde bulunan yaklaşık 3,5 milyon 
KOBİ’ye ulaşarak, yurt dışı pazarlara 
ulaşma noktasında bilgilendirmeler 
yapacak.
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Türkiye’de ‘robotik sistemler’ 
üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan, 
ürün geliştiren ve bu ürünleri dünya 
pazarlarına sunan Acrome Robotik 
Mekatronik Sistemleri Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. kurucusu ve Genel Müdürü 
Başar Şahinbeyoğlu, sektöre ilişkin 
değerlendirmelerini ve çalışmalarını 
KOSGEB Dergisi ile paylaştı: 

İşletmenizin Kuruluşundan 
Bugüne Kadar Olan Süreçlerini 
Anlatır Mısınız?
Yenilikçi robotik ve mekatronik 

sistemler geliştirmek amacıyla 2013 
yılında kurulan Acrome, aynı yıl İTÜ 
Çekirdek Yarışması finalinde başarılı 
bulunarak bir yıllık ofis kullanım hakkı 
kazandı. İlk kurulduğumuz yıllarda ülke 
içindeki sanayi kuruluşlarına hem bizim 
için hem de son kullanıcılar adına katma 
değeri yüksek projeler gerçekleştirdik. 
Bu projelerden edindiğimiz tecrübeler 
ve mali destekler ile tüm dünyada 
satışını gerçekleştirdiğimiz ürün gamını 
geliştirmeye başladık. 
İşletmemiz çeşitli yatırım süreçleri 
geçirmiştir. 2017 yılında gerçekleşen 

bir Start-up Challenge’da, yine ürün 
gamımızı geliştirmeye yönelik yatırım 
aldık. 

Faaliyetleriniz Hakkında Kısaca 
Bilgi Verir Misiniz?
Acrome Robotik Sistemleri, eğitim ve 
araştırmaya yönelik robotik sistemler 
geliştiren teknoloji tabanlı bir 
firmadır. Acrome kelimesi; automation 
(otomasyon), control (kontrol), 
robotics (robotik), mechatronics 
(mekatronik) kelimelerinin baş 
harflerinden oluşmaktadır ve 

Dünya Pazarına
Damga VurduRobotik Sistemler İle 

Yenilikçi robotik ve mekatronik sistemler geliştiren Acrome 

Robotik Sistemleri, 20’den fazla ülkede 100’den fazla kurum ve 

kuruluşa geliştirdiği sistemlerini kurdu.

Hazırlayan: Şenol DEMİRBÜYÜDÜMKOB
İ’ydim



444 1 567

KOSGEB’le Daha Güçlü

19

temel anlamda firmamızın çözüm 
sunup değer ürettiği alanları 
göstermektedir.
Firmamızın temel vizyonu robotik 
eğitimi tüm dünya genelinde 
erişilebilir kılmak ve robotik 
alanındaki eğitim alan/veren kişi ve 
kurumları ivmelendirmektir. Yenilikçi 
bir eğitim modelini esas alarak, 
robotik-kodlama, otomatik kontrol, 
sistem tasarımı, yazılım teknolojileri 
ve yapay zeka gibi konularda 
teorik bilgiyi pekiştiren uygulamalı 
deneyler yapılmasını, eğitimler 
verilmesini, ürünlerin ve hizmetlerin 
ihracatının gerçekleştirilmesini 
misyon edinmiş bir firmayız.
Misyonumuza yönelik olarak; 
ülkemizin önde gelen savunma 
sanayi organizasyonlarında ve vakıf 
şirketlerinde robotik simülasyon 
altyapısı kurmak adına bu projeleri 
başlattık. Ülkemizin kalkınmasına 
yardımcı olacağını düşündüğümüz 
katma değeri yüksek ürün ve hizmet 
ihracatlarımız 2016 yılından bu yana 
artarak devam etmektedir.

Ürettiğiniz Ürünler Hakkında 
Bilgi Verir Misiniz?
Acrome olarak otomatik kontrol, 
robotik tasarımı ve mekatronik 
alanlarında en iyi uygulama ve 
eğitim deneyimleri sunmak için 
çözümler tasarlıyoruz.
Üretim alanında çalışanlara, bilim 
insanlarına ve mühendis adaylarına 
robotik-kodlama, otomatik kontrol, 
sistem tasarımı, yazılım teknolojileri 
ve yapay zeka gibi konularda 
yenilikçi bir eğitim modelini esas 
alarak teorik bilgiyi pekiştiren 
uygulamalı eğitimler verilmesini 
sağlıyoruz. Veri toplama ve test 
sistemleri, görüntü işleme ve gömülü 
sistem kontrolü alanlarında projeler 
de geliştirmekteyiz.

Yurt İçi ve Yurt Dışı 
Pazarlarınız Nasıl? Satışlarınız 
Hakkında Bilgi Verir Misiniz?
Acrome Robotik Sistemleri olarak 
kurulduğumuzdan bu yana 

aralarında ABD, Almanya ve Çin 
olmak üzere 20’den fazla ülkede 
100’den fazla kurum ve kuruluşa 
sistemlerimizin kurulumunu 
yapmış bulunmaktayız. National 
Instruments, Mathworks, Boeing, 
Intel ve Ericsson gibi dünyanın 
önde gelen teknoloji firmaları ile iş 
birlikleri ve satışlar gerçekleştirdik.
Sadece 2018 yılında dünya 
genelinde 30 farklı kuruluşa 
robotik sistemlerimizin kurulumunu 
sağladık.  Aynı zamanda Almanya, 
Fransa, İtalya, Çin ve ABD gibi 
gelişmiş ülkelerde distribütör 
firma anlaşmaları ve faaliyetleri ile 
satış ağımızı genişletmeye devam 
ediyoruz.
Ülkemizde, rakip ithal ürünlere karşı 
olan yarışımız her geçen gün iyiye 
doğru gitmektedir. Bu noktada; gerek 
mali avantajlarımız gerekse de satış 
öncesi ve satış sonrası faaliyetlerimiz 
ve erişilebilirliğimiz ile bu yarışa 
bir adım önde başlamaktayız. 

İşletme, 
TEKNOFEST 
İstanbul 
Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji 
Festivali’nde 2 
gün boyunca 
KOSGEB 
standında 
ürünlerini 
sergiledi.
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Bunlara ek olarak 2019 yılı itibariyle 
yurt içi pazarlama ve satış ağımızı 
genişletmek stratejisi kapsamında 
çeşitli hedefler belirledik. 

Devlet Desteklerinden Ne 
Şekilde ve Hangi Kurumlardan 
Faydalandınız?
Hâlihazırda İTÜ Arı Teknokent 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
4691 sayılı kanun kapsamında çeşitli 
muafiyetlerden yararlanıyoruz. 
Aynı zamanda yine teknokent 
bünyesinde İTÜ Çekirdek, Innogate 
ve İTÜ Magnet programları aracılığı 
ile eğitim, ofis ve mentorluk gibi 
destekler aldık.

Almış Olduğunuz KOSGEB 
Destekleri Nelerdir? Bu 
Destekler İşletmenize Ne Gibi 
Katkılar Sağladı?
KOSGEB’den 2018 yılında bir destek 
aldık. Bu destek ile Quilibro - 
Kinetik Bilgisayar adında, kişilere 

analitik ve sistematik düşünme 
yeteneği kazandıran kapasitesi 
ile öğrenme tecrübelerine eşsiz 
katkılar sağlayan bir ürün 
geliştirdik. Quilibro’yu Hollanda’ya 
ihraç ettik, Türkiye’de ve yurt 
dışında çeşitli etkinliklere katılarak 
gençlerle buluşturduk.
Yeni nesillerin teknoloji ile iç içe 
yetişmesine olanak veren Qulibro, 
ilk ve ortaöğretim seviyesindeki 
öğrencilere temel bilimler ve 
matematik konularından nasıl 
mühendislik ve teknolojiye adım 
atıldığını anlamalarında yardımcı 
oluyor.
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 Yurt dışına açılın, lokal düşünmeyin. Ürününüz hazır olmasa da pazara çıkın, ürününüzün en mükemmel halini  
 oluşturmaya ayırdığınız zaman arttıkça pazardaki rakipleriniz çoktan harekete geçmiş olabilir.

 Müşteri segmentasyonu ve çözdüğünüz sorunu aktarırken çok net olun ki, değer önerinizin rakiplerinizden   
 nerede farklılaştığı mesajı kolayca anlaşılsın. 

 Hedef müşterileriniz kendilerine sunduğunuz çözümün gerçekten de ihtiyaçlarına cevap veren bir sistem   
 olduğunu anlayabilsinler.

 Önemli bir diğer nokta da ekip. Ancak     
             ekibinizin başarısı kadar     
 başarılı olabileceğinizi unutmayın. 
 Bu yüzden, başarı odaklı, motivasyonu    
   yüksek ve yetenekli bir ekip kurmak        
             bir girişimcinin bana kalırsa en önemli   
             görevlerinden biridir. Burada bu kişileri   
             bulmak, ikna etmek, ekip ruhu oluşturmak  
 gibi önemli görevler              
 girişimciye düşüyor.  
             Ama şurası oldukça net, iyi bir ekip başarıyı       
 getiriyor.  

Küçük İşletmelere ve Girişimcilere Tavsiyeler

Projeleriniz Hakkında 
Kısaca Bilgi Verir Misiniz? 
KOSGEB’den Almış Olduğunuz 
Desteklerin Etkilerinden 
Bahseder Misiniz?
Bulut tabanlı robotik platformu projesi 
çalışmalarının yanı sıra; Acrome’un 
ürün gamını geliştirmek adına 
durmaksızın devam eden tasarım 
faaliyetleri içerisindeyiz. KOSGEB’den 
almış olduğumuz destek ile ürün 
yelpazemizi daha da genişletme 
fırsatımız oldu. İlk ve ortaöğretim 
seviyesindeki öğrencilerin derslerinde 
teorik olarak öğrendikleri müfredat 
konularını kodlama ve robotik eğitimi 
ile birleştirerek öğrencilerin yeni 

teknolojiler ve endüstriyel uygulamalar 
hakkında bilgi sahibi olmalarını 
sağlayan bahsetmiş olduğumuz 
Quilibro - Kinetik bilgisayar fikrimizi 
ürünleştirdik.

“KOSGEB’den almış 

olduğumuz destek 

ile ürün yelpazemizi 

daha da genişletme 

fırsatımız oldu.”
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Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 
Kurultayı, dört yıl aradan sonra toplandı. 
Türkiye’nin ayakları yere basmayan tek 
festivali olan TEKNOFEST kapsamında 
gerçekleştirilen kurultaya yurt dışından 
ve Türkiye’den bilim insanları katıldı. 
Kurultayın açılışında konuşan Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
akademik çalışmalarını yurt dışında 
sürdüren bilim insanlarına çağrıda 
bulunarak, “Güçlü ve Büyük Türkiye 
idealinin vazgeçilmez bir parçası olun.“ 
dedi. TÜBİTAK’ın Uluslararası Lider 
Araştırmacılar Programı’nın yoğun 
ilgiyle karşılandığını ifade eden Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
programa önümüzdeki dönemde de 
devam edeceklerini kaydetti.
İki gün süren kurultay, 
TEKNOFEST’in gerçekleştirildiği Atatürk 
Havalimanı’nın dış hatlar terminalinde 
bulunan salonda gerçekleştirildi. 
Kurultaya, Bakan Varank’ın yanı sıra 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. 
Habip Asan ve Yunus Emre Enstitüsü 
Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile bilim 
insanları katıldı.
TÜBİTAK ile TÜBA’nın ortaklaşa 
düzenlediği kurultayın açılışında bilim 
insanlarına seslenen Bakan Varank, şunları 
kaydetti:

Türk Bilim İnsanları
Bir Araya Geldi

Bakan Varank’tan yurt dışındaki Türk bilim insanlarına çağrı: 
Güçlü ve Büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir parçası olun.
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Nitelikli İnsan Kaynağı
Topyekün kalkınma için, tek alanda 
gelişim yeterli değil. Bilimin ve 
teknolojinin; tüm sektörleri yönlendirdiği 
bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bu iki 
unsuru üretim süreçlerinde en iyi şekilde 
kullanan ülkeler; küresel rekabette ve 
inovasyonda rakiplerini geride bırakıyor. 
İşte biz de Güçlü Türkiye için, mevcut 
üretim yapımızdaki katma değeri ve 
teknoloji yoğunluğunu arttırmanın 
peşindeyiz. Bu durum, müteşebbislerin 
yatırım iştahı kadar, nitelikli insan 
kaynağıyla da yakından ilişkili. Beşeri 
sermaye noktasında, emsallerimize 
göre karşılaştırmalı bir üstünlüğümüz 
var.

Çalışmalarınız Bizim İçin 
Referans
Siz değerli araştırmacılarımıza, bilim 
insanlarımıza da bu manada önemli 
görevler düşüyor. Gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışında yaptığınız çalışmalar 
bizler için referans niteliğinde. O yüzden 
bu tip buluşmaları ben çok önemsiyorum. 
Yurt dışına gittiğimde de bilim 
insanlarımızla bir araya gelmeye özen 
gösteriyorum. Onların fikir ve önerilerini 
dinliyor, birlikte neler yapabiliriz sorusuna 
cevap arıyorum.

Sırada Nitelik Var
Ar-Ge ekosistemimizi geliştirmek için, 
17 senede büyük yatırımlar yaptık. 
200’ü aşkın üniversite, bin 200’e 
yakın Ar-Ge merkezi, 300’ü aşan 
tasarım merkezi, seksenin üzerinde 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 112 
bin araştırmacıyla güçlü bir altyapıya 
sahibiz. Bundan sonraki hedefimiz, 
işin nitelik boyutunu çok daha ileri 
noktalara taşımak. Ekonomideki 
yeni başarı hikâyesini katma değerli 
üretimle yazıp; hep övündüğümüz 
genç ve dinamik nüfusumuzla küresel 
ekonomide hak ettiğimiz yere gelmek 
istiyoruz.

Beklenenin Ötesinde İlgi
Tıpkı sizler gibi, yurt dışında çalışıp; 
temel ve beşeri bilimlerde ülkemizin 
adını yücelten pek çok akademisyenimiz 
var. Biriktirdiğiniz engin tecrübeleri bir 
şekilde ülkemize de aktarmanızı, somut 
projelere dökmenizi bekliyoruz. Bunun 
yanı sıra, ülkemizi üstün nitelikli yerli 
ve yabancı yabancı araştırmacılar için 
bir çekim merkezi yapmayı hedefledik. 
Bu sene ilk defa, Uluslararası Lider 
Araştırmacılar Programı’nı uygulamaya 
başladık. Beklediğimizin ötesinde bir 
ilgiyle karşılaştık. 98’i Türk, 29’u yabancı 

olmak üzere 127 üst düzey araştırmacı 
bu programdan faydalanacak. 
Bugün buradan açıklıyorum. Yoğun 
ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider 
Araştırmacılar Programı’na önümüzdeki 
dönemde de devam edeceğiz.

Bu Yolu Birlikte Yürüyelim
Sizler, bilim diasporamızın elçilerisiniz. 
Her birinizin başarılarıyla gurur 
duyuyoruz. Bilgi, deneyim ve 
gözlemleriniz bizler için hazine 
niteliğinde. Biz bu hazinenin, ülkemizde 
de katma değere, üretime ve istihdama 
dönüşmesini arzuluyoruz. Ülkemizdeki 
araştırmacılarla aranızda, güçlü, organik 
ve sürekli bir bağ kurarak, Milli Teknoloji 
Hamlesi’ni hep birlikte başarmak 
istiyoruz. Bu topraklardan filizlenerek 
çıkan siz değerli araştırmacılarımızın, 
tecrübelerinden faydalanmak için her 
türlü desteği vermeye hazırız. Size bir 
telefon kadar yakınız. Gelin, güçlü ve 
büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir 
parçası olun. Bulunduğunuz okullar ya 
da araştırma merkezleriyle, ülkemizdeki 
merkezleri eşleştirin. Yaşadığınız 
ülkelerdeki en iyi uygulama örneklerini 
bizlerle paylaşın, politikalarımızı 
çeşitlendirmemize katkıda bulunun. Bu 
yolu, hep birlikte yürüyelim.
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 
Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
öncülüğünde, ülkenin önemli kurum 
ve firmalarının destekleriyle Atatürk 
Havalimanı’nda düzenlenen festivale 
katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 
bin kişi oldu.

KOSGEB Destekleri Anlatıldı
Festivalde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyesinde açılan KOSGEB standı ilgi 
odağı oldu. TEKNOFEST ziyaretçilerine 
KOSGEB Destek Programları ile ilgili 
bilgilendirmeler KOSGEB’in KOBİ 
uzmanları tarafından yapıldı. 

TEKNOFEST’te Buluştu
Yüz Binler 

Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji alanındaki ilk ve tek 
festivali olan TEKNOFEST’te KOSGEB standı yoğun ilgi gördü. 
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Festivale katılanlar bir yandan 
Türkiye’nin teknolojide geldiği noktayı 
inceleme fırsatı bulurken diğer yandan 
gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve 
yarışmalarla coşkuyu zirvede yaşadı.
Ziyaretçiler, Baykar tarafından üretilen 
‘Bayraktar Akıncı Taarruz İnsansız 
Hava Aracı’nı, yerli ve milli uçan 
araba ‘Cezeri’yi ve TUSAŞ tarafından 
üretilen ‘TF-X Milli Muharip Uçağı’nın 
prototipini ilk kez yakından görme 
fırsatını yakaladı.

Yerli ve Milli Sergi
Sergi alanında ise Türkiye’nin milli ve 
yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara 

araçlarının yanı sıra yurt dışından 
gelen uçaklar da yer aldı. İlk yerli ve 
milli helikopter Atak ve eğitim uçağı 
Hürjet ile 38 farklı hava aracı festival 
alanında sergilendi. Kara araçları 
bölümündeyse yolcularını mayın, 
balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı 
koruyan BMC Amazon UKS-Otonom, 
Altay tankı, kirpi ambulans dahil 
dokuz araç yer aldı.
Festivali nefes kesen gösteri uçuşları 
da damgasını vurdu. Altı gün boyunca 
devam eden etkinlikte, her gün Solo 
Türk’ün başlattığı gösteri uçuşları 
da ilklere sahne oldu. Ziyaretçiler 
Rusya’nın ünlü gösteri uçakları 

Russian Knights Aerobatic Team, Rus 
SU-35 savaş uçağı ve MC-21 yolcu 
uçağının gösteri uçuşlarını da izledi.
Çocuk, genç ve yaşlı demeden her 
yaştan insan zamanını eğlenerek 
ve öğrenerek geçirdiği atölye 
çalışmalarına katıldı. Bu yılki 
festivalde T3 Vakfı standında Uzay 
Taşları, Robotumu Kodluyorum, 
Roketimi Tasarlıyorum, Eğlenceli 
Robotik, Nanoteknoloji, 
Enerji Teknolojileri, Elektronik 
Programlama, Robotik Kodlama, 
Mobil Uygulama ve Programlama ile 
havacılık ve uzay atölyelerine büyük 
ilgi gördü.
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38 Farklı Kategoride 19 
Yarışma
Dünyanın en büyük teknoloji festivali 
kapsamında düzenlenen yarışmalarda 
dereceye girenler ödüllendirildi. 3 
milyon TL’den fazla ödülün verildiği, 
38 farklı kategoride düzenlenen 19 
yarışmanın ödül törenleri 21-22 Eylül’de 
yapıldı. 21 Eylül Cumartesi günü törene 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
katıldı ve kazananlara ödüllerini verdi.

Festivalde, araştırma proje 
yarışmalarında Gazi, Hacettepe, 
Amasya, Fırat, Celal Bayar, Eskişehir 
Teknik, İstanbul Bilgi ve Selçuk 
üniversitelerinin projeleri birinci 
olurken, 40 farklı ülkeden gelen 64 
sporcunun katıldığı Dünya Drone 
Kupası’nda da dereceye girenlere 
ödülleri verildi.
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Bakan Varank Buluş Fuarını Açtı
22 Ülkeden 384 Buluş 
Ziyaretçilerin Beğenisine Sunuldu
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 
(TÜRKPATENT) 2016’dan bu yana düzenlediği 
Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı 
(ISIF’19) bu yıl Türkiye’nin uzay, havacılık ve 
teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında 
açıldı. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın yaptığı fuarda, 22 ülkeden 
384 buluş, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
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Fuat Sezgin Hoca, yarım asırdan 
daha fazla bir süredir modern bilimin 
kuruluşunda doğunun ve bilhassa 
İslam medeniyetinin payı nedir, 
sorusunun cevabını arıyor ve diyor ki:
“Ben, 60 yılımı verdim. Milletler için 
zaman, bir insanın ömründen ibaret 
değildir. Bugünkü Avrupa medeniyeti, 
İslam medeniyetinin muayyen şartlar 
içerisinde, muayyen bir devirden 
sonra, başka iktisadi ve jeopolitik 

şartlar altında ortaya çıkan devamından 
ibarettir. Avrupa medeniyeti, İslam 
medeniyetinin bir çocuğudur. 
Alman Hellmut Ritter’in öğrencisi 
olduğum yıllarda hocamdan, 
Müslümanlardan da büyük 
matematikçiler olduğunu ve Avrupa’nın 
en büyük âlimleri seviyesinde bilim 
adamı olduklarını işitip isimlerini de 
duyunca çok şaşırdım, dehşete düştüm. 
Çünkü ilkokulda, lisede öğrendiğimiz 

şeyler tamamıyla buna aykırıydı. Modern 
dünyanın gelişimine, İslam dünyasının 
katkısının sıfır olduğunu sanıyorduk. 
Ritter’in sözleri, İslam ilimleri tarihini 
öğrenmem için bende kırbaç rolü oynadı. 
Bütün dünyayı terk ederek, gece gündüz 
bunun için çalıştım.” 

İslam Medeniyetinin Batıya 
Etkileri
Fuat Sezgin dünya bilimler tarihinin 

Batı Medeniyeti 

Prof. Dr. Fuat Sezgin: Miladi 850 yılından itibaren, 16. yüzyılın sonuna 
kadar Müslümanlar ilimde mütemadiyen yeni şeyler keşfettiler. Yeni 
ilimler kurdular, eski ilimleri keşfettiler ve ileride kurulacak bazı 
bilimlerin temellerini attılar.

İslam Medeniyetinin Çocuğudur

2 0 1 9

Hazırlayan: Ömer KIZILYER

Y ı l ı

P ro f.  D r .           

Yitik Hazinenin Kaşifi - 8

Fuat Sezgin
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yanlış yazıldığını ve yeniden yazılması 
gerektiğini düşünüyordu. Ona göre 
Avrupalılar, Sicilya ve Endülüs’te 
tercüme edilen İslam bilginlerinin 
eserlerini kaynak göstermeden intihal 
etmişlerdir. Bu yüzden bugün Batı 
uygarlık ve bilimin temeli, aradaki 
İslam bilimi atlanarak ondan önceki 
yüksek medeniyet olan Yunanlılara izafe 
edilmektedir. Oysa Yunanlılar ile Avrupa 
bilimi arasındaki dönemde bilimde 
diğer medeniyetlerle kıyaslandığında 
en hızlı şekilde bilimsel ilerleme 
dönemi mevcut ve bu İslam dünyasına 
aittir. Müslümanlar dünya sahnesine 
çıktıkları ilk on yıldan itibaren diğer 
medeniyetlerde görülmedik bir hızla 
bilimsel gelişmelere katkıda bulundu. 
Bugün bilinenin aksine çoğu modern 
bilimin kuruluşu bundan yüz, iki yüz 
yıl öncesine değil, 9. ile 16. yüzyıllarda 
yaşamış İslam bilginlerine dayanıyor.

Müslüman Bilginlerinin Eseri: 
Modern Denizcilik
Portekizlilere mal edilen modern 

denizcilik bilimi için Sezgin, “Yüzde 
yüz İslam bilginlerine ait. Bundan 
hiç şüpheniz olmasın; modern 
denizcilik, İslam dünyasının bir 
malı, İslam dünyasının bir başarısı. 
Avrupalılar, Müslümanlardan 
bazı ölçümleri öğrendi. Ancak, 
trigonometri bilgileri yeterli 
olmadığı için ekvatora paralel 
ölçümlerin nasıl yapıldığını bir türlü 
anlayamadılar. Portekizliler, aslında 
hiçbir şeyi keşfetmediler. İslam 
haritaları, 15. yüzyılın başlarında 
onlara ulaşmıştı. Bunu kendi tarih 
kitaplarından çıkarıyoruz. “İslam 
İlimleri Tarihi” eserimin 11’nci 
cildinde, Portekizlilerin modern 
denizcilik biliminin kurucusu olduğu 
bilgisinin yanlışlığını ispatımı 
bulabilirsiniz.” 
 
İslam Medeniyetinin Hakkı 
Yenildi
“Benim mensup olduğum bir ilim, 
kültür ve medeniyet dünyası var, 
bizler köksüz ve sahipsiz değiliz. Çok 

derinlere inen sağlam bir medeniyete 
beşiklik etmişiz. Fakat yüzyıllardır bu 
medeniyetin görmezden gelindiğini, 
hakkının yenildiğini, aşağılandığını, 
bütün yaptıklarının da elinden 
alındığını ve ona zulmedildiğini 
gördüm. Maalesef Türk insanı, 
İslam tarihi ve medeniyeti içerisinde 
ne kadar büyük bir yeri olduğunu 
bilmiyor. Türkiye’de İslam uygarlığı 
hakkında büyük bir bilgisizlik var. 
Hayretler içerisinde kalıyorum. 
İslam’ın doğa bilimleri alanında, 
matematikte, astronomide, fizikte, 
kimyada, coğrafyada, jeolojide 
yaptıklarını, neredeyse kimse 
bilmiyor”

İki Yüz Yıl Önce Tanışırdı
“16. yüzyılın sonlarında, İslam bilim 
ve medeniyeti duraklama içine 
girmeseydi; insanlık, 20. yüzyılda 
yakaladığı bilimsel seviyeye iki yüz 
yıl önce ulaşırdı. Hatta insanlık, 
nükleer enerjiyle dahi iki yüz yıl önce 
tanışırdı.”   
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İş yerleri, çalışma alanlarına göre 
belli tehlike sınıflarına ayrılıyor. 
Örneğin, meyvesi yenen sebzelerin 
yetiştirilmesi tehlikeli sınıfta yer 
alırken minibüs ve dolmuş ile 
belirlenmiş güzergâhlarda yapılan 
şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı 
az tehlikeli; binalarda ya da diğer 
inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva 
işleri ile alçıpen işleri ise çok tehlikeli 
sınıfta yer alıyor. 

İş Yeri Tehlike Sınıfları
“Az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok 

tehlikeli” olmak üzere 3 gruba 
ayrılan tehlike sınıfları, o iş yerinde 
yapılan asıl işin tehlike seviyesi 
ve hayati riskler dikkate alınarak 
belirleniyor. İş yerlerinin, tehlike 
sınıflarına ayrılması, alınması gereken 
önlemlerin ve yapılacak çalışmaların 
sınıflandırılmasını kolaylaştırıyor.

Az tehlikeli: Büro hizmetleri, gıda, 
perakende alışveriş gibi iş yerleri.
Tehlikeli:  İmalat, kesme, boyama, 
servis gibi işlerin yapıldığı iş yerleri.
Çok tehlikeli: İnşaat, maden, 

tersane gibi işlerin yapıldığı iş yerleri.

İş Yeri Tehlike Sınıfı Nasıl 
Belirlenir?
İş yerlerinin hangi tehlike sınıfında 
olduğu İş Sağlığı ve İş Güvenliğine 
İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği’ne  göre 
belirleniyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun 9. maddesine 
dayanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 26.12.2012 
tarihli ve 28509 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak çıkarılan “ 
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 

Geçmişte iş yerleri için sadece sanayi ve ticaret sınıflandırması yapılması tehlikeli birçok 
iş kolunun iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı dışında kalmasına neden oluyordu.6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte ‘iş yeri tehlike sınıfları’ kavramı hayatımıza 
girdi. Yapılan düzenleme ile alınması gereken önlemleri sınıflandırmak ve çalışmalarını 
gerçekleştirmek daha kolay hale geldi. Bu sayımızda ‘Tehlike Sınıfları’ konusunu 
inceleyeceğiz.

KOBİ ZİNDE

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hazırlayan: Şule ÇOMÇALI
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Tehlike Sınıfları Tebliği”nin; 

1.maddesine göre; 20.6.2012 tarihli 
ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 9. maddesi uyarınca 
iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği 
açısından yer aldığı tehlike sınıfları, 
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 
Tehlike Sınıfları Tebliği ‘nin ekinde yer 
alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nde 
belirtilmiştir.

“İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 
Tehlike Sınıfları Tebliği”nin ekinde yer 
alan listeden iş yerinin tehlike sınıfını 
belirlemek için öncelikle iş yerinin 
“NACE” kodunu bilmek gerekiyor.

NACE Kodu Nedir?
Bir kodlama sistemi olan “NACE”, 
Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili 
istatistik üretilmesi ve bunların yayılması 
amacına yönelik bir başvuru kaynağı 
olarak tanımlanıyor. “Nomenclature 
des Activités Économiques dans la 
Communauté Européenne” şeklinde 
açılımı olan kod, ismini bu açılımın baş 

harflerinden alıyor. 
NACE kodu uygulaması, “Tüm 
Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası 
Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC)” ile 
bağlantılı ve ekonomik faaliyetlere ilişkin 
istatistiki verileri dünya standartlarında 
karşılaştırma açısından da oldukça 
önemli. 

NACE Kodu Ne İşe Yarar?
NACE kodu, iş yerinin faaliyet alanını 
ve bununla bağlantılı olarak iş yeri 
tehlike sınıfı bilgisini veren  altı haneli 
bir koddur. Bu sebeple altılı faaliyet 
kodu olarak da biliniyor. Firmanın SGK 
sicil numarasındaki 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 
rakamları o firmanın NACE kodunu 
oluşturuyor. Yeni iş yeri açacak kişilerin 
ticaret odalarına kayıt yaptırmadan 
önce mutlaka NACE kodlarını bilmesi 
gerekiyor. 
NACE kodundaki ilk iki rakam genel 
faaliyet sınıflandırmasını, son dört 
rakam da alt faaliyet sınıflandırmasını 
belirtiliyor. Örneğin 16, “ağaç, ağaç ve 
mantar ürünleri imalatı; saz, saman 
ve benzeri maddelerden örülerek 

üretilen eşyaların imalatı anlamına 
gelirken; 16.10 “Ağaçların biçilmesi ve 
planyalanması,” 16.10.03 ise “Ağaç 
yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga 
imalatı” anlamına geliyor ve bu faaliyet 
alanı çok tehlikeli olarak sınıflandırılıyor.

İş Yeri Tehlike Sınıfının 
Bilinmesi Neden Önemli?
İş yeri tehlike sınıfını doğru belirlemek, iş 
sağlığı ve güvenliği faaliyetleri açısından 
son derece önemli. Ülkemizde İş Sağlığı 
ve Güvenliği ile ilgili yükümlülükler 
tehlike sınıflarına göre düzenleniyor.  
Tehlike sınıflarının bilinmesi iş yerinde 
çalıştırılacak iş güvenliği uzmanı ve iş yeri 
hekimi aylık çalışma sürelerini belirliyor. 
Ayrıca, İSG eğitimi yenileme süreleri, 
risk analizi yenileme süreleri, acil durum 
ekip üyesi sayıları ve idari para cezaları 
gibi kavramların tamamı iş yeri tehlike 
sınıfına göre farklılık gösteriyor.

İş Güvenliği Uzmanlığı Kaç Sınıfa 
Ayrılıyor? 
İş Güvenliği Uzmanlığı üç sınıfa ayrılıyor. 
İş güvenliği uzmanlığı belgesi ilk 
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alındığında C sınıfından işe başlanıyor. 
C sınıfı uzmanları 3 yıl tecrübe kazanıp 
çalıştığını belgeledikten sonra tekrar bir 
eğitim ve sınav ile B sınıfı uzmanlığına 
yükselmeye hak kazanıyorlar. Daha 
sonrasında ise 4 yıl çalıştığını belgeleyip 
eğitim ve sınavda başarılı olan B 
sınıfı uzmanlar, A sınıfı iş güvenliği 
uzmanlığına yükselebiliyor.
Hangi Uzman Hangi Tehlike 
Sınıfındaki İş Yerinde 
Görevlendirilir?

İş güvenliği uzmanlarından; C sınıfı 
belgeye sahip olanlar az tehlikeli 
sınıfta, B sınıfı belgeye sahip olanlar 
az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, A 
sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün 
tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde 
çalışabiliyor.

İş Yeri Tehlike Sınıfı Hatalı İse Ne 
Yapılır? 
İş yeri faaliyetleri, iş yeri açılışı başvuru 
sırasında belirtilerek iş yeri açılışı 

için denetim yapan vergi memuru 
tarafından onaylanır. Geçmişte birçok 
iş yeri için faaliyet sınıfları ya hiç 
belirtilmemiş ya da hatalı olarak 
belirtilmiş olabilir. Bu da NACE kodunun 
hatalı olmasına yol açarak iş yeri tehlike 
sınıfının da hatalı olmasına sebebiyet 
verebilir.
İşte bu gibi durumlarda İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü‘ne bir 
dilekçe ile itiraz edilerek NACE kodu ve 
tehlike sınıfı değişikliği yapılabilir.

NACE Kodu 
      
06.10.01                

10.13.04

43.39.02

20.30.17

50.20.20

45.20.01

96.01.04

93.21.01

74.90.04

İş Tanımı                                                                

Ham Petrolün Çıkarılması                                                       

Sığır, koyun, keçi vb. 
hayvanların sakatat ve 
yağlarından yenilebilir 
ürünlerin imalatı

Yeni binaların inşaat sonrası 
temizliği

Elektrostatik toz boya imalatı

Uluslararası sularda frigorifik 
gemilerle dondurulmuş 
veya soğutulmuş malların 
taşınması

Motorlu kara taşıtlarının 
elektrik sistemlerinin onarımı

Kuru temizleme hizmetleri 
(giysi ve diğer tekstil 
ürünlerinin, kürk ve 
deri ürünlerinin kuru 
temizlenmesi)

Eğlence parkları ve 
lunaparkların faaliyetleri

Hava tahmini ve meteorolojik 
faaliyetler

Tehlike Sınıfı

Çok Tehlikeli

Tehlikeli

Az Tehlikeli

Çok Tehlikeli
 

Tehlikeli

Az Tehlikeli

Çok Tehlikeli

Tehlikeli

Az Tehlikeli

Tehlike Sınıflarına ve NACE Kodlarına Birkaç Örnek:
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İnternet Erişimine Sahip Girişimlerin Oranı

İnternet erişimi ve 
Web Sitesi Sahiplik Oranı 

KOBİ’nin Büyüklüğüne Göre 
Artış Gösteriyor

Verileri ile

10 ve daha 
fazla çalışanı 
olan girişimlerin 
İnternete erişim 
oranı 2018 
yılında %95,3 
idi.

Bilgisayar kullanım 
oranı ise 10 ve daha 
fazla çalışanı olan 
girişimler için 2019 
yılında %96,7 iken 
2018 yılında %97 
idi.

İnternete erişim 
oranı çalışan sayısı 
büyüklük gruplarına 
göre incelendiğinde 
10-49 çalışanı olan 
girişimlerde %94,1,
oldu.

50-249 çalışanı olan 
girişimlerde %98,7 

250 ve üzeri çalışanı 
olan girişimlerde ise 
%99,7 oldu. 

10 ve daha 
fazla çalışanı 
olan girişimlerin 
İnternete erişim 
oranı 2019 
yılında %94,9 
oldu. 
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Girişimlerde Bilgisayar Kullanımı, İnternet Erişimi ve Web Sayfası Sahipliği, 2011-2019

2011        2012        2013        2014        2015        2016       2017       2018       2019
%94,0       %93,5         %92,0       %94,4        %95,2       %95,9        %97,2      %97,0       %96,7

Bilgisayar Kullanımı

2011        2012        2013        2014        2015        2016       2017       2018      2019
%92,4       %92,5        %90,8        %89,9        %92,5       %93,7       %95,9        %95,3       %94,9

İnternet Erişimi

Web Sitesi Sahipliği (Sosyal Medya Hesabı da Dahildir)
2011        2012        2013        2014        2015        2016       2017       2018       2019

%55,4        %58,0        %53,8       %56,6        %65,5        %66,0      %72,9      %66,1      %66,6

Web sitesi sahiplik 
oranı %90,4 ile 
en yüksek 250 
ve üzeri çalışanı 
olan girişimlerde 
bulunuyor.

Web sitesi sahiplik 
oranı 50-249 çalışanı 
olan girişimlerde ise 
%78,2.

Web sitesi sahiplik 
oranı 10-49 çalışanı 
olan girişimlerde ise 
%63,9.

Girişimlerin web 
sitesine (sosyal 
medya hesapları 
da dahil) 
sahiplik oranı 
2019 yılında 
%66,6 oldu.

Girişimlerin web 
sitesine (sosyal 
medya hesapları 
da dahil) 
sahiplik oranı 
2018 yılında 
%66,1 idi.

Web Sitesine

 Sahip Girişimlerin 

Oranı
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Elazığ’da 2009 yılından bu yana 
KOBİ ve girişimcilerin hizmetinde 
olan KOSGEB Müdürlüğü’nün veri 
tabanındaki kayıtlı KOBİ sayısı 2019 
yılı Ağustos itibariyle 20 bin 119 oldu. 
Veri tabanına kayıtlı bu işletmelerden 
10 bin 842’si KOSGEB desteklerinden 
faydalandı.
KOSGEB Elazığ Müdürlüğü, 2009 
yılında Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda Sinerji Odağı olarak 
faaliyetlerine başladı. 2011 yılında 
ise KOSGEB Elazığ Müdürlüğü olarak 
hizmet vermeye başladı. Şu an 
müdürlük bünyesindeki 10 personeli ile 
hizmet vermeye devam ediyor.
11 yıldır KOBİ ve girişimcilere 
hizmet sunan KOSGEB Elazığ 
Müdürlüğü’nün bünyesinde iki adet 
de İş Geliştirme Merkezi bulunuyor. 

KOSGEB Elazığ Müdürlüğü ile Fırat 
Üniversitesi arasındaki Ar-Ge Protokolü 
çerçevesinde Ar-Ge faaliyetlerine de 
destek veriliyor.  Ayrıca, Elazığ Ticaret 
ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki KOSGEB temsilcilikleri de 
KOBİ ve girişimcilere hizmet sunuyor.
KOSGEB Elazığ Müdürlüğü tarafından 
destek sağlanan işletmelerden 69’u 
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 
Programı’ndan faydalanırken, 55 Ar-Ge 
projesine destek verildi.  Müdürlük, 
2010-2018 dönemi arasında KOBİ 
ve girişimcilere toplamda 67 Milyon 
330 Bin TL destek sağladı. Yine aynı 
dönemde 526 adet Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi düzenleyerek, 14 
bin 544 girişimci adayını sertifika 
sahibi yaptı. Girişimcilik Destek 
Programı kapsamında bin 138 girişimci 

KOSGEB desteği ile kendi iş yerini 
kurdu.
Müdürlük tarafından 2013-2018  
yıllarında, Ar-Ge, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı, Girişimcilik Destek Programı, 
İş Birliği - Güç Birliği Destek Programı, 
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 
Programı gibi destek başlıklarında 
bin 279 işletmeye 67 Milyon 330 
bin TL destek sağlandı. 2017 – 2018 
yıllarında yenilenen KOBİGEL – KOBİ 
Gelişim Destek Programı kapsamında 
toplam 69 işletme destek almaya hak 
kazandı ve hâlihazırda 36 işletmenin 
proje süreci devam ediyor.
KOSGEB Elazığ Müdürlüğü’nde 2019 
yılı Ağustos ayı itibariyle devam eden 
25 Ar-Ge ve İnovasyon projesi de 
bulunuyor.

Elazığ’da
KOSGEB’e Kayıtlı 

KOBİ Sayısı 20 Bini Geçti

Müdürlüklerimizden

 ELAZIĞ MüdürlüğüKOSGEB

KOSGEB Elazığ 
Müdürlüğü, 
2010-2018 
dönemi 
arasında KOBİ 
ve girişimcilere 
toplamda 
67 Milyon 
330 Bin TL 
destek 
sağladı.
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Elazığ’da faaliyet gösteren işletme, 
2000 yılında mevcut imalat yaptığı 
sektörlerin yanına ilaveten, mermer 
ve madencilik alanında yatırım kararı 
aldı. Merhum Sait Akdağ, oğulları ile 
birlikte 2005 yılında Akdağ Mermer 
A.Ş.’yi kurdu. Kurulan firmayla 
Akdağ ONYX Mermer, yurt dışı ve 
yurt içindeki müşterilerden gelen 
ham ve işlenmiş mermer taleplerine, 
ülkemizdeki çeşitli bölgelerde yer alan 
ve firmanın kendi uhdesinde bulunan 
mermer ocaklarıyla cevap vermeye 
başladı.  

Ortak Sorunlara Ortak Çözüm
Bölgede aynı sektörde faaliyet 
gösteren işletmelerle “ortak sorunlara 
ortak çözüm” amacı ile ortak bir 

proje yürüterek KOSGEB’in İş Birliği 
– Güç Birliği Destek Programı’ndan 
faydalanan işletmenin, bugün 
bünyesinde 6 adet mermer ocağı ve 
geniş bir makine parkı bulunuyor.

Sürekli Büyüme
2005 yılında kurulan işletme başarılı 
gelişim sürecinin ardından 2006 
yılında küçük, 2011 yılında da orta 
büyüklükteki işletme vasfına geçti. 
2017 yılına gelindiğinde işletme KOBİ 
vasfından çıkarak büyük işletme 
sıfatına yükseldi. 2018 yılında KOBİ 
tanımının değişmesi ile birlikte tekrar 
orta büyüklükteki KOBİ vasfını kazandı.
Akdağ ONYX Mermer, ocaklarında 
üretimini yaptığı blok mermerleri yerli 
ve yabancı müşterilerine zamanında 

ve hasarsız olarak buluşturuyor. 
Böylece hem kendi entegre mermer 
fabrikalarının hem de müşterilerinin 
hammadde ihtiyacını bu ocaklardan 
temin ediyor.

Mermere Adını Verdi
Akdağ ONYX Mermer, bu ocaklarda 
dünyaca meşhur Akdağ Onyx, Kızılca 
Onyx, Wolf Grey, Kremsa Bej, Kırmızı 
Traverten ve Akdağ Bej markaları ile 
üretim ve satış yapıyor. Firma kendi 
ismini ürün adına da vererek hem yurt 
içinde hem de yurt dışında önemli bir 
marka oluşturdu.

Kendi Ocaklarından Üretim 
Yapıyor
Akdağ ONYX Mermer, kendisine 

KOSGEB’le 
Daha Güçlü Üretim
KOSGEB destekleri ile sürekli büyüme gösteren 
Akdağ ONYX Mermer, 2017 yılında KOBİ vasfından çıkarak, 
“Büyük işletme” sıfatı kazandı.
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ait ocaklardan çıkarmış olduğu blok 
mermerlerin işlemesini Elazığ Organize 
Sanayi Bölgesi’nde yer alan mermer 
fabrikasında gerçekleştiriyor. 8 bin 
metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 
20 bin metrekarelik alanda üretim 
yapılan fabrikada, son teknolojiye 
sahip makinelerle her türlü projeye 
zamanında ve yüksek kalitede ürün 
veriliyor. Akdağ ONYX Mermer 
fabrikasının toplam mermer işleme 
kapasitesi yıllık 300 bin metrekaredir.

KOSGEB Destekleri
İşletme, kurulduğu günden bu yana 
KOSGEB desteklerinden etkin bir 

şekilde faydalanıyor. 2007 yılında KOBİ 
Kayıtlı Eleman İstihdamını Destek 
Kredisi, 2009 ve 2010 yıllarında 
İhracat Destek Kredisi, yine 2009 
yılında Yüz Bin KOBİ Kredisi kredi faiz 
desteklerinden yararlandı.
KOSGEB’in projeye dayalı 
desteklerinden de faydalanan 
işletme, KOBİ Proje Destek Programı 
kapsamında ‘Akdağ Granit Mermer 
Kurumsallaşıyor’ isimli projesi ile 
işletmenin kurumsallaşma çalışmalarını 
tamamladı.  
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 
Programı’nda da  ‘İhracat Kapasitesinin 
Arttırılması ve Yeni Pazarlara Açılım’ 

çağrısı kapsamında ‘Süreçlerini 
yöneten, ihracat odaklı yüksek kapasite 
üretim projesi’ konulu projesi ile hem 
üretim hem de ihracat süreçlerinde 
iyileştirmeler gerçekleştirdi.

Yurt içi ve Yurt Dışı Satışlar
Akdağ ONYX Mermer, yurt içinde 
İzmir ve Bursa, yurt dışında da İtalya, 
Çin, Hindistan, Dubai, Katar, Suudi 
Arabistan ve ABD’de düzenlenen 
uluslararası mermer fuarlarına 
katılarak üretimini yaptığı ürünlerin 
pazarlamasını gerçekleştiriyor. Bu 
sayede 5 kıta ve 50 farklı ülkeye 
sürekli ihracat yapıyor.

Elazığ’da mermer 

ve madencilik 

alanında 2005 

yılında faaliyete 

başlayan işletme, 

5 kıtada 50 

ülkeye ihracat 

yapıyor.
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Altungök Büro Mobilyaları ve Raf 
Sistemleri adıyla 1989 yılında kurulan 
işletme, 30 yıldır ticaret hayatına devam 
ederek Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri 
başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine 
ürünlerini pazarlıyor. 15 bin metrekare 
kapalı alanda üretim yaparak 155 
çalışan hizmet veriyor. Tesiste hassas ve 
hızlı üretim olanağı sağlayan bilgisayar 
kontrollü pek çok makine parkuru 7 gün 
24 saat çalışıyor. 
Fabrikada; ahşap mobilya üretim 
bölümü, ahşap boya ve cila bölümleri, 
metal üretim bölümü, elektrostatik 

boyama bölümleri, ahşap iskelet bölümü, 
koltuk ve kanepe üretim bölümleri ile 
avangard ofis mobilya bölümünün 
entegre yapıda üretim yapılıyor.
Proje ofisinde bulunan uzman 
kadrosunu, üretimin teknolojik 
imkânlarıyla buluşturan firma, “otel, 
okul, hastane, konut, konferans 
salonları ve mağaza dekorasyonları” 
gibi alanlarda, kamu ve özel sektörün 
tüm mobilya ihtiyaçlarına ülke çapında 
cevap veren, özgün tasarım ve üretim 
çözümleri sunan, bölgenin tek 
ülkemizin de öncü kuruluşları arasına 

girmeyi başardı. 

DMO’nun Tedarikçisi
Ülke genelinde büyük projelere 
imza atan işletmenin en önemli 
müşterilerinden birisi de Devlet Malzeme 
Ofisi (DMO).  Yaklaşık yirmi yılı aşkın 
bir süredir DMO ile firma arasında 
imzalanan tedarikçi sözleşmesi ile 
ülke genelindeki tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait ofis mobilyalarının 
satış ve pazarlama faaliyetlerini 
yaparak binlerce ürünün tedarikini 
gerçekleştiriyor. 

KOSGEB ile 
Teknolojik Üretim ve İhracat 
Otuz yıldır Elazığ’da büro mobilyaları alanında faaliyet 
gösteren Altungök Büro Mobilyaları, KOSGEB destekleri ile 
teknolojik üretime geçiş yaparak ihracat potansiyelini arttırdı.
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Kredi Faiz Destekleri
İlk olarak 2006 yılında KOSGEB ile 
tanışan işletme, 2007, 2008, 2009 ve 
2010 yıllarında Kredi Faiz Destekleri 
kapsamında KOBİ İhracat Destek 
Kredisi’nden faydalandı. 2007 yılında 
KOBİ Kayıtlı Eleman İstihdamını Destek 
Kredisi, 2009’da Yüz Bin KOBİ Kredisi, 
2010’da Ölçek Endeksli Destek Kredisi, 
2016 yılında da Makine Teçhizat Kredisi 
Kredi Faiz Destekleri’nden yararlandı.

KOSGEB Proje Destekleri
Altungök Büro Mobilyaları ve Raf 
Sistemleri, 2015 yılında “KOBİ Proje 
Destek Programı” çerçevesinde 
KOSGEB’den “Markalaşma” konulu 
projesine destek alarak işletmenin 
markalaşma süreçlerini geliştirdi. 2018 
yılında da KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 
Programı’nın “İhracat Kapasitesinin 
Arttırılması ve Yeni Pazarlara 
Açılım” çağrısı kapsamında “KOBİGEL 
İle İhracata Kaldığımız Yerden” 
isimli projeyi başarı ile tamamlayan 
işletme ihracat altyapısını güçlendirdi ve 
uluslararası pazarlarda yerini aldı.

“KOSGEB Bizim İçin Çok 
Önemli”
Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Ecmain Altungök’e, orta ve uzun 
vadeli planlarını şu şekilde paylaştı: “30 
yıldır bu sektördeyiz. Ancak sanki daha 

dün girmiş gibi dinamik ve aktif olmalıyız. 
Ürünlerimiz genel olarak ofis ürünleri olsa 
da tıpkı ev mobilyaları gibi sürekli tasarım 
ve yenilik istiyor. Bu nedenle onlarca 
mühendis çalıştırdığımız gibi mimar 
ve endüstriyel tasarım uzmanlarını da 
istihdam ediyoruz. Sadece Elazığ’da değil, 
bölgemizde de en büyükler içerisindeyiz. 

İçimizde sürekli bir yenilik ve hareketlilik 
olmak zorunda. Piyasamız da aynı 
şekilde sürekli devinim ve değişim içinde. 
İç pazarda önemli bir yer tutuyorken 
piyasadaki yerimizi sürekli genişletmemiz 
gerekiyor. Şimdi gözümüzü yaşanan 
piyasa dalgalanmalarından ötürü yurt 
dışı pazarlarına çevirdik. Ciddi bir ekip şu 
anda ihracat olanaklarını, dış pazarları 
tarıyor. Bir yandan da ihracat birimimizi 
kurarak bu işi kalıcı ve profesyonel 
yapmak istiyoruz. Sürekli fuarlara katılıyor, 
dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. 
Rekabet pazarımızda son derece yoğun. 
O nedenle hem ürün bazında hem de 
yapılanma anlamında sürekli gelişmek 
zorundayız. KOSGEB bu açıdan bizim için 
önemli bir kurum. Yapacağımız büyük 
yatırımlarda bize nefes alma imkânı 
sunuyor. Tabi bu desteklerin çeşitlenerek 
çoğalması gerekiyor. Sınırlı sayıda 
destek maalesef yeterli değil. Örneğin, 
şimdi Endüstri 4.0 çalışmalarımız var. 
KOSGEB bu alanda henüz yeni destekler 
vermeye başladı. İnanıyorum ki bu ve 
benzeri destekler gelmeye başlayacak ve 
yaygınlaşacaktır.“

KOSGEB 

bizim için önemli 

bir kurum. 

Yapacağımız 

büyük 

yatırımlarda 

bize nefes alma 

imkânı sunuyor.
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Elazığ OSB’de 7 bin metrekare kapalı, 
20 bin metrekare açık alanda faaliyet 
gösteren Sezgin Motor, Katar menşeili 
Bader Motor Teknolojileri ile 20 Aralık 
2017 tarihinde bir ortaklık protokolü 
imzaladı. 

Katarlı Firma ile İş Birliği
Sezgin Motor ve Katarlı Flora Grup’un 
ortaklaşa kurduğu Bader Motor 
Teknoloji Fabrikası’nda, Türkiye’nin 
önde gelen iki büyük firmasına 
buzdolabı motoru üretilecek. Yılda 
birer milyon adet olarak planlanan 
üretimle, motor ithalatı önemli 
derecede azalacak. İşletme; elektrikli 

araç, hızlı tren, helikopter, yerli 
insansız hava aracı (İHA) motorları ile 
güneş enerjisi depolama bataryaları 
üretimlerini de planlanıyor.
Elazığ’da bulunan Sezgin Motor; 
İHA’dan otomobillere kadar birçok 
motoru yerli ve milli imkânlarla 
üretiyor.

30 Yıla Yakın Tecrübe 
Sezgin Motor, yağ soğutmalı, 
sarılabilir tip 4, dalgıç pompa 
elektrik motorunun ülkemizdeki ilk 
üreticisi. İşletme, 30 yıla yaklaşan 
geçmişi ile elektrik motoru 
üretiminde çok önemli seviyeye 

geldi. Yıllarca Arçelik, Yuki, Brother 
gibi firmalara yan sanayi olarak 
elektrik motoru üretimi yaptı. 
İtalya, Arjantin, Uruguay, Lübnan 
ve Hindistan gibi ülkelere dalgıç 
motoru ihracatı yaptı. Sürekli Ar-Ge 
ile kendini geliştirerek bugün aranan 
önemli bir fabrika haline geldi.

İHA’ların Motorlarını Üretti
Dünyanın en iyi motor fabrikaları 
arasında yer alarak Sezgin Motor 
adı altında, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 
uçaksavar motoru, ABD’ye İHA motoru 
ve bir otomobil fabrikasına araç 
motoru üretti.

Önleyecek Yatırım

Elazığ’da Türkiye’nin
Motor İthalatını

Katar menşeili Flora Grup ile iş birliği yapan Sezgin Motor, 
Bader Motor adı ile yola devam ederek Türkiye’nin motor 
ithalatının azaltılmasına katkı sağlayacak.
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Bugün ‘Bader Motor’ adı ile 
faaliyetlerine devam eden işletmede; 
siparişe göre roket motoru, İHA 
motoru, Uçaksavar Döndüren 
Motorları, Asansör motoru, özel 
frekans kontrollü sirkülasyon pompası 
da üretiyor. Yani tamamen yeni 
nesil motorlarda programlanabilir, 
istediğiniz zaman cebinizdeki telefonla 
uzaktan bir pompayı da çalıştırabilir 
şekilde üretim yapılıyor.

KOSGEB’den Ar-Ge Destekleri 
Aldı
Sezgin Motor, bugüne kadar 
KOSGEB’den çok sayıda Ar-Ge desteği 
aldı. Başarı ile tamamlanan Ar-Ge 
projelerinden en önemlileri şunlar:

-Asansör Kapıları İçin Sabit 
Mıknatıslı Senkron Motor 
Üretimi 

-Tekstil Sektörü İçin Yerli Sabit 
Mıknatıslı Senkron Motor 
Üretimi

-İHA’larda kullanılabilen 
Yüksek Hızlı Brushless Motor 
geliştirmesi

-Yeni Nesil Elektrik 
Motorlarının Üretimi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun 
önemli Ar-Ge merkezlerinden biri 
olan Bader Motor, motor teknolojileri 

konusunda aynı zamanda Türkiye’nin 
tek Ar-Ge merkezi niteliğinde. 2017’de 
devlet tarafından onaylanan Ar-
Ge merkezi adeta bir akademi gibi 
çalışıyor ve onlarca stajyer öğrenci 
burada bilgi ve deneyim kazanıyor.

12 Ülkeye İhracat
İşletme mevcut durumu ile 12 ülkeye 
ihracat yapıyor. Yeni fabrikanın 
faaliyete geçmesiyle ihracat 
hedeflerini oldukça yükseğe taşıyan 
Bader Motor, savunma sanayi başta 
olmak üzere pek çok sektöre ve 
sanayiye yeni nesil yerli ve milli 
elektrikli motorların prototiplerini 
başarılı bir şekilde üretimini 
gerçekleştiriyor.

KOSGEB destekleri 

ile sürekli yeni 

ürünler geliştiren ve 

motor üretimi yapan 

işletme, kurduğu 

yeni fabrikada 

geliştirdiği

 ürünlerin seri 

üretimlerini 

gerçekleştirecek.
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Prodrom Bilişim Teknolojileri, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın proje desteği ile 
2015 yılında Fırat Üniversitesi, Yazılım 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Mustafa Ulaş tarafından kuruldu.
Bilişim alanında farklı ve yenilikçi 
ürünlerle mühendislik çözümleri sunan 
işletme; şehir bilgi sistemleri, sanal 
gerçeklik ve yapay zekâ uygulamaları 
gibi anahtar teslimi butik projelerle 
birlikte; toner tasarruf ve envanter 
yönetim sistemleri, süreç/imalat yönetim 
sistemleri, web/mobil uygulama 
çözümleri, içerik ve doküman yönetim 
sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, 
kurumsal kaynak planlaması sistemleri 
ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemleri 
gibi ürünlerle yazılım alanında 
faaliyetlerini yürütüyor.

Havelsan A.Ş.’nin bilişim 
tedarikçilerinden olan firma, Kasım 
2017’den beri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
yazılım mühendisliği alanındaki 
ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile 
kurulmuş olan Havelsan A.Ş’nin iş 
ekosisteminde teknoloji tedarikçisi olarak 
yer alıyor. 

Yazılım Sektöründe İhracat
Dünyada yazılım sektöründe de 
söz sahibi olan firma, kamu ve özel 
sektörden birçok paydaş ile projeler 
hayata geçirirken aynı zamanda partner 
şirket Smartup Network ile birlikte 
başta Amerika, Fransa ve Hollanda 
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 
kullanılan yazılımları da geliştiriyor. 
Prodrom Bilişim, 2017 yılında da Foton 

Energy adlı bir IOS/Android uygulamayı 
Hollanda’da devreye aldı. Bu projelerde 
San Francisco, USA menşeili Smartup 
Networks adlı firma adına tüm Ar-Ge 
hizmetlerini Elazığ’da Fırat Teknokent’te 
gerçekleştirdi. Ayrıca, 2018 yılında 
bir start-up projesi olan Starthlete 
uygulamasını IOS ve andriod işletim 
sistemlerinde çalışacak şekilde Upiphany 
LLC adlı firmaya geliştirdi. 

Kent Bilgi Sistemleri
Firma, Mobil Kent Bilgi Sistemi 
uygulamaları geliştirerek şehir tanıtım 
faaliyetleri için interaktif çözümler 
sunuyor. Bu kapsamda Elazığ ve Erzincan 
Valilikleri ile birlikte yapılan projeler 
çerçevesinde şehre gelen turistlerin ve 
şehirde yaşayan insanların hayatlarını 

Yazılım İhracatı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Ulaş tarafından 
kurulan Prodrom Bilişim Teknolojileri, geliştirdiği onlarca 
yazılımı yurt dışına ihraç etti.
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kolaylaştırmak amaçlandı. Uygulama 
ile şehir hakkında genel bilgilerin 
yanında; sit alanları, konaklama yerleri, 
gezilmesi gereken yerler, yerel etkinlikler, 
turizm aktiviteleri ve kültürel detaylar, 
fotoğraflar, videolar, turistik mekanlar, 
ulaşım bilgileri, yemek kültürü ve kent 
içerisindeki restoranlar, harita bilgi 
sistemi, hastaneler, klinik ve sağlık 
ocakları ve nöbetçi eczaneler, güncel 
haberler ve duyurularla birlikte irtibat 
ve iletişim bilgileri de interaktif olarak 
sunuluyor. Uygulamalar android ve IOS 
marketlerden indirilebiliyor.

Tonerden Tasarruf
Firmanın gerçekleştirdiği diğer önemli 
Ar-Ge ise TonerGuardian Toner Tasarruf 
Yazılımı. TonerGuardian toner tasarruf, 
enerji tasarrufu, envanter yönetimi, 
yazıcı parkur yönetimi, loglama yönetimi 
yapan bütünleşik yönetim platformu. 
TonerGuardian, yazıcıya gönderilen 
dokümanlar içinde yer alan pikselleri 
kontrol ederek, görüntü kalitesinde 
ve performansta herhangi bir kayıp 
yaratmadan toner ve mürekkepte 
%50’ye varan oranda tasarruf edilmesine 
olanak sağlıyor. TonerGuardian, %100 
yerli imkânlarla Fırat Teknokent Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi’nde geliştirildiğinden 
kurumun ihtiyacına uygun olarak 
geliştirmeye açık bir platform.
Firma, gerçekleştirdiği Ar-Ge sonucunda 
kamuda harcama kalemi olarak 3 milyar 
dolar olan sarf malzemesi tonerin, kalite 
kaybı olmadan daha az kullanılmasını 
sağlayacak bir algoritma geliştirdi. 
Bu ise tamamen yabancı üreticilere 
bağımlı olan bu sektörün yarattığı cari 
açığı büyük oranda azaltıyor. Projenin 
sonuçlarının değerlendirilmesi için 
Türkiye’de en fazla çıktı alan devlet 
kurumu olan Adalet Bakanlığı’nda 
testler yapıldı. 

Endüstri 4.0 Çözümleri ve 
KOSGEB Destekli Ar-Ge Projeleri
KOSGEB’den Ar-Ge ve İnovasyon Desteği 
alan Prodrom Bilişim Teknolojileri, 
ülkemizde yer alan Endüstri 4.0 geçişi 
hakkındaki soruna yönelik çözümlere 
de katkı sağlıyor. Ortaya konulan 
istatistiklere göre; Türkiye’de yer alan 
işletmelerin %95’inden daha fazlası 
KOBİ ölçeğinde. Bu firmaların çok 
büyük bir kısmının ellerindeki makineler 
Endüstri 4.0’a uyumlu değil. Prodrom 
Bilişim Teknolojileri, KOSGEB’in Ar-Ge 
ve İnovasyon desteği ile geliştirdiği 
proje sayesinde bu uyumsuz makine 
parkurlarının Endüstri 4.0 ile beraber 
gelen verim artışından faydalanabileceği 
bir algoritmayı ortaya koyuyor. Projenin 
temel amacı imalat sanayisinde Endüstri 
3.0 üretim modeli ile faaliyet gösteren 
KOBİ’lerin hibrit yazılım altyapılarına 
uyumlu şekilde endüstri 4.0’a geçiş 
yapabilmelerini sağlamak.
Veri madenciliği ve akıllı sistemlerin 
kullanıldığı ‘Sanal Fabrika Koordinatörü’ 
adında bir yapay zeka tabanlı üretim 
yönetim asistanı yazılım ile beraber 
çalışıyor. Projede,  inovatif veri 

madenciliği çözümleri ile fabrikada var 
olan üretim akışlarının sayısallaştırılmış 
büyük verileri üzerinden anlamlı bilgilerin 
edinilmesini sağlanıyor. Üretimde veri 
madenciliği ve yapay zeka algoritmaları 
ile risk/fırsat analizi yapılabiliyor. Ayrıca 
yazılım, sorun analizi ve gelecek tahmini de 
yapılabiliyor. “Sanal Fabrika Koordinatörü” 
IOT altyapısıyla birbirleri ile konuşan 
makinelerin (M2M) orkestrasyonunu 
başarıyla sağlıyor. KOSGEB desteği ile 
ortaya konulan bu Ar-Ge çalışması Elazığ’da 
faaliyet gösteren iki farklı firmada şu anda 
aktif olarak kullanılıyor.

Çanakkale Savaşları Portalı 
Çanakkale Savaşı’nın 100. yılının 
kutlaması için TÜBİTAK’ın talebi üzerine 
hazırlanmış olan bir portal bulunuyor. 
http://canakkale.tubitak.gov.tr adlı 
portal üzerinde Osmanlı Devleti’nin 
son büyük zaferlerinden biri olan ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ordunun 
büyük kısmına komuta ettiği bu büyük 
savaşın hiç anlatılmayan hikâyelerinden 
de bahsedilen bir belgesel yine firma 
tarafından projelendirildi.
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SOLDAN SAĞA

1. II. Mehmed’in İstanbul’un Fethi’nden sonra 
 aldığı unvan.
3. En büyük yüz ölçümüne sahip ilimiz.
5. Ayakkabı çekeceği.
7. Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt  
 tomar.
9. İslamiyette dini korumak amacıyla yapılan savaş.
10. Acelecilik.
13. Sözlerinin tümü ya da çoğu, şarkı biçiminde ve  
 orkestra eşliğinde söylenen müzikli tiyatro oyunu.
15. Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç.
16. Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını   
 gösteren belge.
17. Tıp öğreniminde, üzerinde çalışma yapılan ölü  
 insan ya da hayvan vücudu.
20. En küçük ölçekli KOBİ.
22. Az pişmiş yumurta.
26. Matematik alanında ünlenmiş Türk düşünürü.
27. Yer bilimi.
28. Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme.
30. Tespih başlığı.

YUKARDAN AŞAĞIYA

2. Cambaz.
3. Çok güçlü fırtına.
4. Çocuk oyunlarında önceden belirlenen bir aşamaya 
 gelme anında söylenen söz.
6. Elinden iş gelen, usta, maharetli.
8. Avukatların bağlı bulunduğu meslek kuruluşu.
10. Bir şeye veya bir kimseye bağlı olma, bağlılık.
11. İlk tiyatro oyunu Şair Evlenmesi’ nin yazarı.
12. Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu  
 yerde oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız.
14. Azerbaycan’ ın başkenti.
18. Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri.
19. Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan, kuzu    
 bağırsağından yiyecek.
21. Ozanların çaldığı telli Türk sazı.
22. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon oyunlarında   
 oyunu yönetme.
23. Varılması istenen bir amaca doğru geçilmesi   
 gerekli dönemlerden her biri.
24. Yüz maskesi de yapılabilen toprak türü.
25. Açık arttırma yoluyla bir malı satışa çıkarmak.
29. İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur,   
 yanılma, yanılgı.

Hazırlayan: Muhammed Karataş

Bulmaca
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Bulmaca Cevap Anahtarı

SUDOKU
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KOSGEB'le
Daha Güçlü

SUDOKU Cevap Anahtarı
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