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KOSGEB, sanayide dijital 

dönüşüme yönelik önemli bir 

adım attı. Akıllı dijital teknolojileri 

destekleme kararı alan KOSGEB, 

KOBİ Gelişim Destek Programı’nın 

(KOBİGEL) “İmalat Sanayinde 

Dijitalleşme” temalı yeni çağrısına 

çıktı. İki alt başlıktan oluşan 

yeni çağrıyı Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank duyurdu. 

Bakan Varank,  sanayinin küresel 

ölçekte rekabet edebilmesi için 

en önemli unsurlardan birinin 

akıllı dijital teknolojiler olduğunu 

belirterek, “Bu teknolojilerle ilgili 

Ar-Ge süreçlerini önemli ölçüde 

tamamlayıp ürün aşamasına 

getiren ve ayrıca üretim süreçlerini 

dijitalleştirmek isteyen KOBİ’lere 

ilk kez devlet tarafından destek 

vereceğiz. Uygulayacağımız 

bütüncül yaklaşımla hem dijital 

teknolojilerin yerli üretimini 

ve ticarileşmesini hem de 

kullanımını destekleyerek güçlü 

bir dijital ekosistem oluşturmayı 

hedefliyoruz. Bu çağrı ile aynı 

zamanda ilk defa açık kaynak kodlu 

yazılımların kullanımını teşvik 

ederek, yaygınlaştıracağız. Proje 

çağrısının bütçesini 250 milyon TL 

olarak belirledik.” dedi.

 

KOBİGEL Kapsamında 
İmalat Sanayinde 
Dijitalleşme Çağrısına 
Çıkıldı. 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank,  sanayinin 
küresel ölçekte rekabet 
edebilmesi için en 
önemli unsurlardan 
birinin akıllı dijital 
teknolojiler olduğunu 
belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 

Küresel Rekabet için En Önemli 
Unsur Akıllı Dijital Teknolojiler
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İki Alt Çağrı ile Dijital 
Ürünleri Daha Erişilebilir 
Hale Getiriyoruz
 Varank, KOSGEB’in sanayinin 

dijital dönüşümünde KOBİ’leri 

desteklemeye dönük bir vizyonu 

bulunduğunu ifade ederek, 

“Akıllı dijital teknolojilerin imalat 

sanayi sektöründe yaygınlaşması 

için bu teknolojilerin erişilebilir 

hale getirilmesi gerekiyor. Üretim 

süreçlerinde dijitalleşmeyi isteyen 

KOBİ’lerin imkân ve kabiliyetlerini, 

yetkin insan kaynağını ve teknolojik 

altyapılarını KOSGEB desteği ile 

arttırmak istiyoruz. Böylece sanayi 

sektörümüz, birinci çağrımız ile 

teknoloji tedarikçisi KOBİ’lere 

sağlayacağımız desteklerle akıllı 

teknolojilere erişebilecek. Ayrıca 

ikinci çağrımız ile de akıllı dijital 

teknolojileri imalat süreçlerine 

adapte ederek kullanacak olan 

KOBİ’leri destekleyeceğiz.” diye 

konuştu.

 

300 Bin TL Hibe Desteği
Varank, teknoloji geliştiricisi 

KOBİ’lere yönelik çağrı 

kapsamında işletme başına 300 

bin TL’si geri ödemesiz, 350 bin 

TL’si teminat karşılığı geri ödemeli 

olmak üzere toplam 650 bin TL’ye 

kadar destek vereceklerini bildirdi. 

Varank, “Akıllı dijital teknolojileri 

imalat süreçlerine katmak isteyen 

KOBİ’ler için ise; işletme başına 300 

bin TL’si geri ödemesiz, 700 bin 

TL’si teminat karşılığı geri ödemeli 

olmak üzere toplam 1 milyon TL’ye 

kadar destek verilecek.” dedi. 

 

Yerli Teknoloji Avantajı
Varank, “Yerli teknoloji geliştiricisi 

KOBİ’ler ile kullanıcı olan imalatçı 

KOBİ’lerin bu çağrı kapsamında 

etkileşimleri bizler için çok 

önemli. Bu nedenle imalatçı 

KOBİ’ler edinecekleri teknolojiyi 

yerli firmalardan karşılamaları 

halinde destek ödemelerinde ve 

değerlendirme süreçlerinde önemli 

bir avantaja sahip olacak. Diğer 

yandan teknoloji geliştiricilerin 

ürünlerini ticarileştirme ve 

imalat sanayiinde kullanımını 

yaygınlaştırma hedefimiz 

kapsamında, söz konusu ürünün 

destek başvurusu aşamasında bir 

sanayi işletmesinin satın alma niyet 

beyanı ile gelmesi halinde destek 

sağlayacağız.” dedi.

Dijital Teknoloji Ürünü 
Geliştirene Ticarileştirme 
Desteği
Kamu kurumlarının desteğiyle 

projesini tamamlamış veya 

teknoloji geliştirme bölgesi ya da 

Ar-Ge Merkezlerinde projesini 

sonuçlandırmış olan yerli teknoloji 

geliştiricisi KOBİ’ler, doğrudan 

ticarileştirme amaçlı proje desteği 

alabilecek.  Varank; KOBİ’lerin 

akıllı dijital teknolojiler alanındaki 

bilgi birikimi ve emeklerini 

ticari ürüne dönüştüreceklerini, 

dijital dönüşüm sürecinde yerli 

kaynak kullanımının özellikle 

destekleneceğini belirtti.  

 

Açık Kaynak Kodlu 
Yazılımlarla Dijitalleşme
 Dijital teknolojilerin 

geliştirilmesinde ya da iş 

süreçlerine adapte edilmesinde 

açık kaynak kodlu yazılımları 

içeren proje başvurularının 

öncelikli değerlendirileceğini 

anlatan Varank, “Açık kaynak kodlu 

yazılımların geliştirilmesinde, 

hem geliştiricilerin performansı 

KOBİ’ler Hangi Alanlarda 
Başvurabilecekler?
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili 

ürün ve çözüm geliştirmiş ve 

ürün aşamasına gelmiş KOBİ’ler 

ile Akıllı dijital teknolojileri imalat 

süreçlerine uyarlamak isteyen 

KOBİ’ler, 

“Büyük Verinin Analitik 

Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat 

Sanayinde Kullanımı”, 

“İmalat Sanayinde Nesnelerin 

İnterneti”, 

“İmalat Sanayinde Akıllı Sensör 

Teknolojileri”, 

İmalat Sanayinde Otonom 

Robot Teknolojileri “Yapay 

Zekaya Dayalı Siber Fiziksel 

Akıllı Fabrika Sistem ve 

Bileşenleri” ve “İmalat 

Sanayinde Siber Güvenlik” 

alanlarında proje sunabilecek.
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hem de ekosistemin bütününün 

etkin işlemesi oldukça önemli. Bu 

kapsamda mevcut kabiliyetlerimizin 

keşfi, nitelikli insan kaynağının 

yetiştirilmesi ve onlara uygun 

ekosistemin oluşturulması ilk 

önceliğimiz olacak.  Gençlerimizi 

heyecanlandırmak ve bu alanda 

yoğunlaşmaları için motive etmek 

istiyoruz. Çünkü bu işin temelinde 

ve başarısında her şeyden önce 

insan kaynağı var.” diye konuştu.

 

Yarışma Usulüyle
 KOBİGEL kapsamında 

desteklenecek projelerin seçimi, 

yarışma usulüyle yapılacak. 

Başvuru kriterlerini karşılayan 

ve KOSGEB veri tabanında kayıtlı 

olan KOBİ’ler KOSGEB kurumsal 

web sayfasında (www.kosgeb.gov.

tr) ilan edilen şekilde online olarak 

başvuru yapabilecek.

Seçici Kurul Puanlayacak
Başvurusunda eksik bulunmayan 

KOBİ’lerin projeleri seçici 

kurullar tarafından puanlanacak. 

Uygun bulunan projeler puan 

sıralamasına tabi tutulacak ve 

en yüksek puandan başlamak 

üzere desteklenecek projeler 

belirlenecek ve ayrılan bütçe 

çerçevesinde desteklenecek.

 

Açık kaynak 
kodlu yazılımların 
geliştirilmesinde, 

hem geliştiricilerin 
performansı hem 

de ekosistemin 
bütününün etkin 

işlemesi önemli. Bu 
kapsamda mevcut 
kabiliyetlerimizin 

keşfi, nitelikli 
insan kaynağının 
yetiştirilmesi ve 

uygun ekosistemin 
oluşturulması 
önceliğimiz.

Seracılık da 

Kapsamda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, KOSGEB’in 

yayınladığı KOBİ Gelişim Destek 

Programı’nın son çağrısından 

seracılığın da yararlanacağını 

açıkladı. 

Eskişehir’de serakent açılışında 

konuşan Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Varank, KOSGEB’in 

“İmalat Sanayinde Dijitalleşme” 

temalı çağrısı ile akıllı dijital 

teknolojileri geliştiren KOBİ’lere 

destek vereceğini ifade ederek, “Bu 

çağrımız kapsamında, akıllı seracılık 

sistemleri ve yazılımlarını geliştiren 

şirketleri de, bunları kullanacak 

firmaları da destekliyoruz. 

Böylece akıllı dijital teknolojilerin, 

seracılıkta da uygulanmasını ve 

yaygınlaşmasını arzuluyoruz. 

Çünkü sera üretiminde teknolojiyi 

daha etkin kullanarak, verimi ve 

kaliteyi artırmak mümkün.” dedi.



444 1 567 7

KOSGEB’le Daha Güçlü

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, yerelin istek ve 

taleplerini karşılamak amacıyla 

KOSGEB il müdürlerini her 

hafta 10’arlı gruplar halinde 

Ankara’da topluyor. Daha önce 

üç grup halinde il müdürleri 

ile bir araya gelen KOSGEB 

Başkanı Prof. Uzkurt; son 

olarak Nevşehir, Sivas, Yalova, 

Yozgat, Afyonkarahisar, Çankırı, 

Isparta, Karaman, Kırıkkale 

ve Kütahya il müdürleriyle bir 

toplantı gerçekleştirdi. Uzkurt, 

il müdürlüklerini, “KOSGEB’in 

sahadaki sinir uçları” olarak 

tanımladı.

Bağlarınızı Kuvvetlendirin
İl müdürlükleriyle daha sıkı 

ilişkiler geliştirmek istediklerinin 

altını çizen Uzkurt, “Sahadaki 

sinir uçlarımız sizlersiniz. Bu 

toplantıları sürekli hale getirmek 

istiyoruz. Başkanlık ile bağlarınızın 

kuvvetlendirilmesini çok 

önemsiyoruz. Yerelde yaptığınız 

her çalışmanın burada bir 

yansıması olacağını unutmayın. 

Biz de Başkanlık olarak yaptığınız 

her faaliyeti günlük olarak 

takip ediyoruz. Bütün bunları 

paydaşlarımızın işlerini daha çok 

kolaylaştırmak için yapıyoruz. 

Paydaşlarımızı üzecek, işlerini 

aksatacak en küçük bir ihmale 

tahammülümüz yok.” dedi.

KOSGEB’in Yeni Vizyonu
Uzkurt, KOSGEB olarak yeni 

bir vizyon ve yol haritası 

belirlediklerini vurgulayarak, “Bu 

çerçevede, yerli ve milli üretimi 

önceleyen bir anlayışı benimsedik. 

Bazı desteklerimizde güncellemeye 

gittik. Yeni destek modelleri 

geliştirdik. KOBİ Rehberliği ve 

Teknik Danışmanlık Yönetmeliği 

Resmi Gazete’de yayımlandı. 

İhracata hazırlık anlamında 

Uluslararasılaşma Destek 

Programı’nı tamamladık. Yeni 

Finansman Modeli için çalışmaları 

son noktaya getirdik. Tüm bunların 

sonucunda desteklerimizin en etkin 

şekilde KOBİ’lerimiz tarafından 

kullanılmasını hedefliyoruz.” diye 

konuştu.

Toplantılarda her bir il 

müdürlüğünün faaliyetleri tek tek 

masaya yatırılarak, müdürlüklerin 

performansları da ortaya 

konulmakta. Aksayan faaliyetlerin 

gerekçeleri sorgulanarak, ivedilikle 

düzeltilmesi yönünde de gerekli 

talimatlar verilmekte.

30 İl Müdürü ile 
Görüşmüştü
Uzkurt, daha önce de 30 il müdürü 

ile hem KOSGEB’in yeni vizyonunu 

anlatmak, hem de yereldeki talep 

ve önerileri almak için istişare 

toplantıları düzenlemişti. Bundan 

sonra da bu toplantıların düzenli 

olarak yapılmaya devam edeceğini 

ifade etti.

Yerelin İstek ve Talepleri 
KOSGEB’in Gündeminde

KOSGEB Başkanı 
Prof. Uzkurt İl 
Müdürlerini 
Ankara’da Topluyor.
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Sanayide Milli 
İmkanlarla 

Dijitalleşme için 

250 Milyon TL 
Destek

Dijital Dönüşüm 
Hamlesi

Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; 

modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği 

ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat 

sanayi yapısının oluşturulması gerekiyor. 

Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat 

ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik 

arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen 

nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize 

edilebilmekte ve hata - bakım - stok masrafları 

azaltılabilmekte. 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde 

Dijitalleşme” temalı 2019-01 ve 2019-02 proje 

teklif çağrıları yayınlandı.

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar 

dijitalleşme için; 

•	 Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ 

envanterini genişletmek, 

•	 İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji 

geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere 

dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak,

şeklinde iki ayrı başlıkta çağrıya çıkıldı.
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Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

Proje Sunulabilecek Konu Başlıkları:
1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat 

Sanayinde Kullanımı

2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

3. İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri 

4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika 

        Sistem ve Bileşenleri

6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik 

2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı: 
“İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme 
sürecine katkı sağlayabilecek yerli 
teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin 
desteklenmesi”

2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı: 
“İmalat sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili 
iş süreçlerinde dijital teknolojilerden 
yararlanma düzeyinin arttırılması”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm 

geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat 

sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; 

imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden 

birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını 

birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer 

arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri 

ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje 

sunabilirler.  

Sadece ticarileştirme (tanıtım -  pazarlama  - satış) 

amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu 

desteğiyle geliştirerek başarıyla tamamladıklarına 

veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Ar-Ge 

Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz 

etmeleri şartı aranıyor.  İş paketlerinde katma değer 

arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde 

ise bu belge şartı aranmıyor. 

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi 

sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya 

birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine 

adapte etmek için proje sunabilirler. 

Proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru 

yapılabilir. Çağrı kapsamındaki uygun proje 

konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilir.  

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün 

/ yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen 

bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru 

yapmaları zorunludur. 

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin 

yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek 

olması durumunda, proje başvurularının 

değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde 

dikkate alınıyor.

Açık kaynak kodlu yazılımların ürün geliştirme 

veya teknoloji adaptasyonu amacıyla kullanılacak 

olması, değerlendirmede öncelik olarak kabul 

ediliyor.  
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Destek Oranı: Yüzde 60

Üst Limitler
2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme 

başına 300 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 

350 Bin TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya 

KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 

650 Bin TL’ye kadar destek veriliyor. 

2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme 

başına 300 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz, 

700 Bin TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya 

KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 

1 Milyon TL’ye kadar destek veriliyor. 

Çağrı Bütçesi
Proje çağrılarının toplam bütçesi; 2019-01 çağrısı için 

100 Milyon TL, 2019-02 çağrısı için 150 Milyon 

TL olmak üzere toplam 250 Milyon TL.  

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir 

hak doğurmuyor. Başvurular, KOSGEB tarafından 

belirlenen değerlendirme kriterlerine göre 

puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe 

imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan 

sayıdaki başvuru desteklenecek.

Proje Teklif Çağrılarına Erişim ve 
Başvuru:

Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu,  

gerekli diğer dokümanlara ve programın Uygulama 

Esaslarına, www.kosgeb.gov.tr adresinde “Destekler” 

menüsünden “KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programı” alt menüsündeki “Yürürlükteki Çağrılar 

bölümünden ulaşılabilir. 

  

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ 

Beyannamesi onaylı işletmeler, işletme 

yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine 

girerek başvurularını yapabilirler. Proje çağrısı için 

başvuru sistemi, 02 Mayıs 2019 günü saat 

23:59’da kapatılacak. Son başvuru tarih ve saatinden 

önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan 

başvurular değerlendirmeye alınmayacak. 

Kimler Başvurabilir?
 

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri 

Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları 

gerekiyor. 
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, KOBİ Rehberliği ve 

Teknik Danışmanlık Hizmetleri 

Hakkında Yönetmeliğinin 

Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmesinin ardından 

KOBİ danışmanları ile bir araya 

geldi. KOSGEB’in yeni vizyonunu  

KOBİ danışmanları ile paylaşan 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt, 

yönetmelik kapsamında hayata 

geçen KOBİ Rehberliği Sistemi’ni 

konuklarına anlattı.

Yeni Vizyon
Uzkurt, danışmanların sahada 

görev yaptığını, bu nedenle 

onların KOSGEB ile ilgili 

görüşlerinin önemli olduğuna 

işaret ederek, “KOSGEB’in gelecek 

dönemde kıymetli işler yapmasını 

istiyoruz. Yeni bir vizyon ile 

KOSGEB’i yeniden şekillendirelim 

diye yola çıktık. Bu çerçevede bazı 

destekleri yeniledik, bazılarını sil 

baştan düzenledik.” dedi.

Danışmanlık Desteği
Uzkurt, KOBİ Rehberliği ve Teknik 

Danışmanlık Hizmetleri Hakkında 

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğini 

anımsatarak, “Usul esasları bitirdik. 

Rehber ve danışmanlara yapılacak 

ödemelere ilişkin bir destek 

programı üzerinde çalışıyoruz. 

Danışmanların, KOBİ’lere kamu 

desteği alma yönünde yardımcı 

olmalarının yanı sıra KOBİ’lerimizin 

ihtiyaç duydukları diğer alanlarda 

da gelişmelerine ve büyümelerine 

yardımcı olacak bir misyon 

üstlenmeleri gerekiyor.” dedi.

Çatı Kuruluş Tavsiyesi
Toplantıda bulunan KOBİ 

danışmanlarına seslenen Uzkurt, 

“Sizlerin kendinizi KOSGEB’in 

bir parçası gibi görmenizi arzu 

ediyoruz. Bu işi suistimal edenleri 

de sistemin dışına çıkarmak 

istiyoruz.” diye konuştu. Uzkurt, 

bu düzenlemenin ardından KOBİ 

danışmanlarının ortak hareket 

etmesine imkan sağlayacak çatı 

bir kuruluşun kurulabileceği 

tavsiyesinde de bulundu.

Milli Seferberliğe Katkı
Uzkurt’un konuşmasının ardından 

söz alan KOBİ danışmanları, “İlk 

defa KOSGEB tarihinde böyle 

bir istişare toplantısı oluyor. 

Bunun gelenekselleştirilmesi 

gerekiyor. Teknik detaylara hakim 

bir başkanı görmek umut verici. 

Danışmanlığa, meslek statüsü 

kazandırılması devrimsel bir 

hareket. Çok düşünülmüş, tarafların 

görüşü alınmış bir çalışma. Milli 

seferberliğe katkı sağlayacak bir 

vizyon.” değerlendirmesinde 

bulundu.

KOSGEB Başkanı Prof. Uzkurt, 

KOBİ Danışmanlarını Kabul Etti

“Kendinizi KOSGEB’in 
bir parçası gibi 
görmenizi arzu 
ediyoruz. Bu işi 
suistimal edenleri 
de sistemin dışına 
çıkarmak istiyoruz.” 
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KOBİ ve girişimcilere desteklerini 

her geçen gün arttıran KOSGEB, 

kadınlara ayrıcalık tanıyor. Destek 

programlarında pozitif ayrımcılık 

uygulanan kadınlar KOSGEB 

ile artık daha güçlü. Kendi işini 

kurmak isteyen, işini geliştirmek 

isteyen ve teknoloji üreten tüm 

kadınlar güçlerini KOSGEB ile 

pekiştiriyor.  2010 yılında yaklaşık 

4 bin kadın KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi alırken, 2018 

yılında bu sayı 77 bin 271 oldu. 

2012-2018 yıllarında Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi sonrası yeni 

girişimci desteği alan 27 bin 

253 kadın girişimciye toplam 

719 milyon TL destek sağlandı. 

Bununla birlikte, Nitelikli Eleman 

Desteği kapsamında 2018 yılında 

16 bin 875 kadın personel istihdam 

edildi.

Kadınlar 
KOSGEB İle 
Daha Güçlü

Kadınlara pozitif 
ayrımcılık uygulayan 
KOSGEB, 2018 
yılında 13 bin 141 
kadın girişimciye 
233 milyon TL destek 
verdi.
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8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nün Ortaya Çıkışı

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin 

New York kentinde kırk bin 

dokuma işçisi daha iyi çalışma 

koşulları istemiyle bir tekstil 

fabrikasında greve başladı. Ancak 

polisin işçilere saldırması ve 

işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, 

arkasından da çıkan şüpheli 

yangında işçilerin fabrika önünde 

kurulan barikatlardan kaçamaması 

sonucunda 120 kadın işçi can 

verdi. İşçilerin cenaze törenine 

10 bini aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde 

Danimarka’nın Kopenhag 

kentinde 2. Enternasyonale 

Bağlı Kadınlar Toplantısı’nda 

(Uluslararası Sosyalist Kadınlar 

Konferansı) Almanya Sosyal 

Demokrat Partisi önderlerinden 

Clara Zetkin, 8 Mart 1857 

tarihindeki tekstil fabrikası 

yangınında ölen kadın 

işçiler anısına 8 Mart’ın 

“Internationaler Frauentag” 

(International Women’s Day - 

Dünya Kadınlar Günü) olarak 

anılması önerisini getirdi 

ve öneri oy birliğiyle kabul 

edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih 

saptanmamıştı fakat bu önemli 

gün ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 

8 Mart olarak saptanışı Sovyetler 

Birliği’nin kurucusu Lenin’in 

önerisiyle 1921’de Moskova’da 

gerçekleştirildi.

Adı da “Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü” olarak belirlendi. Birinci ve 

İkinci Dünya Savaşı yılları arasında 

sosyalizmin yayılmasından 

çekinen bazı ülkelerde anılması 

yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 

1960’lı yılların sonunda Amerika 

Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen 

çeşitli gösterilerde anılmaya 

başlanmasıyla batı ülkelerinde 

daha güçlü bir şekilde gündeme 

geldi. Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 

8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” 

olarak anılmasını kabul etti.

Türkiye’de 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü
Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi 

Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya 

başlandı. 1975 yılında ve onu 

izleyen yıllarda daha yaygın ve 

yığınsal olarak kutlandı, kapalı 

mekânlardan sokaklara taşındı. 

“Birleşmiş Milletler Kadınlar On 

Yılı” programından Türkiye’nin 

de etkilenmesiyle, 1975 yılında 

“Türkiye 1975 Kadın Yılı” kongresi 

yapıldı. 12 Eylül 1980 Askeri 

Darbesi’nden sonra dört yıl süreyle 

herhangi bir kutlama yapılmasına 

izin verilmedi. 1984’ten itibaren 

her yıl çeşitli kadın örgütleri 

tarafından “Dünya Kadınlar Günü” 

kutlanmaya devam ediliyor.

Türkiye’de 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü ilk kez 1921 

yılında “Emekçi Kadınlar 
Günü” olarak kutlanmaya 

başlandı.

Clara Zetkin 
8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü 

olarak anılmasını önerdi.

8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü, 

Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış 

uluslararası bir gün. Dünya Emekçi Kadınlar 

Günü insan hakları temelinde kadınların 

siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, 

ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının 

kutlanmasına ayrılıyor.
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt: Bütün destek 

programlarımızda, değerlendirme 

süreçlerinde kadın girişimcilerimize 

ilave puan veriyoruz. Yani 

değerlendirme sürecinde kadın 

girişimcilerimizi esas alan bir 

değerlendirme sürecimiz var. 

Bununla birlikte, örneğin Nitelikli 

Eleman İstihdam Desteği var. 

Bu anlamda KOBİ’lerimize 

belli şartları taşıdıklarında 50 

bin TL’ye kadar yeni eleman 

istihdam etmeleri durumunda 

destek veriyoruz. Eğer istihdam 

edecekleri kişi kadın olursa, 

buna biz %20 daha ilave destek 

veriyoruz. Burada hem desteklerin 

değerlendirilmesi sürecinde 

pozitif ayrımcılık sağlıyoruz hem 

de destek miktarlarında kadın 

girişimcilerimize özellikle belli 

destek programlarında farklılaşan 

artı miktarlarda da destek veriyoruz.

Kadınlara Pozitif 
Ayrımcılık
KOSGEB Destek Programları’nın 

değerlendirme süreçlerinde kadın 

girişimcilere pozitif ayrımcılık 

uygulayan KOSGEB, yıllık 

performansa göre girişimcilere 

en fazla 40 bin TL’ye kadar 

performans desteği sağlıyor. 

Asgari prim gün sayısına ulaşan 

işletme için, girişimcinin kadın 

olması durumda, her bir yıl için 

performans döneminde belirlenen 

tutarlara kadın girişimcilere 5 bin 

TL ekleniyor. 

KOSGEB, KOBİ’lere belli şartları 

taşıdıklarında, yeni eleman 

istihdam etmeleri durumunda 50 

bin TL’ye kadar istihdam desteği 

sağlıyor. İstihdam edecekleri kişi 

kadın olursa destek oranına yüzde 

20 ilave ediyor.

2010 yılında 3679 kadın 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

alırken, 2018 yılında bu sayı 77 

bin 271 oldu. Son 8 yılda toplam 

511.655 kadın, Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi aldı.

2012 yılında 509 kadın girişimci 

KOSGEB desteği ile kendi işini 

kurarken, bu sayı her yıl artarak 

2018’de 13 bin 141’ e yükseldi. 

KOSGEB 2018 yılında toplam 13 

bin 141 kadın girişimciye 233 

milyon TL destek verdi.

2012-2018 yılları arasında 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

sonrası yeni girişimci desteği 

alan 27 bin 253 kadın girişimciye 

toplam 719 milyon TL destek 

sağlandı.  Nitelikli Eleman Desteği 

ile istihdam edilen kadın personel 

sayısı da her geçen yıl artıyor. 

2013 yılında 974 kadın personel 

istihdam edilirken bu sayı 2018 

yılında 16 bin 875 oldu.  Bu 

destekle, 2013-2018 yılları arasında 

toplam 46 bin 301 kadın personel 

iş hayatına kazandırıldı. 

KOSGEB, tüm destekleriyle çalışan, 

üreten, katma değer sağlayan tüm 

kadınların şimdiye kadar olduğu 

gibi bundan sonra da yanlarında 

olmaya devam edecek.

Nitelikli Eleman Desteği 
kapsamında, 2013-2018 

yılları arasında toplam 46 
bin 301 kadın personel 

istihdam edildi.
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KOSGEB Laboratuvarında 

Akreditasyon Çalışmalarına Devam

KOSGEB Laboratuvarları, 5 ilde 

(Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, 

Konya) toplam 8 laboratuvar 

ile KOBİ’lere metal ve plastik-

kauçuk alanlarında test ve analiz 

hizmeti sunmaya devam ediyor.

Şubeli Akreditasyon 

Modeli

KOSGEB Müdürlükleri 

bünyesinde faaliyet gösteren 

laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 

17025 standardı kapsamında 

‘şubeli akreditasyon’’ modeline 

göre akreditasyon çalışmaları 

başlatıldı. Ölçülebilirlik, takip 

edilebilirlik ve tarafsızlık 

ilkeleri doğrultusunda yapılan 

akreditasyon çalışmalarına 

ilişkin denetimler, bu yılın 

Nisan ayından itibaren TÜRKAK 

tarafından gerçekleştirilecek. 

TÜRKAK denetimlerinin 

yılsonuna kadar tamamlanması 

öngörülüyor.

“Şubeli akreditasyon” 

modeli çerçevesinde 

yapılacak akreditasyon 

çalışmalarında KOSGEB 

İstanbul İkitelli Müdürlüğü, 

“Merkez Laboratuvar” olarak 

görevlendirildi. 

Diğer yandan tüm şubelerin 

kullanacağı bir laboratuvar 

yönetim sistemi yazılımı, 

KOSGEB’in kendi imkânları ile 

hazırlanarak kullanıma açıldı. 

Ayrıca işletmeler e-devlet 

üzerinden KOSGEB Laboratuvar 

Hizmetleri için başvuru 

yapabilecek.

“Şubeli akreditasyon” 
modeli çerçevesinde 
yapılacak 
akreditasyon 
çalışmalarında 
KOSGEB İstanbul 
İkitelli Müdürlüğü, 
“Merkez 
Laboratuvar” olarak 
görevlendirildi. 
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Düşük maliyet, güvenilir 

sonuçlar

KOBİ’lerin sertifikalı ve daha 

kaliteli ürün üretmelerine destek 

olmak amacıyla kurulan KOSGEB 

Laboratuvarları, işletmelere hızlı, 

güvenilir ve yüksek kalitedeki 

test analiz hizmetini, piyasa 

koşullarının çok daha altındaki 

fiyatlarla sunuyor. 

Böylelikle işletmeler bir yandan 

sertifikalı ürün üretmeye 

yönlendirilirken diğer yandan 

da dolaylı olarak maddi açıdan 

desteklenmiş oluyor.

2018 yılında KOSGEB 

Laboratuvarları’nda 3 bin 377 

işletmeye, toplam 76 bin 734 test 

ve analiz hizmeti verildi.

Laboratuvar test analiz 

ücretleri, KOSGEB’e kayıtlı ve 

aktif durumda bulunan KOBİ 

niteliğindeki işletmelere yüzde 

50 indirimli olarak uygulanıyor.

KOSGEB laboratuvarlarında 

kimyasal analiz, mekanik 

deneyler, metalografi deneyleri, 

tahribatsız muayene, teknik 

değerlendirme ve gözetim 

hizmetleri, korozyon ve 

iklimlendirme deneyleri gibi 

laboratuvar hizmetleri veriliyor.

Sanayi odaklı olması, laboratuvar 

hizmetlerinin sektör ihtiyaçlarına göre 

belirlenmesi,

Laboratuvar çalışanlarının, test & analizi 

hizmeti almaya gelen KOBİ’lerle aynı dili 

konuşmaları

Laboratuvarlar çalışanlarının; test 

metotları, standartlar, malzeme bilgisi gibi 

konulardaki tecrübesi,

Sanayicilerin mesai saatleri içinde her 

zaman hizmet alabilmeleri, 

Kamu kurum ve kuruluşlarının 

ihalelerinde KOSGEB Laboratuvar test 

sonuçlarının referans kabul edilmesi,

Laboratuvarların çoğunlukla sanayinin 

yoğunlaştığı bölgelerde bulunması, 

dolayısıyla Sanayicilerin bu laboratuvarlara 

ulaşımının kolay olması, 

Diğer özel laboratuvarlar ile mukayese 

edildiğinde işletmelere daha kısa sürede 

hizmet verilmesi,

Sanayicilerin laboratuvar hizmetlerinden 

kolay ve hızlı bir şekilde yararlanması,

KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ’lere 

yüzde 50 oranında indirimli test 

yapılması.

KOSGEB Laboratuvarları’nın sanayiciler tarafından tercih edilmesinin ve başarılı 
olmasının  ana nedenleri şöyle sıralanabilir:

KOSGEB 
laboratuvarlarında 
verilen hizmetler, 
piyasa koşullarına 
göre daha uygun 

fiyatlarla KOBİ’lere 
sunuluyor.



444 1 567 17

KOSGEB’le Daha Güçlü

Kimyasal Analiz

Spektral Analiz (OES)

Karbon-Kükürt (C-S) Analizi 

Oksijen-Azot-Hidrojen (ONH) Analizi

XRF Analizleri

Mekanik Deneyler

Çekme Testi

Eğme Testi

Basma Testi

Çentik Darbe Testi

Sertlik Testleri

Metalografi Deneyleri

Mikro-Makro Yapı İncelemeleri

Tane Boyutu Belirleme

Dökme-Demirlerin Sınıflandırılması

Tahribatsız Muayene 

Kaplama Kalınlığı Ölçümü

Ultrasonik Sertlik Ölçümü

Sıvı Penetrant Muayanesi

Ultrasonik Muayene

Manyetik Parçacıkla Muayene
 

Korozyon ve İklimlendirme Deneyleri

Tuz Püskürtme Deneyi

Çinkosuzlaşma Derinliğinin

Cerrahi El Aletlerinin Korozyon Direnci

Damariçi ve Dışındaki Katederlerin 

Korozyonu 

İklimlendirme 

Diğer

Teknik Değerlendirme (yerlileştirme)

Malzeme Kalitesi

Gözetim

KOSGEB Laboratuvarlarında Verilen Hizmetler
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Marka Nedir?
Marka, bir teşebbüs tarafından 

sunulan mal ya da hizmetlerin 

diğer teşebbüslerinkinden ayırt 

edilebilmesini sağlayan işarettir.

Malları ya da hizmetleri ayırmak 

için ayırt edici kelimeler, harfler, 

rakamlar, çizimler, resimler, 

şekiller, renkler, logolar veya 

bunların kombinasyonları ile 

sesler ve hareketli görseller de 

sicilde gösterilebilir olmaları 

şartıyla marka olarak tescil 

edilebilir.

Marka, başkasına 

devredilebilir, miras yolu ile 

intikal edebilir, kullanma 

hakkı lisans konusu olabilir, 

rehin verilebilir ya da teminat 

olarak gösterilebilir.

Tescilli markanın koruma 

süresi 10 yıldır. 10’ar yıllık 

sürelerle yenilemek suretiyle 

markanın koruma süresini 

sonsuza kadar uzatmak 

mümkündür.

Kullanılan markanın belli 

bir bilinirliğe ulaştıktan 

sonra karşılaşacağı riskler 

dikkate alınarak markanın 

kullanımına başlamadan 

önce tescil ettirilmesine özen 

gösterilmelidir.

Tescil tarihinden itibaren 

5 yıl içinde haklı bir sebep 

olmaksızın kullanılmayan 

veya kullanımına 5 yıl 

kesintisiz ara verilen markalar 

iptal ediliyor.

Marka tescili ve koruması 

ulusal nitelikli haklardandır

KOSGEB, Türk Patent 

ve Marka Kurumu ya da 

muadili yurt dışı kurum ve 

kuruluşlardan alınan marka 

tescil belgeleri için yapılan 

giderleri belirli şartlar altında 

desteliyor.

Markaların Korunması:

Marka koruması esas olarak 

tescil yoluyla elde edilebilir. 

Bir markanın tescil ettirilmesi, 

özellikle aynı ya da karıştırabilecek 

derecede benzer bir marka ile 

ihtilaf oluşması halinde daha 

güçlü koruma sağlayacaktır. 

Birçok kimse, ticaret unvanının ve 

ticari işletmenin ticaret sicilinde 

Marka, tüketicinin hangi ürünü alıp, 
kullanacağına karar verme aşamasında 
yönlendirici bir işarettir.

Marka Nedir?
Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?
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tescilinin, eş zamanlı olarak marka 

koruması anlamına geldiğini 

düşünmektedir. Bu çok yaygın 

bir yanlış algılamadır. Ticaret 

unvanları ve markalar arasındaki 

farkı anlamak önemlidir.

Ticaret unvanı; tacirin ticari 

işlemler yaparken kullanması 

gereken adıdır. Bu tacir gerçek 

kişi veya tüzel kişi olabilir. Söz 

konusu tacirin tüzel kişi olması 

durumunda ticaret unvanı aslında 

şirketin adıdır. Örneğin “Abc 

Kimya Sanayi Anonim Şirketi” 

gibi ve bu unvan şirketi tanımlar. 

Şirket adları da genellikle şirketin 

yasal türünü tanımlayan Ltd. Şti. 

A.Ş. ya da benzer kısaltmalarla 

biter. Tacirin gerçek kişi olması 

durumunda ise kullanacağı 

ticaret unvanı tacirin adı ve 

soyadından oluşmaktadır. Marka 

ise, şirketinizin ve işletmenizin 

ürünlerini / hizmetlerini farklı 

kılan işaretlerdir. Bir işletme çok 

çeşitli markalara sahip olabilir. 

Marka Tescilinin Marka 
Sahibine Sağladığı Haklar 

Nelerdir?
Marka tescil, sahibine, 

markayı tek başına kullanma 

hakkı ve izinsiz kullanılmasını 

önleme yetkisi verir.

Marka sahibi, tescil 

kapsamına giren aynı ya da 

benzer mal veya hizmetlerle 

ilgili olarak karıştırılma 

ihtimali olan, tescilli markanın 

itibarından dolayı haksız bir 

yarar elde edecek ya da tescilli 

markanın karakterine zarar 

verecek nitelikteki herhangi 

bir işaretin izinsiz kullanımını 

önleme hakkına sahiptir.

Tescilli bir marka başkasına 

devredilebilir, miras yolu ile 

intikal edilebilir, kullanma 

hakkı lisans konusu olabilir, 

rehin verilebilir veya teminat 

olarak gösterilebilir.

Tescilli olmayan markalar, 

markaların tescili ve 

korunması hakkındaki 

yasalarla getirilen 

haklardan ve korumadan 

yararlanamazlar.

Marka Başvurusu
Marka tescili usulüne uygun 

olarak doldurulmuş başvuru 

formu ile Türk Patent ve 

Marka Kurumu’na başvuruda 

bulunulmalıdır. Faks ile yapılan 

başvurular kabul edilmemekte 

olup, başvuruların, elden, posta 

yoluyla veya elektronik imza ile 

internet ortamında yapılması 

gerekmektedir.

 

Marka Başvurusunda 
Neler Gerekli?

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 
internet sitesinde yer alan “Marka 
Başvuru Formu”nun doldurulması,

Marka olarak kullanılacak işaretin 

yayıma elverişli örneği,

Başvuruya konu mal ve hizmet 

listesi,

Marka başvuru ücretinin ödendiğini 

gösterir belge,

Ortak marka veya garanti marka 

başvuruları için teknik şartname,

Varsa muvafakatnameye ilişkin 

bilgiler,

Markanızı tescille korumaya alın
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Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 
KOBİ’leri Bekliyor

Her yıl Avrupa Komisyonu 

sponsorluğunda düzenlenen 

Avrupa Girişimciliği Teşvik 

Ödülleri için 2019 yılı başvuruları 

başladı. Ulusal, bölgesel veya 

yerel düzeyde girişimciliğin 

ve KOBİ’lerin geliştirilmesine 

yönelik yaratıcı ve başarılı 

model ve projeler geliştiren ve 

uygulayan kurum/kuruluşların 

katılabileceği ödül yarışması bu 

yıl Avrupa Komisyonu tarafından 

verilen karar doğrultusunda altı 

kategoride gerçekleştirilecek.

Girişimciliğin ve KOBİ’lerin 

desteklenmesinde ulusal, 

bölgesel veya yerel düzeydeki iyi 

uygulamalar Avrupa Girişimciliği 

Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından 

beri ödüllendiriliyor. Avrupa 

Komisyonunun sponsorluğunda 

düzenlenen Avrupa Girişimciliği 

Teşvik Ödülleri yarışmasına 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler 

ile COSME Programındaki İzlanda, 

Sırbistan ve Türkiye katılıyor. 

Ödül programına her yıl 10 binin 

üzerinde başvuruda bulunuluyor.

Program ile işletmeleri ve 

girişimciliği en başarılı şekilde 

teşvik edenleri belirlemek, en 

iyi girişimcilik uygulamalarını 

ve politikalarını sergilemek, 

girişimcilerin rolü hakkında 

farkındalığı artırmak, potansiyel 

girişimcilere ilham vermek ve 

Avrupa 

Komisyonu 

sponsorluğunda 

düzenlenen 

Avrupa 

Girişimciliği 

Teşvik Ödülleri 

için son başvuru 

tarihi, 31 Mayıs 

2019.
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cesaretlendirmek amaçlanıyor. 

Bu yıl Avrupa Girişimciliği 

Teşvik Ödülleri şu altı kategoride 

verilecek:

1. Girişimcilik ruhunun 

geliştirilmesi: Özellikle 

gençler ve kadınlar arasında 

girişimcilik ruhunu ve 

kültürünü oluşturmayı 

amaçlayan faaliyet ve 

uygulamalar,

2. Yeteneklere yatırım yapmak: 

Girişimcilik becerilerinin ve 

mesleki, teknik ve yönetsel 

becerilerin geliştirilmesine 

yönelik uygulamalar,

3. Girişimcilik ortamının 

geliştirilmesi: İşletmelerin 

kuruluşunu ve gelişimini 

desteklemeye yasal ve idari 

süreçleri basitleştirmeye ve 

“önce küçük olanı düşün” 

prensibini KOBİ’lerin yararına 

uygulamaya yönelik yenilikçi 

politikalar ve uygulamalar

4. İşletmelerin 

uluslararasılaştırılmasının 

desteklenmesi: İşletmelerin 

ve özellikle KOBİ’lerin hem 

Avrupa içindeki hem de Avrupa 

dışındaki pazarlarda yer alan 

fırsatlardan faydalanmasına 

yönelik teşvik edici politikalar 

ve uygulamalar,

5. Kaynak etkinliğinin ve çevre 

dostu pazarların gelişiminin 

desteklenmesi: KOBİ’lerin 

çevre dostu pazarlara erişimini 

destekleyen ve çevreye duyarlı 

becerilerin geliştirilmesi, 

eşleştirilmesi ve finanse 

edilmesi gibi kaynak etkinliğini 

geliştirmeye yardımcı olan 

politikalar ve uygulamalar

6. Sorumlu girişimcilik: Küçük ve 

orta ölçekli işletmeler arasında 

ortak sosyal sorumluluğu 

teşvik etmeye yönelik 

uygulamalar. Aynı zamanda 

özellikle uzun dönemli işsizler 

olmak üzere işsizler, yasal 

göçmenler, engelliler ve etnik 

azınlıklar gibi dezavantajlı 

gruplar arasında girişimciliğin 

teşvik edilmesine yönelik 

uygulamalar.

Teşvik Ödüller kapsamında her 

kategori için bir başarı ödülü, 

ayrıca tüm kategoriler arasında 

seçilecek en yaratıcı ve ilham 

verici girişimcilik uygulamasına 

Jüri Büyük Ödülü verilecek. 

Başvurular, projenin en az iki yıl 

boyunca uygulanması: orijinal, 

yenilikçi ve Avrupa’nın herhangi 

bir yerinde tekrarlanabilir olması 

ve yerel ekonomiye ve yerel paydaş 

ilişkilerini geliştirmeye yönelik 

katkılarda bulunması açılarından 

değerlendirilecek.

Yarışmaya; yerel, bölgesel ve ulusal 

kamu kurum ve kuruluşları, kamu-

özel ortaklıkları ve üniversiteler 

başvurabilecek.

 

Avrupa Girişimciliği Teşvik 

Ödüllerine başvuracakların 

başvuru formunu doldurarak 31 

Mayıs 2019 tarihine kadar KOSGEB 

İdaresi Başkanlığı’na göndermeleri 

gerekiyor.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 
ile ilgili detaylı bilgi; http://blogs.
ec.europa.eu/promotingenterprise/ 



www.kosgeb.gov.tr22

KOSGEB’le Daha Güçlü

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. 

Hasan Mandal, Türkiye’de Ar-

Ge harcamalarında öne çıkan 

şirketlerin temsilcileri ile bir 

araya geldi. TÜBİTAK destek 

programlarındaki mevcut durum 

ve geleceğe yönelik planlamalar 

hakkında bilgi sunan TÜBİTAK 

Başkanı Prof. Dr. Mandal, 

katılımcıların konuyla ilgili görüş 

ve önerilerini aldı.

Sunumuna Türkiye’nin 2017 

yılı Ar-Ge harcamalarına dair 

bilgiler vererek başlayan Prof. Dr. 

Mandal, Ar-Ge harcamalarının 

cari fiyatlarla 2017 yılında 

2016 yılına göre yüzde 21 

arttığını belirtti. Mandal, “Ar-

Ge harcaması 2006-2017 yılları 

arasında 7 katına çıktı. Ar-Ge 

harcamalarının gayrisafi yurt içi 

hasılaya oranına bakıldığında ise 

2017 yılında Ar-Ge yoğunluğu 

2016 yılına göre yüzde 5 arttı.”  

diyerek şöyle devam etti: “Ar-Ge 

alanında özel sektörün yatırımı 

da bu süreçte yükseldi. 2017 

yılında sektörler bazında Ar-Ge 

harcamaları oranına bakıldığında 

özel sektörün yüzde 56,9 ile 

en büyük paya sahip, finans 

kaynağına göre bakıldığında yine 

özel sektörün yüzde 49,4 ile ilk 

Türkiye’deki Ar-Ge 
harcamalarında öne 
çıkan şirketlerin 
temsilcileri ile 
buluşan TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal, yeni 
çağrı planlamasında 
daha fazla hedef 
odaklı ve üniversite 
sanayi iş birliğini 
esas alan bir 
çağrı yaklaşımına 
geçileceğini bildirdi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal; 

“Hedef Odaklı Programlara 
Daha Fazla Destek Vereceğiz”
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sırada yer aldığını görüyoruz. 

Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge İnsan 

Kaynağı 2017 yılında 2016 yılına 

göre yüzde 12 arttı. Ekonomik 

faaliyete göre özel sektör Ar-Ge 

harcaması 2017 yılında 2016 yılına 

göre yüzde 5 artarken, imalat 

sektörü özelinde bu artış yüzde 

12,5 olarak gerçekleşmiştir.”

2018 Yılında 27 Bin 468 

Projeye Destek Sağlandı

TÜBİTAK hakkında 

değerlendirmeler yapan Mandal, 

“2018 yılında toplam 27 bin 468 

projeyi destekledik. Projelere 

toplam 1,9 milyarlık destek 

aktardık. Tüm bu veriler ışığında 

2019 yılında daha fazla hedef, çıktı 

ve etki bazlı program ve yönetim 

anlayışıyla ilerleyeceğiz” dedi.

Mandal, rekabetin gün geçtikçe 

daha yoğun bir şekilde teknoloji 

ve bilgi odaklı olduğuna 

değinerek, “Katma değeri yüksek 

ileri teknolojili ürünler geliştirme 

zorunluluğumuzun farkındayız. 

Bu farkındalıktan yola çıkarak; 

destek mekanizmalarımızın daha 

güçlü biçimde ‘hedef odaklı’, 

‘iş birliğine dayalı’ ve ‘yüksek 

katma değer sağlamaya yönelik’ 

olacak şekilde çeşitlendirilmesi 

ve yenilenmesi çalışmalarımıza 

devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi’ne geçişle birlikte, tüm 

kurumların mevcut planlarını 

yenilediklerini, bu bağlamda 

TÜBİTAK’ın da 2019-2023 

Stratejik Planı’nı hazırlayıp, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 

Cumhurbaşkanlığı’na ilettiklerini 

bildiren Mandal, yeni stratejik 

planda getirilen en önemli 

kavramın, projelerin sadece 

çıktı değil, etki ve hedef odaklı 

olmalarının ve toplumsal yarara 

dönüşüp dönüşmediğinin takibi 

olduğunu anlattı. 

“Üniversite - Sanayi 

İş Birliği”

Mandal, hedef odaklı yaklaşımları 

arttırma çalışmalarından 

bahsederek,  yeni çağrı 

planlamasında ARDEB çağrısı - 

TEYDEB çağrısı yaklaşımından 

çıkıp, daha fazla hedef odaklı ve 

üniversite sanayi iş birliğini esas 

alan bir çağrı planı yaklaşımına 

geçileceğini bildirdi. 

Mandal, 2019-2020 yılları 

için sağlık, enerji, tarım, gıda, 

otomotiv, imalat alanlarında 

TÜBİTAK çağrı planlamasının 

yapıldığını kaydetti. Çıktı 

odaklı iş birliklerinin 

etkinleştirilmesinin ikinci 

odağı olduğuna değinen Prof. 

Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın 

daha fazla proje destekleme 

yaklaşımından çok, yetkinlik 

odaklı platformları destekleme 

yaklaşımını benimseyeceğini 

dile getirdi. 

Destek 
mekanizmalarımızın 

‘Daha Güçlü’, 
‘Hedef Odaklı’, ‘İş 
Birliğine Dayalı’ 

ve ‘Yüksek Katma 
Değer Sağlamaya 

Yönelik’ olarak 
çeşitlendirilmesine 
ve yenilenmesine 
devam edeceğiz.
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KOBİ’ydim

BÜYÜDÜM

Yüksek Teknoloji İle Üretilen 
Akıllı Sayaçlar Dünya Pazarında

Manas Enerji’nin kuruluşundan 

bugüne gelen başarılı sürecini, 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 

Müdür Yardımcısı Hüseyin Çelik 

ile konuştuk:

Manas Enerji ne zaman hangi 

amaçla kuruldu kısaca bilgi verir 

misiniz?

Manas Enerji Yönetimi A.Ş.  1996 

yılında, Ahmet Reşat Görür 

öncülüğünde, 4 ortaklı bir 

şirket olarak kuruldu. İlk ana 

çıkış noktamız, elektrik, su, gaz 

ve ısı sayaçları sektörüne giriş 

yapmak için ölçüm sistemleri 

üzerineydi. O dönem bu sektörde 

yerli üretici yok denecek kadar 

azdı. Bu sektörlerde sayaç 

imalatına başladık. İlerleyen 

zamanda teknolojinin iletişime 

ve mobiliteye doğru kayması 

ile birlikte kendi içimizde 

düzenlemeler yaparak son 4 – 5 

yıldır sayaçların okunması ve bu 

verilerin analiz edilmesi ile ilgili 

alanlara yoğunlaştık.

Bugün sektördeki konumunuz 

nedir?

Kendi bünyemizde 

tasarladığımız ürünleri, kendi 

Ar-Ge imkânlarımızla geliştirip, 

üretime hazırlıyoruz. İş birliği 

yapmış olduğumuz kurumlar 

elektrik ve su idareleridir. 

Elektrik, su ve 
gaz sayaçlarının 
imalatına 1996 
yılında başlayan 
Manas Enerji, 
yüksek teknolojiyi 
kullanarak 
geliştirdiği akıllı 
sayaçlar ile dünya 
pazarlarında yerini 
almaya başladı.
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Bugün Türkiye’de enerjide dışa 

bağımlılık çok üst düzeyde. 

Bu bağımlılığı azaltmak için 

elektrik, su ve gazda kayıp kaçağı 

azaltmamız gerekiyor. Manas 

olarak bizimde Türkiye’ye katma 

değer sağlamaya çalıştığımız 

nokta burası. Geliştirdiğimiz 

ürünlerle, kullanıcılara fayda 

sağlayabiliyorsak, kayıp kaçağı 

azaltabiliyorsak, bu anlamda 

ekonomiye de ciddi anlamda katkı 

sağlamış oluruz. 

Son dönemdeki yerli ve milli 

sürece geçişte de bizim sektörde 

Türkiye’nin yurt dışına bağımlı 

olduğu bazı kalemler var. Bu 

bağımlılığı bir şekilde bertaraf 

etmek için çalışıyoruz.

Geliştirmiş olduğumuz 

ürünlerimiz Türkiye’nin bütün 

illerinde 20 yıldır kullanılıyor. 

Bu çizgide devam edeceğiz. 

Ayrıca faaliyetlerimize daha 

yeni neler ekleyebiliriz diye yeni 

çalışmalarımız var.  Yenilenebilir 

enerji kaynakları, mobiliti, 

mobil uygulamalar üzerine 

çalışmalarımız var.

Yurt dışı pazarda hangi ülkelerde 

varsınız?

Yurt dışı satışlarımız ilk olarak 

KOSGEB ile başladı. O dönemden 

bugüne kadar Polonya, Romanya, 

Macaristan, Mısır, Nahcivan, 

Nijerya, Filistin, Birleşik Arap 

Emirlikleri, İrlanda, Almanya, 

Sudan, Gine, Mısır, İran, 

Özbekistan, Gürcistan, Uganda, 

Umman ve Suudi Arabistan gibi 

ülkelere ihracat yaptık.

Akıllı olarak ürettiğiniz sayaçların 

özelliği nedir?  Doğru ölçümün 

öneminden bahseder misiniz?

Günümüz akıllı ölçüm 

teknolojisinin temel unsurları; 

hassas ölçüm, ölçüm verilerinin 

eksiksiz ve doğru iletimi ve iletilen 

verilerin analiz edilebilmesi olarak 

sıralanabilir. Ölçüm verileri hassas 

ve doğru olarak kaydedilip iletilse 

bile eğer bu veriler verimli şekilde 

analiz edilemiyorsa akıllı ölçüm 

sistemlerinde başarı sağlanamaz. 

Manas, satıcı-müşteri ilişkisinin 

ötesinde, işletmelerinin 

ihtiyaçlarını karşılayacak 

şekilde bir çözüm ortağı olarak 

faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ürettiği yüksek kalitede ve 

hassasiyetteki sayaç sistemleri ile 

yıllardır sektörde yerleşmiş olan 

kalıpları değiştirmeyi başaran 

Manas,  Türkiye’deki sayaç parkuru 

kalitesinin de yükseltilmesine, 

sayaçlardaki ölçüm doğruluğunun 

ve tutarlılığının arttırılması yoluyla 

işletmelerin faturalandıramadığı 

miktarların ciddi bir şekilde 

azaltılmasını sağlamakla 

birlikte çok değerli enerji ve su 

kaynaklarının korunmasına 

katkıda bulunmaktadır.

Manas olarak, enerji yönetimi 

sektöründe kalite odaklı bir 

yaklaşımla tüm paydaşlarımıza 

ürün ve hizmet sunarken, 

güvenilir ve sürdürülebilir değer 

yaratmayı amaçlıyoruz. Bu 

ilkemiz doğrultusunda ulusal ve 

uluslararası tecrübemizi gelişen 

teknoloji ile birleştirerek başarılı 

projeler yaratmayı, yatırımcılara 

kaliteli hizmet vermeyi ve bu 

süreçte yetkin çalışanlarımızla 

Hüseyin Çelik 
Manas Enerji 

Yönetim Kurulu Üyesi 
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enerji yönetimi alanında hizmet 

veren sektördeki en iyi şirketlerden 

biri olmayı hedefliyoruz.

Bu bağlamda Manas Enerji; 

idarelerin, dağıtım şirketlerinin 

ve son kullanıcıların kıt 

kaynak ve enerjileri verimli 

tüketebilmesi için tüketimlerini 

izlemeleri gerektiğine inanıp,  bu 

yönde geliştirmiş olduğumuz 

akıllı sayaçlar sayesinde tüm 

paydaşların; gaz, su, elektrik 

tüketim bilgilerini izleyip 

yönetmesini sağlıyor. Yüksek 

tempoda çalışmaya devam 

etmenin kaynağının inovasyon 

olduğunun farkındalığıyla Manas, 

her yıl bütçesinin büyük kısmını 

Ar-Ge bölümüne yatırmakta 

ve ürün inovasyonlarına önem 

vermektedir. Geniş kadrosuyla 

geliştirdiği ve gelişmiş üretim 

teknolojisi ile ortaya çıkardığı 

inovatif ürünleri sürekli 

yenilenen pazarlama stratejileri 

ile müşterilerine sunarken projeye 

özel çözümler üretiyor.

KOSGEB’den ne zamandan beri 

destek alıyorsunuz? Büyümenizde 

KOSGEB’in etkisi ne oldu?

KOSGEB veri tabanına 2006 yılında 

kayıt olduk. İlk kez 2007 yılında 

KOBİ İhracat Destek Kredisi’nden 

faydalandık. Yani ihracata 

KOSGEB’le başladık diyebiliriz. 

Yine aynı yıl KOBİ Kayıtlı Eleman 

İstihdamı Destek Kredisi’nden 

faydalandık. 2008- 2009 ve 

2010 yıllarında yine ihracata 

ve istihdama yönelik destek ve 

kredilerden faydalandık.  Nitelikli 

Eleman İstihdam Desteği, Yurt İçi 

Fuar Desteği ve Yurt Dışı İş Gezisi 

desteklerinden faydalandık. 

Büyümemizde ve işletmemizin 

bugünlere ulaşmasında KOSGEB 

desteklerinin etkisi mutlaka 

oldu. Özellikle yurt dışı pazarına 

açılmamızda KOSGEB’in desteği ile 

birçok şeyi başardık.

KOSGEB’den beklentileriniz 

nelerdir?

Özellikle son dönemde KOSGEB’in 

vermiş olduğu Stratejik Ürün 

ve Teknolojik Ürün Destek 

Programları çok yerinde. Bu 

alanlarda bizim de başvuruya 

hazırladığımız projelerimiz var. Bu 

programlar kendini geliştirmek 

ve bu alanlarda büyümek isteyen 

işletmeler için çok büyük fırsat.

İlk kez 2007 yılında 
KOBİ İhracat 

Destek Kredisi’nden 
faydalanarak ihracata 
KOSGEB’le başladık. 

İşletmemizin 
bugünlere gelmesinde, 

özellikle yurt dışı 
pazarlara açılmasında 

KOSGEB’in önemli 
etkisi oldu. 

Ar-Ge, inovasyon ve 
uluslararası pazar 
olmadan büyümek 
çok zor Yenilikçi fikirleri hayata 

geçirme konusunda 
daha istekli olsunlar 

Uluslararası pazarlarda 
faaliyet gösterme 
noktasında daha aktif 
roller alsınlar

Büyümek isteyen KOBİ’ler 
mutlaka Ar-Ge’ye yatırım 
yapsın

Büyümenin en önemli 
anahtarı ihracat

KOBİ’lere Tavsiyeler:
Hüseyin Çelik’ten
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STRATEJİK ÜRÜN 
DESTEK PROGRAMI

1

5  Milyon TL'ye 
kadar destek!

Cari açığı azaltmayı sağlayan ürünler için  

 www.kosgeb.gov.tr
kosgeb kosgebim

KOSGEB'le 
Daha Güçlü



www.kosgeb.gov.tr28

KOSGEB’le Daha Güçlü

Şanlıurfa’dan Başlayan Akrep Serüveni 
Dünyada Ses Getirmeye Başladı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 

yaşayan Ali Yılmaz, 30 yıl boyunca 

dünyanın en tehlikeli türlerinden 

olan kara akrep (androctonus 

crassicauda) avcılığı yaptı. 

Bölgeye has olan akrep türünü 

geceleri tarla ve ahırda yakalayan 

Yılmaz, hayvanları özel cam 

kutularda muhafaza ederek Sağlık 

Bakanlığı’na sattı. 

40 melek yatırımcı bir 
araya geldi 
Yılmaz’ın hayali ise hep bir akrep 

tesisi kurmaktı. Yılmaz’ın hayali 

Türkiye’nin ileri gelen melek 

yatırımcılarından Emine Sabancı 

Kamışlı’nın dikkatini çekti ve 

Eskişehir’de akrep yetiştirme tesisi 

kuruldu. Kurulan tesiste kozmetik 

ve ilaç sanayinde kullanılan 

dünyanın en pahalı sıvılarından 

olan akrep zehri elde ediliyor. Bu 

sıvının litresi yaklaşık 10 milyon 

dolarla alıcı buluyor.  Tesis 40 

melek yatırımcıyı bir araya getirdi.

KOSGEB’den destek aldı
Yatırımcılar ve KOSGEB’in 

desteğiyle 20 milyon TL yatırım 

ile Eskişehir’de ALBILA Serum ve 

Biyolojik Ürünler A.Ş. kuruldu. 

Şirketin tesislerinde, akreplerin 

zehri toplanarak antiserum haline 

getirilip, dünyaya ihraç edilecek. 

2019 yılının sonlarında ihraç 

edilmesi beklenen akrep zehrinin 

elde edildiği ALBILA’nın heyecan 

uyandıran fikri, ünlü İngiliz yayını 

Financial Times’ın sayfalarına 

taşındı.

Dünyada üç ülkede var
Akrep yetiştiriciliği ile ALBILA 

Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi’ndeki 
akrep ve yılan 
zehirlenmelerine 
karşı antiserum 
üretim tesisi, 
Financial Times 
gazetesine konu 
oldu. 
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A.Ş.’nin kurulmasına ön ayak olan 

Yılmaz, yaşadığı süreci anlattı: “30 

yıl önce okul harçlığımı çıkarmak 

için akrep tutmaya başladım. Bu 

tür kara akrepler (androctonus 

crassicauda) kanser, botoks, beyin 

tümörü gibi hastalıkların ilacında 

kullanılıyor. Dünyanın en tehlikeli 

türlerinden biri, her yıl beni sokar. 

Ama beni etkilemiyor. Bağışıklık 

kazandım. Zaten tehlikeli olduğu 

için bu işi bireysel olarak dünyada 

üç kişi yapıyor. Biri Meksika’da, biri 

Brezilya’da biri de ben.” ifadelerini 

kullandı.

İstanbul’dan Eskişehir’e
Şanlıurfalı Ali ve Bilal Yılmaz 

isimli genç girişimcilerin hayali 

ile başlayıp, 40 melek yatırımcı ile 

hayata geçen ve projeye dönüşen 

ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler 

A.Ş. Türkiye’nin ilaç sektöründe 

dışa bağımlılığını azaltmak, Ar-

Ge faaliyetlerinde ülkemizi ileriye 

götürmek amacıyla 2017 yılında 

İstanbul ‘da kuruldu.

Meksika ve Arjantin’de 
çalışmalar yapılıyor
Antiserum, biyoteknolojik 

ürün geliştirme ve Ar-Ge 

faaliyetlerinde Türkiye’de öncü 

ve lider, dünyada söz sahibi olma 

hedefiyle, faaliyetlerine başlayan 

ALBILA  A.Ş.  akrep zehirleri ile 

ilgili biyokimyasal ve moleküler 

çalışmalar yapıyor. Eskişehir 

Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 

Venom Araştırma Laboratuvarı ve 

ESOGÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi 

ETTOM aracılığı ile üniversite - 

sanayi iş birliği gerçekleştirildi. 

Üniversite - sanayi iş birliği 

kapsamında, çalışmalarını Meksika 

ve Arjantin’deki üniversitelerle 

de devam ettiriyor. Eskişehir 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 

faaliyete geçen ALBILA A.Ş.  

üretim, yönetim ve uygulama 

alanları ile 1800 metrekare kapalı 

alana sahip, C klas temizlik sınıfı, 

GMP üretim alanı, kalite kontrol, 

mikrobiyoloji ve araştırma 

laboratuvarları ile antivenom 

üretimini ve testlerini sağlayacak 

şekilde GMP uygunluğunda 

tasarlandı. 

Cezayir ve Irak 
ALBILA A.Ş.  20 milyon TL yatırım 

ile ilk etapta, akrep, yılan ve kuduz 

antiserumu üretimi ile Türkiye’nin 

ihtiyaçlarına ve Ortadoğu ile Kuzey 

Afrika bölgelerinin ihtiyaçlarına 

cevap verebilecek bir kapasiteye 

sahip. İlk olarak Cezayir ve Irak 

ile ilişkiler gerçekleştirilmiş ve el 

sıkışma noktasına gelindi.

KOSGEB ile büyüme süreci 

hız kazandı. ALBILA A.Ş. 

yatırımcılarının koyduğu 

sermayeye ilaveten KOSGEB’den 

almış olduğu Ar-Ge ve Stratejik 

Ürün destekleriyle büyüme 

sürecini hızlandırdı.

ALBILA A.Ş.’nin hedefi ise 

yatırımcılarının uluslararası 

ilişkileri ve genç, dinamik, azimli 

personeliyle, konusunda öncü 

ve lider, dünyada söz sahibi bir 

konumda olmak.

Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, 

Eskişehir programı 
çerçevesinde  

KOSGEB tarafından 
Stratejik Ürün 

Destek Programı 
kapsamında 

desteklenen ALBILA 
Serum ve Biyolojik 

Ürünler A.Ş.’yi 
ziyaret ederek 

yetkililerden bilgi 
aldı. 
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SAMPLE TEXT HERE

Yitik Hazinenin Kaşifi - 2

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı

Fuat Sezgin, liseyi Erzurum’da 

bitirdikten sonra 1943’te mühendis 

olma hayaliyle İstanbul’a geldi. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi’nde okuyan bir 

akrabası onu “İslami Bilimler ve 

Oryantalizm” alanında otorite 

sayılan tanınmış uzmanlardan 

Alman şarkiyatçı Helmut Ritter’in 

seminerine götürdü. Seminerde 

Ritter’in, Müslüman ilim 

insanlarının bilim ve teknikteki 

öncü rollerine dikkat çekip, İbn-i 

Yunus, Ebu’l Vefa El Buzcani, 

İbnü’l Heysem, El Biruni’den 

övgüyle bahsetmesi, Sezgin’i çok 

etkiledi. Kendi ifadesiyle adeta 

“büyülendi.” Ortaokul ve lisedeki 

öğretmenlerinin aksine, batılı bir 

bilim insanından bu gerçekleri 

işitmek onu mühendis olma 

gayesinden vazgeçirdi. Hellmut 

Ritter’e duyduğu büyük hayranlık 

ve İslam medeniyetine karşı 

uyanan merakı onu, İstanbul 

Üniversitesi Arap Fars Filolojisi’ne 

kaydolmaya yöneltti. Edebiyat 

fakültesine gitti ve dekanla 

görüştü. “İlkokul hocamın; ‘Dünya 

öküzün iki boynuzu üzerindedir.’ 

dediği için yıllarca buna böyle 

inandım. Ta ki, tanıdığım tanımakla 

da iftihar ettiğim Alman hocam 

Helmut Ritter’in bütün bilimlerin 

menşei Müslüman bilim adamlarına 

dayanır’ demesiyle bu kanaatim 

değişti. Ondan sonra çalışmalarıma 

bir başka aşkla başladım” diyen 

Sezgin dekanla görüşme anını 

şöyle anlatır:

“Dekan Bey’le fakülteye kaydım 

konusunda görüşme yaptığımız 

sırada kapıdan içeriye Helmut Ritter 

Hoca girdi. Dekan, Hoca’ya: ‘Ritter 

Bey, sizin talebeniz olmayı düşünen 

1943’te İkinci Dünya Savaşı tüm dünyada büyük bir kargaşa ve huzursuzluğa sebep 
oldu. Almanların Bulgaristan’a girmesiyle de Türkiye teyakkuza geçti. Hitler’in bir 
çılgınlık yaparak Türkiye’ye de saldırabileceği endişesi ile üniversiteler başta olmak 
üzere tüm eğitim kurumları tatil edildi. Bu durum Sezgin için bir fırsat oldu.

Kaşifin Ayak Sesleri



444 1 567 31

KOSGEB’le Daha Güçlü

biriyle konuşuyorum.’ diyerek beni 

gösterdi. Ritter Hoca, bana şöyle bir 

baktı: ‘Galiba bu genç benim dünkü 

seminerimdeydi.’ dedi. Tanıması 

normaldi. Çünkü Hoca’nın 

seminerine üç-dört hatta bir-iki 

kişinin katıldığı dahi olurdu. Helmut 

Ritter: ‘Benim talebelerim hep 

benden kaçar, biliyor musunuz?’ 

dedi. ‘Biliyorum bunu bana 

anlattılar. Ben buna rağmen sizin 

talebeniz olmak istiyorum.’ dedim. 

Güldü. ‘Peki’ dedi.

Böylelikle Sezgin, Ritter’in 

öğrencisi oldu. Büyük bir aşkla 

derslerine sarıldı. 

Günde 17 Saat Çalışıyordu
1943’te İkinci Dünya Savaşı 

tüm dünyada büyük bir kargaşa 

ve huzursuzluğa sebep oldu. 

Almanların Bulgaristan’a 

girmesiyle de Türkiye teyakkuza 

geçti. Hitler’in bir çılgınlık yaparak 

Türkiye’ye de saldırabileceği 

endişesi ile üniversiteler başta 

olmak üzere tüm eğitim kurumları 

tatil edildi. Bu durum Sezgin için 

bir fırsat oldu. Hocası Ritter’in 

“Şimdi elimizde bir fırsat var. Altı 

aylık bir tatilimiz olacak. Bu zaman 

içerisinde Arapça’yı öğrenin.” 

sözleri üzerine evine kapandı ve 

Arapça’sını ilerletmeye çalıştı. 

Başlangıçta hiçbir şey 

anlamadığını belirttiği babasından 

yadigâr otuz ciltlik Taberi 

Tefsiri’ni, günde 17 saat çalışarak 

altı ayda bitirdi. Günde 17 saatlik 

çalışması ile ilgili Sezgin, hocası 

Ritter ile yaşadığı bir anektodu 

şöyle anlatır : 

“Bir gün Ritter Hocam yanıma 

geldi ve günde kaç saat çalıştığımı 

sordu. Ben de ‘Günde 13-14 saat 

çalışıyorum’ dedim. Bunu yeterli 

bulmayarak bana ‘Sezgin bu 

tempoyla bilim insanı olamazsın. 

Eğer bilim insanı olmak istiyorsan 

bunu çok daha arttırmalısın’ 

dedi. Bu konuşmanın ardından 

çalışmamı 17 saate çıkardım. Bu 

durum 70 yaşıma girinceye kadar 

devam etti.” 

Bir Ömür Öğrenme 
Tutkusu
Sezgin, bilimler tarihinde pek 

çok milletin emek ve katkısını 

gördükçe eserleri orijinalinden 

okuyup anlamak için yabancı dil 

öğrenmenin lüzumunu hissetti 

ve bunun için çalışmalar yaptı. 

Öyle ki Farsça, Latince, İbranice ve 

Süryanice dahil 27 dil öğrendi. Dil 

öğrenme tutkusu bir ömür sürdü. 

Zira çok sevdiği hocası “Her yıl bir 

dil öğrenmeli” demişti.

Vaktini Hocasıyla 
Kütüphanede Geçiriyordu
Fuat Sezgin’in gayret ve 

çabalarından son derce memnun 

olan Ritter, üçüncü sömestrden 

itibaren onu kütüphanelere 

götürmeye başladı. Artık Sezgin, 

vaktinin büyük bir kısmını 

hocasıyla birlikte kütüphanelerde 

geçiriyordu. En nadide el 

yazmalarını birlikte okuyup 

inceleyerek bilim tarihindeki 

yerlerini tespit ediyorlardı. 

Zamanla el yazmalarında o 

derece uzmanlaşmıştı ki daha 

ilk sayfalarına baktığında hangi 

tarihte ve asırda yazıldığını tahmin 

ediyordu. Hatta bazen Sezgin’in 

tahminleri hocasınınkinden 

daha isabetli oluyordu. Ritter, bu 

sadık öğrencisinin başarısından 

çok memnundu. Bu çalışmalar 

esnasında Sezgin, Carl 

Brockelma’nın Arap Edebiyatı 

Tarihi’ni incelerken pek çok 

yazma eseri görüp incelemediğini, 

incelediği eserlerde eksiklikler 

olduğunu fark etti. O an eseri 

tamamlayacak bir ilave eser 

yazılması gerektiği fikrine vardı. 

Bu düşüncelerle Sezgin, ileride 

hayatının projesi olacak eseriyle 

ilgili gerekli hazırlıkları yapmaya 

ve malzeme toplamaya başladı. 

İlkokul hocamın; ‘Dünya 
öküzün iki boynuzu 
üzerindedir.’ dediği 

için yıllarca buna 
böyle inandım. Ta ki, 

tanıdığım tanımakla da 
iftihar ettiğim Alman 

hocam Helmut Ritter’in 
bütün bilimlerin 

menşei Müslüman bilim 
adamlarına dayanır’ 

demesiyle bu kanaatim 
değişti. Ondan sonra 

çalışmalarıma bir başka 
aşkla başladım
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KOSGEB Desteği İle Raylı Sistemler 
İçin Yerli Amortisör Üretilecek

Otomotiv sektöründe faaliyet 

göstermekte olan STAL 

GÜRMAK, 70’ten fazla ticari araç 

markası için amortisör üretimi 

yapıyor.

Türkiye’de çalışmaları devam 

eden elektrikli araç projesinin 

de amortisör tasarımını 

gerçekleştiren işletme, KOSGEB 

seri şartlarda üretim başladığında 

tedarikçi olarak konumlanmış 

olacak. Ayrıca, çeşitli özel amaçlı 

uygulamalar için de (elektrikli 

mini araçlar, endüstriyel çamaşır 

makinesi, kondisyon aletleri, 

makineler) amortisör tasarım ve 

seri üretimi yapıyor.

İthal Edilen Demiryolu 
ve Raylı Sistemlerin 
Amortisörleri Yerli Olarak 

Üretilecek

Demiryolu ve raylı sistemlerin 

amortisörlerinin yerlileştirilmesi 

amacı ile KOSGEB’e Stratejik 

Ürün Destek Programı için proje 

hazırladıklarını belirten STAL 

GÜRMAK Genel Müdürü Varol 

Şeker, “Projenin gerçekleştirilmesi 

ile cari açığın azaltılmasına 

katkıda bulunacağız. Yatırım 

planımız ile firmamızın, büyük 

işletmeler ile birlikte hareket 

edebilme yeteneklerinin de 

geliştirilmesini sağlayacağız.” 

dedi.

İzmir’de otomotiv 
sektörü için 
amortisör üretimi 
yapan işletme, 
KOSGEB’in Stratejik 
Ürün Desteği ile 
ithalatı yüksek 
olan demiryolu ve 
raylı sistemlerde 
kullanılan 
amortisörleri 
yerli imkanlarla 
üretecek.
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Proje ile ilgili bilgi aktaran 

Varol Şeker; “Amerika, Japonya, 

Avrupa, Rusya ve Çin gibi gelişmiş 

ülkelerde raylı sistemler, havacılık 

sektörü ile birlikte yük ve yolcu 

taşımacılığında en çok yatırım 

yapılan, özellikle soluduğumuz 

çevreye zararı en az olan ve 

en ucuz toplu taşıma sağlayan 

sektördür. Türkiye’de uzun yıllar 

ihmal edilen bu sektör, hükümetin 

2023 vizyon ve stratejik 

planlarında yitik yılları karşılamak 

amacıyla en çok yatırım yapılacak 

alan olarak seçilmiş, bu amaçla 

mali harcamalarda ilk sırayı 

almıştır. Bu çalışmada, böylesine 

yüksek katma değerli ve önemli 

bir sektörde milli markanın önemi 

yüksektir. Bu milli markanın 

yaratılması için kuşkusuz yerli 

parça tedarikçilerine ihtiyaç vardır.

İşletmemiz, teknolojik üretim 

yeteneklerini geliştirerek ithalatı 

yüksek olan demiryolu ve raylı 

sistemler amortisörlerinin 

yerlileştirilmesi amacı ile bu 

projeyi hazırlamış bulunmaktadır.

Bu proje ile yerli üreticilerin 

(Tülomsaş, Tüvasaş, Tüdemsaş, 

Hyundai Eurotem vb.) üretimde 

daha yüksek oranda yerli girdi 

kullanımının sağlanmasının yanı 

sıra, Türkiye’de sürekli olarak 

bakım esnasında yenilenen 

amortisörlerin de yerli ürün olarak 

tedariki mümkün olacaktır. 

Cari açığın azaltılmasına da 

katkıda bulunacak bu yatırım 

planımız ile firmamızın, büyük 

işletmeler ile birlikte hareket 

edebilme yeteneklerinin de 

geliştirilmesi sağlanmış olacaktır.”  

ifadelerini kullandı.

Motosiklet’ten Raylı 

Sistemlere Geçiş

1974’te ufak bir atölyede 

motosiklet sektörüne amortisör 

üretmek için başlayan serüven, 

yıllar içerisinde Peugeot gibi 

global markaların ve farklı 

kıtalardaki üretim tesisleri için 

tedarikçi konumuna geldi.

1990’lı yılların sonuna 

gelindiğinde, değişen 

konjonktüre uyum sağlayan 

firmanın yönü otomotiv 

sektörüne çevrilerek, yatırımlara 

bu alanda devam edildi.

2003 yılında nevi değişikliği 

ile anonim şirket statüsüne 

geçilerek, daha profesyonel bir 

organizasyonun ilk adımı atıldı.

2005 yılında, ürün, üretim ve test 

yöntemleri kalitesinin tescili için 

Türk Standartları Enstitüsü’ne 

başvuru yapıldı, gerekli muayene 

Türkiye’de uzun 
yıllar ihmal 

edilen bu sektör, 
hükümetin 2023 

vizyon ve stratejik 
planlarında yitik 
yılları karşılamak 
amacıyla en çok 

yatırım yapılacak 
alan olarak 

seçilmiş, bu amaçla 
mali harcamalarda 
ilk sırayı almıştır.

Varol Şeker
Stal Gürmak 

Genel Müdürü
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deney ve test şartlarının 

karşılanması amacıyla TSE 

3034:1987 belgesi tescil edildi. 

İlerleyen yıllarda ise, TSE 3034 

2005 versiyonuna geçildi.

Fuarlara Katılım Hızlandı

2007 yılında, otomotiv 

sektöründe küresel marka 

yaratma çalışmaları kapsamında, 

STAL markası tescil edilerek, 

tanıtım çalışmaları ile birlikte 

yurt dışı ve yurt içi fuar 

katılımlarına hız verildi.

2008 yılında, kalite yönetim 

sistemi ile ilgili çalışmalar 

tamamlanarak, Tüv Rheinland 

belgelendirme kuruluşu 

tarafından gerçekleştirilen 

denetimlerin ardından ISO 

9001:2000 belgesi alındı. 

Takip eden yıllarda revize olan 

standardın ISO 9001:2008 

versiyon denetimleri Bureau 

Veritas denetçi kuruluşu 

tarafından gerçekleştirilerek 

tescil edildi. 2018 yılında ise 

güncel versiyon olan ISO 

90012:2015 standardı denetimi 

United Registrar Of Systems 

(URS) firması ile planlandı.

2010 yılında, yenilikçi ve 

araştırmacı bakış açısıyla 

amortisör tasarım ekibi kuruldu. 

Gelişen teknolojiler kullanılarak 

daha kaliteli ürünlerin daha 

verimli üretilmesi adına test 

laboratuvarı yatırımları hız 

kazandı. 

22 Ülkede Tescillendi

2012 yılında, KOSGEB Kobi Proje 

Destek Programı kapsamında 

”Teknolojik Gelişimle Üretim 

Planlama ve Veri Yönetiminin 

İyileştirmesi” projesi 

onaylanarak, ERP(canias) sistemi 

devreye alındı.

Aynı yıl içerisinde, ülke 

ekonomisine katkıyı ihracatla 

güçlendirmek için STAL 

markasının yurt dışı tescil 

işlemlerine başlandı. Bu 

kapsamda 22 ülkede markanın 

tescil işlemi tamamlandı, 

5 ülkede ise tescil işlemleri 

devam ediyor. 

2016 yılında, KOSGEB, KOBİGEL 

- KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında aldığı destekler ile 

gelişimini devam ettirdi.

2017 yılında, otomotiv 

sektörünün en üst seviye kalite 

belgesi olan ISO TS 16949 

Belgelendirme denetiminden 

başarıyla geçildi, 1 yıllık izleme 

süresi sonunda 2018 Ocak ayında 

nihai belgelendirme süreci de 

tamamlanarak, belge geçerli hale 

geldi.

Seri Üretim Hattı 
Kuruluyor

2018 yılında da KOSGEB’in 

Stratejik Ürün Desteği ile 

ithalatı yüksek olan demiryolu 

ve raylı sistemlerde kullanılan 

amortisörlerin yerli imkanlarla 

üretilmesi için yapılan proje 

başvurusu kabul edildi. Proje 

kapsamında seri üretim hattı 

kurulum için çalışmalara devam 

ediliyor.
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Destek üst limiti

750 Bin TL 750 Bin TL 
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Üretmek İsteyen Kadınlar 
KOSGEB İle Daha Güçlü

KOSGEB desteği ile Bursa 

İnegöl’deki mobilya fabrikasına 

CNC makinesi alan kadın girişimci 

Özlem Karaca, seri üretimini 

arttırdı.  Şimdi 30 ülkeye ihracat 

yapıyor. 

İşinin Patronu Oldu
1979 İnegöl doğumlu olan Özlem 

Karaca, özel sektörde bir firmada 

üretim planlama sorumlusu olarak 

iş hayatına başladı. 2012 yılında 

kendi işini kuran kadın girişimci 

Karaca, işinin patronu oldu. Bir 

çocuk annesi olan girişimci, 

İnegöl ağaç işleri sanayisinde 

küçük bir atölye kurarak yola çıktı. 

Şimdi ‘Tarık Karaca’ isimli mobilya 

firması ile 15’i kadın olmak üzere 

70 kişi istihdam ediyor. 

Ayda 300 Takım
Ev mobilyaları sektöründe hizmet 

veren firma, yaşam odası, yatak 

odası ve koltuk takımı üretimi 

yapıyor. Aylık toplamda 300 takım 

üreterek aynı zamanda toplu proje 

işlerinde de hizmet veriyor.

Özlem Karaca, KOSGEB 

desteği ile CNC kumaş kesim 

makinesini alarak üretiminde 

hem kaliteyi hem de istihdamını 

arttırdı. Teknolojik yerli ve milli 

makinelerle seri üretim yapan 

“Benim gibi 
girişimciliği 
hedefleyen 
kadınların 
kesinlikle KOSGEB’e 
başvurarak, gerekli 
olan desteği 
alıp hayallerine 
ulaşmasını, bu 
alanda kadınların 
söz hakkının da 
daha fazla olmasını 
temenni ediyorum.“
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firma, son 2 yıldır, yurt içi ve 

yurt dışında toplu proje işleri de 

yapıyor. İstanbul’da 150 dairelik 

projeyi başarıyla teslim eden firma, 

otel ve kafelere de hizmet veriyor.

30 Ülkeye İhracat
Yurt içinde yüz bayisi bulunan 

firma, Ortadoğu ülkeleri ağırlıklı 

olmak üzere 30 ülkeye ihracat 

yapıyor. Girişimci Özlem 

Karaca, KOSGEB desteklerinden 

faydalanarak yeni bir fabrika 

kurmayı planlıyor.

KOSGEB İmdada 
Yetişiyor
Özlem Karaca KOSGEB ile ilgili 

şunları aktardı:

“KOSGEB benim gibi kendi işini 

kurmak isteyen küçük girişimcilerin 

imdadına yetişiyor. Aynı zamanda 

kadın girişimcileri destekleyerek 

kadınların da ülkemizde hem kendi 

ayakları üzerinde durma hem de 

ülke ekonomisine katkı sağlama 

noktasında başarılı olmalarına 

imkân sağlıyor. Benim gibi 

girişimciliği hedefleyen kadınların 

kesinlikle KOSGEB’e başvurarak, 

gerekli olan desteği alıp hayallerine 

ulaşmasını, bu alanda kadınların 

söz hakkının da daha fazla olmasını 

temenni ediyorum. “

Özlem Karaca, 
KOSGEB desteği ile 
CNC kumaş kesim 
makinesini alarak 
üretiminde hem 
kaliteyi hem de 

istihdamını arttırdı. 

2012-2018 yılları arasında Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi sonrası Yeni Girişimci 

Desteği alan

27 bin 253 kadın girişimciye

toplam 719 milyon TL
Destek Sağlandı. 
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Aydın İnciri Afrika’da
İncir üzerine çalışmayı önceleri 

hiç aklından geçirmeyen Gıda 

Mühendisi Fatma Asena Yazar, 

kendisini geliştirmek ve sektörde 

etkin bir şekilde yer almak için 

İspanyolca öğrenmeye karar verdi. 

İspanyolca kursuna başlayan ve 

dili kısa sürede öğrenen Yazar’ın 

hayatı birden değişti. 

Aydın’da İspanyol bir fabrikadan 

iş teklifi alan Fatma Asena Yazar, 

buraya yerleşmeye karar verdi ve 

çalışmaya başladı. Burada birkaç 

yıl çalışan Yazar, kendisine ait bir 

iş kurup kadın istihdamını arttırma 

düşüncesiyle KOSGEB desteklerini 

araştırmaya başladı.

KOSGEB İle Kendi 
İşletmesini Kurdu
Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

bölümünden mezun olan 34 

yaşındaki Fatma Asena Yazar, 

Aydın’ın incir üretiminde önemli 

bir kent olmasından dolayı bu 

alanda bir tesis kurmaya karar 

verdi. KOSGEB’den Girişimcilik 

Destek Programı kapsamında 50 

bin TL hibe alan kadın girişimci 

2016 yılında kendi işletmesini 

kurdu.

İncir işleme tesisi kuran kadın 

girişimci, 60 kadına da istihdam 

ediyor. İşletme, ilk yıl 200 bin, 

ikinci yıl 400 bin ve 2018 yılında 

KOSGEB’den aldığı 

destekle Aydın’da 

incir işleme tesisi 

kuran Fatma Asena 

Yazar, 3 yıl içinde 

işlerini büyüterek 

ihracat yapmaya 

başladı. 500 bin 

TL’lik ciroya ulaşan 

girişimci, ilk 

ihracatını Güney 

Afrika’ya yaptı. 
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500 bin TL ciroya ulaştı. 60 ton 

işleme kapasiteli işletme, bu 

yıl ilk ihracatını gerçekleştirdi. 

Fatma Asena Yazar, Güney Afrika 

Cumhuriyeti’ne 3 ton ürün 

gönderdi. KOSGEB’den aldığı 

destek dışında Kredi Garanti 

Fonu’ndan da 13 bin TL kredi 

aldığını söyleyen Yazar, “Adım 

adım büyüyerek devam etmeye 

çalışıyoruz. Erkek egemen bir 

sektördeyiz. Dolayısıyla insanlarla 

görüşürken bir kadın bu işte nasıl 

başarılı olur, nasıl yapar diye merak 

ediyorlar.” dedi. 

“Kadınlar İstedikten 
Sonra Her Şeyi 
Başarabilirler”
KOSGEB Desteği ile kendi işinin 

patronu olan ve kadın istihdamına 

katkı sağlayan Yazar, şunları 

söyledi:

“İlk ihracatımızı bu yıl yaptık. 

Önümüzdeki dönemde üretimin 

tamamına yakınını ihraç etmeyi 

planlıyoruz. Bu işte kalifiye 

insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla 

ben de bu şekilde sektöre katkı 

vereceğimi düşündüm ve bu 

işe girdim. Bir cesaretle yola 

çıktım. Kadınların kesinlikle 

kendi bütçelerini yaratması 

gerekiyor. Kadınlar emin olsunlar 

çok güçlü. İstedikten sonra her 

şeyi başarabilirler. Cesur olmak 

gerekiyor. Böyle bir işi yaptığım 

için heyecanlı ve mutluyum. 

Özellikle ihracat yaptığımda çok 

heyecanlandım. Bu benim için çok 

önemliydi.”

İşletme, ilk yıl 200 
bin, ikinci yıl 400 

bin ve 2018 yılında 
500 bin TL ciroya 

ulaştı. 60 ton işleme 
kapasiteli işletme, 

bu yıl ilk ihracatını 
gerçekleştirdi.  Güney 
Afrika Cumhuriyeti’ne 
3 ton ürün gönderdi.

KOSGEB’in Nitelikli Eleman Desteği ile, 

2013-2018 yılları arasında toplam

46 bin 301 kadın personel 
iş hayatına kazandırıldı. 
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SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü

KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü

KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü 2007 

yılında faaliyete başladı. Tekirdağ 

ile birlikte Edirne ve Kırklareli’nde 

de KOBİ’lere de hizmet verdi. 2012 

yılında Edirne Müdürlüğü’nün, 

2013 Yılında Kırklareli 

Müdürlüğü’nün ve 2017 yılında 

Tekirdağ Çorlu Müdürlüğü’nün 

kurulmasında kurucu müdürlük 

görevini üstlendi. 

10 Kişilik Kadro
2019 yılı itibariyle 10 kişilik 

personel kadrosu, Çerkezköy 

TSO ve Malkara TSO temsilcilik iş 

birlikleri ile mülkiyeti kiralık olan 

628 metrekare kapalı alana sahip 

binada etki alanında bulunan 

Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, 

Şarköy, Hayrabolu,  Çerkezköy 

ilçelerinde faal olan KOBİ ve 

girişimcilere hizmet veriyor.

KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü, 

2010-2017 yılları arasında bin 288 

işletmeye 24 milyon TL tutarında 

destek sağladı. 2010-2018 tarihleri 

arasında, 11 bin 223 girişimciye 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

sertifikası verdi. 2010-2017 yılları 

arasında 412 girişimciye 8 milyon 

633 bin TL tutarında destek 

sağladı. Meslek kuruluşlarının 

başvurabildiği Tematik Destek 

Programı ile bölge sanayisinin 

yüksek olduğu iki önemli ilçesinde 

yer alan Ticaret ve Sanayi Odaları 

desteklendi.

KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü 

tarafından, ortak sorunlara, 

ortak çözüm amaçlayan ORTKA 
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desteği ile 2008 yılında Hayrabolu 

ilçesinde tarım makineleri 

imalatı sektöründe yer alan 

işletmelere 500 bin TL tutarında 

geri ödemeli Makine Teçhizat 

Desteği sağlandı. 2012 yılında 

benzer amacı taşıyan İş Birliği 

- Güç Birliği Destek Programı 

kapsamında, Kırklareli’ndeki 

ekmek imalatçılarına geri ödemeli 

ve geri ödemesiz destek sağlandı.

2012 yılında, Gelişen İşletmeler 

Piyasası KOBİ Destek Programı ile 

halka arz olan Sanifoam Sünger 

Sanayi ve Tic. A.Ş. işletmesi Borsa 

2. Ulusal Pazar’da işlem görmeye 

başladı.

Ödüllü KOBİ’ler Çıkardı
KOSGEB tarafından geleneksel 

olarak düzenlenen KOBİ ve 

Girişimcilik Ödülleri’nde, KOSGEB 

Tekirdağ Müdürlüğü tarafından 

destek sağlanan ve aday gösterilen 

firmalar içerisinden; 4. KOBİ ve 

Girişimcilik Ödülleri’nde; Yılın 

Başarılı KOBİ Büyük Ödülü ve 5. 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nde;  

Yılın Çevre Dostu KOBİ ödülü 

alanlarında başarı gösteren 

işletmeler finalist oldu.

KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü 

tarafından 2018 yılında 601 

işletmeye 7.5 milyon TL geri 

ödemesiz, 197 bin 817 TL geri 

ödemeli olmak üzere toplam 7 

milyon 764 bin TL tutarında destek 

ödemesi yapıldı. 

606 Kadına Eğitim
2018 yılı içerisinde 47 Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi düzenlendi. 

Bu eğitimlere 606 kadın, 458 erkek 

olmak üzere toplam bin 64 kişi 

katılım sağlayarak sertifika aldı. 

KOSGEB Tekirdağ 
Müdürlüğü 

tarafından 2018 
yılında 601 işletmeye 

7.5 milyon TL geri 
ödemesiz, 197 bin 

817 TL geri ödemeli 
olmak üzere toplam 

7 milyon 764 bin 
TL tutarında destek 

ödemesi yapıldı. 
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Ar-Ge Desteği İle 
Arı Yemi Üretimi

2013 yılında TÜBİTAK projesi 

kapsamında Öğretim Üyesi Dr. 

Devrim Oskay ve sanayici Sadri 

Demircioğlu tarafından Namık 

Kemal Üniversitesi Teknoparkı’nda 

kurulan APİPARK A.Ş, KOSGEB’in 

Ar-Ge desteği ile yüksek proteinli 

arı yemi geliştirdi.  Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı ile de 

ürünü ticarileştirdi. 2018 yılında 

Niyazi ve Şadan Kayhan tarafından 

devralınan işletme, KOSGEB 

Destekleri ile faaliyetlerine devam 

ediyor.

İşletmenin kuruluşundan bugüne 

kadar olan serüvenini, proje 

döneminde öğrenciyken çalışmaya 

başlayan ve hala devam eden 

Ziraat Mühendisi Onur Bayram 

Kavak’tan dinledik :

 APİPARK A.Ş.’nin kuruluşundan 

bugüne kadar gelen sürecini 

anlatabilir misiniz?

İhtiyacımız olan arı yemini 

(arı keki) istediğimiz kalitede 

bulamayınca kendimiz üretmeye 

karar verdik.”

APİPARK AR-GE firması 

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik 

Destek Programı çerçevesinde 

desteklenen “Hastalıklara Dirençli 

Damızlık Balarısı Kolonisi ve 

Anaarı Üretimi” başlıklı proje 

çerçevesinde Trakya’nın 

yerli balarısı kolonilerinden 

oluşturulan 200 kovan ile 

üretime başladı. Şirketimiz 

kendi kolonilerini beslemek 

için arı yemi satın almaya karar 

vermişti. Ancak piyasadaki arı 

yemlerinin hiçbirinin ihtiyacımızı 

karşılamayacağını görmüştük. Bu 

nedenle kendi yemimizi yapmaya 

karar verdik. Ama o dönemde 

sadece kendi arılarımızın 

ihtiyacını karşılamaya yönelik 

olarak bu üretimi yaptık. Bal 

arılarındaki olumlu sonuçları 

görünce, daha ayrıntılı olarak 

yemi inceleme kararı aldık. 

Ardından 2015 yılında KOSGEB’in 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nı 

inceledik ve bu programın 

KOSGEB desteği ile 
Türkiye’de ilk olarak 
yüksek proteinli arı 
yemi üretilmeye 
başlandı.
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taleplerimizi karşılayabileceğini 

düşündük. Nitekim de öyle oldu. 

Ar-Ge ve İnovasyon projemizde 

saha çalışmalarımızı başarıyla 

sonuçlandırdık. Elde ettiğimiz 

verileri halen satış ve pazarlamada 

kullanmaktayız.

“KOSGEB desteği 
olmasaydı projeden 
vazgeçebilirdik.”
KOSGEB’in desteği olmasaydı 

bu saha çalışmalarını ve düşük 

miktarlarda yem üretimini 

yapmakta oldukça zorlanırdık. 

Maddi olarak belli bir noktada 

tıkanırdık ve belki de bu işten 

vazgeçebilirdik. Bu süreçte 

yaptığımız arı yemlerini 

denemeleri için diğer arıcılara 

verdik. Bu bizim için büyük bir 

deneyim oldu. Çünkü ürettiğimiz 

arı yemini bazı arıcılar bal arısının 

yemediğini bazı arıcılar ise 

yediğini ve memnun olduklarını 

ilettiler. Daha sonra yaptığımız 

incelemelerde çevre koşullarının 

etkili olduğunu gördük. 

Ar-Ge ve İnovasyon Programını 

başarıyla tamamladıktan sonra 

yine KOSGEB’in Endüstriyel 

Uygulama Programı’na başvuru 

yaptık. Başvurumuz kabul 

edildikten sonra Tekirdağ’ın 

Süleymanpaşa ilçesinde bir iş yeri 

kiralayarak, makine parkurunu 

tamamladıktan sonra endüstriyel 

üretim çalışmalarımıza başladık. 

Üretim işini hallettikten sonra 

projenin başarılı olup olmadığını 

bize satış başarısı gösterecekti. 

İlk siparişlerimizi deneme 

yapan arıcılardan almıştık. Bizi 

sevindirmişti bu olay ve daha 

da umutlanmıştık. Ardından arı 

yetiştiricileri birlikleri ve çeşitli 

il ve ilçelerden arı malzemeleri 

satıcıları ile bayilik çalışmaları 

yürüttük. 

“Fuar desteği sayesinde 
ürünümüz pazar buldu.”
Ürettiğimiz ürün Türkiye’nin 

en yüksek proteinli arı yemi 

olmasından dolayı farklı ve pahalı 

geliyordu. Piyasadaki diğer 

arı yemleri yumuşak olmasına 

karşın bizim yemimiz sertti hatta 

çok fazla durduğunda taş gibi 

olmaktaydı ancak arı kolonisine 

verildiğinde kovan içi sıcaklıkla 

beraber yumuşayıp arıların 

kolaylıkla tüketebilmesine olanak 

sağlıyordu. Ancak arıcılar bizim 

yemimizi deneme konusunda 

çok istekli değildi. Bunları aşmak 

için yurt içindeki arıcılık ve tarım 

fuarlarına katıldık. KOSGEB’in 

Genel Destek Programı’nın, Yurt 

İçi Fuar Desteği’ni kullanarak 

birçok fuara katıldık ve katılmaya 

devam ediyoruz.  

İşletmenizin faaliyet konuları ve 

müşteri grupları hakkında bilgi 

verebilir misiniz?

Şirketimizin ana faaliyet konusu 

yüksek proteinli arı yemi ve 

enzim ile üretilmiş invert şeker 

şurubu üretimidir. Şirketimizin 

aynı zamanda yaklaşık 100 kovan 

ile arıcılık faaliyetleri de devam 

KOSGEB’in desteği 
olmasaydı bu saha 

çalışmalarını ve düşük 
miktarlarda yem 

üretimi yapmakta 
oldukça zorlanır ve 

maddi olarak belli bir 
noktada tıkanırdık 
ve belki de bu işten 

vazgeçebilirdik. 
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etmektedir. Arıcılık ile ilgili bal 

üretimi ve ürettiğimiz ürünlerin 

denemeleri ve yeni ürünlerin Ar-

Ge çalışmalarını sürdürmekteyiz. 

İhracata yönelik ne tür çalışmalar 

yaptınız ve ne tür planlarınız var?

Dünyadaki yüksek proteinli arı 

yemlerine baktığımızda ABD 

ve Kanada üretimi oldukları 

görülüyor. ABD’deki firmaların 

Ortadoğu ve özellikle Arap 

ülkelerine yoğun bir şekilde mal 

sattığını biliyoruz.  APİPARK 

Arıcılık A.Ş. olarak Umman’a ürün 

gönderdik ve her yıl düşük de olsa 

ürün satışımızı sürdürüyoruz. 

İhracata yönelik olarak uluslararası 

yurt içi fuarlarına gidiyoruz. 

Geleceğe yönelik olarak, Arap 

ülkelerine yönelik olarak ürün 

tanıtımları, saha çalışmaları ve 

yurt dışı fuar katılımları yapmayı 

planlıyoruz. İleride bu konu ile 

ilgili personel istihdam etmeyi 

düşünüyoruz. 

İşletmenizin mevcut duruma 

gelmesinde KOSGEB’in katkısı oldu 

mu?

Şirketimizin şu anki halinde hiç 

şüphesiz KOSGEB’in çok büyük 

katkıları oldu. KOSGEB’in Ar-

Ge İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 

sayesinde ürünümüzü 

çıkartabildik. Şirketin bizden

önceki yönetim kurulu küçük 

bir sermaye ile yollarına devam 

etmişler ve büyük işler başarmışlar. 

Bu başarılarda KOSGEB’in katkısı 

tartışılmaz. Şirketi devraldıktan 

sonra biz de KOSGEB’in Genel 

Destek Programı’ndan ve İşletme 

Geliştirme Destek Programı’ndan 

yararlandık.

İleriye yönelik planlarınız 

nedir? Ve bu planlarınızın 

gerçekleştirilebilmesi noktasında 

KOSGEB’den beklentileriniz 

nelerdir?

APİPARK Arıcılık A.Ş. olarak yeni 

bir ürün daha geliştirmek istiyoruz. 

KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon ya da 

daha farklı bir programa başvuru 

yapmayı planlıyoruz. Bu konuda 

KOSGEB beklentilerimizi karşılıyor. 

Fakat Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı’ndan bir kere 

yararlanmak makine parkurunu 

yenilememiz konusunda bizi 

etkiliyor. KOBİ TEKNOYATIRIM 

Destek Programı’nın bu 

noktadaki eksikliği gidereceğini 

düşünüyoruz.
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KOSGEB ile Geri Dönüşüm ve Tekstilde 
Yeni Ürünler Geliştirdi

30 yıldır maden, cam, kâğıt, orman 

ve tekstil ürünleri gibi sektörlerde 

küresel piyasaya iş yapan Adalı 

Makine, Endüstriyel Uygulama 

Programı Desteği ile “Tekstil Atık 

Sularından Kostik Geri Kazanımı” 

isimli projesini başarı ile 

tamamlayarak, kostik geri kazanım 

ihtiyacı olan firmaların kimyasal 

ve su tasarrufu yapmasını sağlıyor.

Aynı ortaklara ait olan ikinci 

bir işletme olan Adalı Kauçuk 

işletmesi de, yine Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı ile 

“Yeni Nesil Niprol Silindirlerin 

Seri Üretimi” projesini başarı ile 

tamamladı. Proje sayesinde tekstil 

firmalarının apre işlemlerinde, 

nem kazanan kumaştan kurutma 

öncesi daha fazla su uzaklaştırarak 

kurutma maliyetlerini düşürüyor.

Devlet teşvikleri ile Ar-
Ge ve ürün geliştirmeye 
devam.
Tekirdağ’daki Adalı Makine 

ve Adalı Kauçuk Poliüretan 

işletmelerinin Ar-Ge ve ürün 

geliştirme faaliyetleri devlet 

teşvikleri ile devam ediyor.

Adalı Makine, anahtar teslim 

gaz beton üretim tesisi, anahtar 

teslimi taş kırma tesisi, cam 

sanayi, kağıt fabrikaları için reçine 

tankları, maden, kimya, tekstil 

alanlarında çeşitli makineler ve 

un stok tanklarının üretimini 

gerçekleştiriyor.

İşletme, faaliyet gösterdiği 

alanlarda, özellikle termal 

prosesler konusunda, iki başarılı 

Ar-Ge çalışmasını TÜBİTAK 

destekli olarak tamamladı. Trakya 

Kalkınma Ajansı desteği ile maden 

sanayisinin ihtiyaçlarına özgün 

olarak geliştirilen “Mobil Kömür 

Tekirdağ’ın Muratlı 

ilçesinde aynı 

ortaklara ait iki ayrı 

işletmede KOSGEB’in 

Endüstriyel 

Uygulama 

Destek Programı 

kapsamında iki 

proje başarı ile 

tamamlandı.
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Zenginleştirme Tesis” isimli Ar-

Ge projesini tamamladı. Ayrıca, 

KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı ile “Tekstil Atık 

Sularından Kostik Geri Kazanımı” 

isimli projesini başarı ile 

tamamlayarak, kostik geri kazanım 

ihtiyacı olan firmaların kimyasal 

ve su tasarrufu yapmasını sağlıyor.

1999 Yılında Şirketleşti
Adalı Makine, yaklaşık 30 yıl önce 

küçük bir atölye olarak kuruldu. 

Yıllar içinde gerçekleştirdiği 

başarılı büyüme hamleleri ile 1999 

yılında Adalı tüzel kişiliği altında 

şirketleşmeye gitti. Ardından 

yapılan yatırımlarla ülkemizin 

önemli bir teknoloji tedarikçisi 

konumuna geldi.

Yurt Dışında 13 Proje
İşletme, global tesislerin çözüm 

ortağı olarak tüm üretim 

süreçlerini dünya normlarına 

uygun şekilde gerçekleştiriyor. 

Almanya, Finlandiya, Rusya, 

Bulgaristan, Tunus ve Irak’ta 13 

proje tamamladı.

Finlandiyalı Şirketle 
Partnerlik Anlaşması
Adalı Kauçuk Poliüretan 

işletmesi de, lastik kaplama, 

revizyon, komple silindir imali 

ve taşlanması, makine veya 

hattın komple revizyonu gibi 

hizmetler sunuyor. İşletme 

kaplamalarda kullandığı poliüretan 

malzemeyi uzun Ar-Ge süreçleri 

sonucunda kendisi üretmeye 

başladı. Bu sayede kaplama 

dışında hammadde olarak ürün 

satışı mümkün oldu. Ayrıca kağıt 

sanayinde dünyadaki en önemli 

kuruluşu olan Finlandiya merkezli 

sektörünün lideri Valmet Selüloz 

Kağıt ve Enerji Teknolojileri A.Ş. 

firması ile partnerlik anlaşması 

imzaladı. İşletme için bu alan 

önemli bir sıçrama noktası oldu.

İşletme, KOSGEB tarafından 

desteklenen Endüstriyel Uygulama 

Programı Desteği ile yeni nesil 

niprol silindirlerin seri üretimi 

projesini gerçekleştirerek, tekstil 

firmalarının apre işlemlerinde 

nem kazanan kumaştan kurutma 

öncesi daha fazla su uzaklaştırarak 

kurutma maliyetlerini  

düşürmelerini sağladı.

İşletme, KOSGEB’in  
Endüstriyel Uygulama 

Programı Desteği 
ile yeni nesil niprol 

silindirlerin seri 
üretimi projesini 
gerçekleştirerek, 

tekstil firmalarının 
apre işlemlerinde nem 

kazanan kumaştan 
kurutma öncesi daha 

fazla su uzaklaştırarak 
kurutma maliyetlerini 
düşürmelerini sağladı.



444 1 567 47

KOSGEB’le Daha Güçlü

Girişimcilik Desteği İle Römork 
İmalatı Yapıp İhracata Başladı

Çiftçi bir ailenin çocuğu 

olan Erdem Özkan, Uludağ 

Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Bölümü’nü bitirdikten sonra 

çiftçilik alanındaki deneyimi 

ve mühendislik tecrübesini 

birleştirerek çiftçilerin taşıma 

esnasında karşılaştıkları sorunları 

çözecek römorklar üretmeye 

başladı.

2016 yılında KOSGEB’in 

Girişimcilik Desteği ile “Kuzey 

Makine” işletmesini kurarak 

üretime başlayan Erdem Özkan, 

işletmesinde 5 ton ile 20 ton 

kapasite aralığında römork, 5 ton 

ile 10 ton kapasite aralığında da 

galvaniz su tanker römorku ve 

çeşitli ebatlarda saman römorku 

imalatı yapıyor.

Daha önce yurt dışında çeşitli 

firmalarda Üretim Mühendisi 

olarak çalışma imkanı bulan 

Özkan, bu sebeple sık sık yurt 

dışı gezileri ve bağlantıları yaptı. 

Kuzey Makine’yi kurup, üretime 

geçtikten sonra 3 farklı ülkeye 

ihracat yapmaya başladı. 

İhracatı arttırmak için çalışmalara 

devam ettiklerini belirten Kuzey 

Makine’nin sahibi Girişimci 

Erdem Özkan: “Boyutsal farklılıklar, 

Tekirdağ’ın 

Muratlı ilçesinde 

römork imalatı 

yapmak üzere 2016 

yılında KOSGEB’in 

Girişimcilik Destek 

Programı ile 

işletmesini kuran 

Erdem Özkan, iki yıl 

içerisinde üç farklı 

ülkeye ihracata 

başladı.
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değişik fren sistemi ve hidrolik 

bağlantılara en doğru çözümler 

getirerek ürünlerimizi farklı ülkelere 

gönderme fırsatı yakalıyoruz. Yurt 

dışı satışlarını arttırmaya yönelik 

çalışmalarımız tüm hızıyla devam 

ediyor. Personelimiz, kaynakçılar 

ve boya-montaj olarak iki gruba 

ayırılıyor. Üretim süreci bu iki 

grubun ardışık çalışması ile son 

buluyor. Zamanla ülke çapında 

teknik gelişmeleri yakalayıp 

uluslararası formlarda römork 

üretimine başladık. Ülkemizde 

olmayan traktör çeşitlerine dahi 

uyumlu römorklar üretiyoruz. 

Teknik resimleri, deney testleri 

ve mühendislik çalışmaları ile 

geliştirme sürecimiz tüm hızıyla 

devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İşletmeyi KOSGEB desteği ile 

kurduğunu söyleyen Erdem 

Özkan: ‘’KOSGEB ile işletmemizi 

kurduğumuz tarihten bugüne 

dek çalışmaya devam ediyoruz. 

Kuruluşumuzda Yeni Girişimci 

Desteği başta olmak üzere Yurt 

İçi Fuar Desteği, Test Analiz 

ve Kalibrasyon Desteği gibi 

desteklerden faydalandık.

KOSGEB, kendini geliştirmeye ve 

büyümeye adamış işletmeler için 

karşılık beklemeyen ortak gibidir. 

Gözümüzde büyüyen yüksek 

bütçeli fuarlara katılmamızda, 

işletmemizde önemli olan birçok 

ekipmanı edinmemizde, bilimsel 

belge olarak kullandığımız deneyleri 

yapmamızda desteği büyüktür. 

Küçük gibi gözüken birçok desteği 

topladığımızda faydasını daha da 

çok anladık. KOBİ’lere tavsiyem, 

teşvikleri takip etmeleri ve bu 

teşvikleri almak için gerekli usulleri 

yerine getirmeleridir.” dedi. 

2018 Yılında 

TEKNOPAZAR

Destek Programı ile 

2 Milyon 570 Bin Lira 
Destek Sağlandı. 
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İş yerindeki bazı faktörlerin,  çalışanların sağlık durumu üzerinde negatif 

etkilere yol açtığını artık hepimiz biliyoruz. Bu etkiler bireysel faktörlerle de 

bir araya geldiğinde daha büyük olumsuzluklara dönüşebiliyor. Bu sayımızda,  

“İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri”ni 6 başlıkta inceleyeceğiz 

1. Uygun İşe Yerleştirme
Kişinin zihinsel, fiziksel ve ruhsal 

kapasitesine uygun bir meslek 

seçmesi, verimli bir çalışma 

hayatı sürdürmesi bakımdan 

oldukça önemli. Seçilen mesleğin 

gerekliliklerini taşıyabilecek 

durumda olmayan kişi bir 

süre sonra o işi yapamayacak 

duruma düşerek bazı sıkıntılar 

yaşayabiliyor. İşte bu yüzden, 

çalışmaya aday olan kişinin 

işe başlamadan önce bir 

değerlendirmeden geçirilerek 

niteliklerinin belirlenerek, uygun 

bir işe yerleştirilmesi, ‘sağlıklı 

çalışan’ amacına ulaşmak adına 

önemli bir uygulama olarak 

karşımıza çıkıyor.  Bu amaçla 

yapılan “işe giriş muayenesi” 

ile kişinin herhangi bir sağlık 

sorununun olup olmadığı ve 

psiko sosyofizyolojik özellikleri 

değerlendirilebiliyor. Örneğin 

bu muayeneler sonrasında alerji 

öyküsü olan bir kişinin kontakt 

dermatit olasılığı bulunan 

bir işte (deterjan vb. temizlik 

maddelerinin çok kullanıldığı bir 

işte) çalışması önlenebilir. Benzeri 

şekilde akciğer rahatsızlığı olan 

bir kişinin tozlu ortamda ya da 

karaciğer rahatsızlığı olan bir 

kişinin solventlerle, çok sigara 

içen bir kişinin de asbestle ilgili 

işte çalışmasının önüne geçilebilir. 

Özürlü ve kronik hastalığı olan, 

özel risk grubunda olan işçiler de 

mevcut işe uygun değillerse, iş 

koşulları ya da çalıştıkları bölümün 

değiştirilmesi gerekmekte. 

2. İş Yeri Ortam 
Faktörlerinin 
Değerlendirilmesi
İş yeri ortamında bulunan 

faktörler de iş ve sağlık arasındaki 

ilişkiyi önemli ölçüde belirleyen 

diğer bir unsur. Bu yüzden iş 

yerlerinde sağlığı tehdit eden 

ne tür faktörlerin olduğunun 

saptanması ve bunların kontrol 

altında tutulması büyük önem arz 

ediyor.

KOBİ KOBİ KOBİ  ZİNDE
ZİNDE
 ZİNDE

İş Sağlığı ve Güvenliği

  - 
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Bulunan faktörlerin ortamdaki 

düzeylerinin ölçülmesi iş 

hijyeni çalışmalarını kapsıyor. 

Iş yeri ortamında herhangi bir 

etkenin saptanmasından sonra 

düzeyinin, çalışanların sağlığı 

bakımından tehlike oluşturup 

oluşturmadığının irdelenmesi 

gerekiyor. Bu konuda uluslararası 

normlar da dikkate alınarak 

hazırlanmış standartlar var.

Bu standartlar iki şekilde 

ifade ediliyor. Bir tanesi iş 

yeri ortamında hiçbir zaman 

ulaşılmaması veya aşılmaması 

gereken bir düzey anlamına gelen 

MAK değeri kavramı. (Müsade 

edilen Azami Konsantrasyon) 

İkinci kavram ise Eşik Sınır 

Değer (ESD) kavramı. Bu 

değerin çalışma süresi içinde 

bazı zamanlarda aşılması akut 

tehlike oluşturmuyor. Burada 

önemli olan konu, ortalama 

değerin ESD düzeyini aşmaması. 

Örneğin 8 saatlik bir iş günü ya 

da 40 saatlik bir çalışma haftası 

boyunca değişik 

zamanlarda 

yapılan 

ölçümlerde 

bazen 

öngörülen 

sınır değeri 

aşan değerler 

bulunabilir, ancak 

ölçümlerin 

ortalama değeri 

belirlenen sınır 

değerin altında olmalı. Günlük 

uygulamalarda daha çok ESD 

kullanılıyor.

3. Sağlık Risklerinin 
Kontrolü
Ortamda varlığı ve düzeyi 

saptanan faktör, izin verilen 

sınır değerlerin üzerinde ise, 

risklerin kontrolü amacı ile 

bazı uygulamalar yapılması 

gerekiyor. Alınacak önlemler 

etkenin niteliğine göre değişlik 

gösterebiliyor. Örneğin bir 

gaz ya da tozun varlığında 

havalandırma sistemi gerekirken, 

gürültünün kontrol altına alınması 

için makinelerin sayısının 

azaltılması, düzenli bakımlarının 

yapılması, gürültülü işlemin 

diğer bölümlerden ayrılması gibi 

uygulamalar yapılıyor.

Sağlık risklerinin kontrolünde 

amaç, risk etkeni ile çalışan 

işçinin temasını kesmek. Bunun 

için öncelikle yapılması gereken, 

riskin kaynağında kontrolü. Bu 

şekilde riskin işçiye ulaşması 

önlenmiş oluyor. Bu amaçla 

yapılacak en etkili uygulama riskli 

maddenin hiç kullanılmaması ve 

yerine tehlikesiz ya da az riskli 

bir başka maddenin kullanıma 

sokulması. Örneğin, kanserojen 

etkisi olan asbest yerine sentetik 

bazı maddeler kullanılması gibi. 

Bu uygulamalara bir başka örnek; 

havalandırma, kapatma, ayırma, 

üretimde kullanılan yöntemi 

değiştirme gibi zararlı etkenin 

çalışana ulaşmasını engellemeyi 

amaçlama vb. olarak gösterilebilir. 

Bütün çabalara rağmen risk 

etmeninin yeterince kontrol altına 

alınamadığı ya da işin niteliği 

bakımından yukarıda sayılan 

uygulamaların yapılamadığı 

durumlarda risk etmeninin 

işçiye ulaşması kaçınılmaz 

oluyor. Bu gibi durumlarda 

‘kişisel koruyucu uygulamalar’ 

adı verilen işçiye yönelik bazı 

uygulamalar bulunuyor. Maske, 

gözlük, eldiven, baret, iş elbisesi, 

koruyucu ayakkabı vb. cihazlar bu 

amaçla sık kullanılıyor fakat yararı 

sınırlı kalıyor. Bu sebeple risklerin 

kontrolünde asıl yapılması gereken 

kaynakta kontrol olup kişisel 

koruyucular son çare olarak 

düşünülmeli.

4. Aralıklı Kontrol 
Muayenesi
Bütün çabalara, önlemlere 

rağmen çalışanların bazı sağlık 

sorunları oluşabiliyor. İşte 

bu sağlık sorunlarını erken 

dönemde yakalamak için 

çalışanlar belirli aralıklarla 

sağlık kontrolünden geçirilir. 

Aralıklı kontrol muayenelerinde 

işin ortaya çıkardığı risklere 

yönelik değerlendirmeler 

yapılabildiği gibi, genel anlamda 

sağlık değerlendirmeleri de 

(hipertansiyon, beslenme 

alışkanlığı, koroner kalp hastalığı 
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risk faktörleri vb.) yapılabilir. Hızla 

uygulanabilecek basit muayene 

yöntemleri ile hastalık yönünden 

“kuşkulu” olan kişiler ayrılır. Daha 

sonra bu kişiler ileri incelemelerde 

değerlendirilerek gerçekten 

hasta olanların erken bulunması 

sağlanmış olur. Bilindiği gibi 

bir hastalığın erken dönemde 

yakalanmış olması tedavinin 

başarısı arttırır.

5. İş Yerinde Sağlık 
Hizmeti Sağlanması
Yasa gereği iş yerlerinde koruyucu 

hizmetleri sürdürmek adına sağlık 

hizmeti verilmesi gerekiyor. 

İş yeri sağlık hizmetinin asıl 

amacı çalışanların sağlığının 

korunmasıdır. İş yerlerinde 

sağlanacak sağlık hizmetleri 

içerisinde, iyileştirici hizmetleri 

barındırmalı, akut hastalığı olan 

ya da kaza geçiren kişilere tıbbi 

bakım hizmeti sağlamalı, ayrıca 

acil müdahale ve acil tedavi 

olanaklarını da bulundurmalıdır.

Ülkemizde yasal düzenlemeler 

çerçevesinde 50 ve daha fazla 

işçi çalıştıran iş yerlerinde iş 

yeri sağlık birimi oluşturulması 

ve iş yeri hekimi çalıştırılması 

öngörülmüştür. Daha az sayıda 

işçi çalıştıran işyerleri ise bir 

araya gelerek “ortak” sağlık 

birimi oluşturabilirler.  Sağlıklı 

ve güvenli çalışma ortamının 

oluşturulması; hekim, hemşire, 

iş güvenliği sorumlularının da 

içinde bulunduğu tıbbi ve teknik 

personelden oluşan ekip ile 

sağlanır.

6. Sağlık Eğitimi
İş sağlığı uygulama ilkelerinin 

sonuncusu ama belki de en 

önemlilerinden birisi sağlık 

eğitimidir. Bu eğitimlerde iş 

yerinde olabilecek risk etmenleri, 

bunların sağlığa etkileri ve 

korunma yolları konusunda 

bilgilendirmeler yapılır. Doğrudan 

iş yeri risklerine yönelik olan 

bu eğitimlerin yanı sıra, genel 

anlamda sağlığın korunması 

şeklinde de eğitimler yapılabilir. 

İşçiler bir arada topluca 

bulundukları için sağlık eğitimi 

çalışmaları bakımından kolay 

ulaşılabilen, bu tür çalışmalar 

için çok elverişli bir gruptur. Bu 

yüzden kişisel hijyen, beslenme, 

aile planlaması, aşılama, çocuk 

bakımı, sağlıklı yaşam biçimi 

gibi pek çok konu da sağlık 

eğitimi çalışmalarının kapsamına 

alınabilir.

Bu 6 ilke doğrultusunda iş 

yerlerinde gerekli önlemler 

alındığı ve uygun düzenlemeler 

yapıldığı takdirde, iş yerleri 

sağlık risklerinden arındırılmış 

ve güvenli çalışma ortamları 

sağlanmış olur. Zira çalışıyor 

olmak ve bir şeyler üretmek 

bedensel anlamda hareket etmeyi 

gerektirir ki bu fizik hareketliliğin 

bazı sağlık sorunlarının önlenmesi 

bakımından koruyucu rolü olduğu 

bilinmektedir. 

Bunun yanı sıra çalışmak, bir 

sosyal ortamda bulunmak, 

“üretmek” bireyin ruhsal sağlığı 

bakımından olumlu etki yapar 

ve sosyal yönden de gelişmesini 

sağlar.

Güvenlik ve Sağlık 

İşaretleri

İŞ MAKİNASI

İŞ ELDİVENİ KULLAN

YÜKSEK
VOLTAJ
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SOLDAN SAĞA

2. Baharat satıcısı.
3. Canlı bir organizmanın oluşturduğu ona özel bir renk
  veren kimyasal madde.
6. Ağzı sıkı.
7. Besin, gıda.
8. Gazetelerin birinci sayfa başlığı.
12. Bitkin, yorgun.
14. Oruç saatlerini gösteren cetvel.
15. Doğup büyüdüğü ya da bir süre ayrı kaldığı yere ve
 yakınlarına kavuşma.
19. Felsefede bilgi ile varlık arasında ilişki kurduğu düşünülen
 kavram.
23. Gece ve karanlık korkusu.
26. Gerçekte olmayan fakat kişinin algıladığını sandığı 
 durumlar.
28. Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma.
32. Paladyumun simgesi.
33. Akdeniz Bölgesi’nden başlayıp Güneydoğu Anadolu 
 Bölgesi’ne kadar Türkiye’nin güneyi boyunca uzanan sıra
 dağların genel adı.

YUKARDAN AŞAĞI

1. Hastalığı iyileştirici nesne, ilaç, çare.
2. Tahıl, yiyecek ya da eşya saklanan yer.
4. Camilerde Kur’an okunurken, hafızların da karşılıklı olarak
 ezbere Kur’an okumaları.
5. ABD Profesyonel Basketbol Ligi.
9. Kahramanlık, savaş konularını işleyen şiir türü.
10. Bir malı sahibinin elinden zor kullanarak alma.
11. KOSGEB’in yeni iş kuracak olan kişilere yönelik vermiş
 olduğu desteğin adı.
13. Gök biliminin en belli başlı olayları ele alan dalı.
16. Açık olma durumu, açıklık.
17. Ordumuzda kullanılan, onluk sistemin fikir babası
18. Geminin sol yanı.
20. Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse.
21. ‘Kimseye bir şey öğretemem sadece onların düşünmelerini
 sağlayabilirim’ diyen ünlü Yunan filozof.
22. İslam bilim tarihi alanında çalışmalar yapmış olan, 2018’de 
 İstanbul’da vefat eden akademisyen.
24. Öğretim programı.
25. Elverişsiz durum, engel.
27. Hareket sistemi hastalıklarının tedavisi ile uğraşan tıp dalı.
29. Olayları neden - sonuç ilişkisi içerisinde bir 
 sonuca bağlamak için ortaya atılan geçici önerme.
30. Özür, kusur, bozukluk.
31. Önemli şahıslar ya da hadiselerin hatırası için yapılan 
 heykeller.

Hazırlayan: Muhammed Karataş

Bulmaca
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