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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, bir süredir 

üzerinde çalıştıkları Uçtan Uca 

Yerlileştirme Programı’nda 

önceliğin makine sektöründe 

olacağını belirterek, “Bu programla 

Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten 

ülkeler ligine taşıyacağız. Milli 

teknoloji hamlesinin temellerinden 

birini oluşturacak yeni destek 

programının nihai hedefi, dünyanın 

geçirdiği teknolojik dönüşüm 

sürecinde Türk sanayisini öncü 

konuma getirmektir.” dedi.

Sanayi Öncülüğünde Büyüme

Makine İmalat Sanayi Dernekleri 

Federasyonunun (MAKFED) 

düzenlendiği “Makine Zirvesi-

Vizyon 2030” etkinliğine katılan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 

burada yaptığı konuşmada, sanayi 

öncülüğünde büyümenin, sağlıklı 

bir ekonominin en net göstergesi 

olduğunu kaydetti. Varank, makine 

olmadan sanayi ve sanayileşmenin 

olmayacağına dikkati çekerek, 

“O zaman katma değer ve üretim 

gerçekleşmez. Bu nedenle sağlıklı, 

dengeli ve istikrarlı bir ekonomi 

için, güçlü bir makine sanayine 

sahip olmamız gerekiyor.” dedi.

200 Ülkeye İhracat
Cumhuriyet tarihinin en yüksek 

ihracat seviyesine, 2018 yılında, 

168 milyar dolarla ulaşıldığını 

belirten Varank, “Makine 

sektörümüz de 2017’ye oranla, 

ihracatını yüzde 15,5 artırarak 17.1 

milyar dolarlık ihracat rekoruna 

imza attı. 2001 yılında, Türk makine 

sektöründe ihracatın ithalatı 

Bakan Varank, 
Uçtan Uca 
Yerlileştirme 
Programını Anlattı: 
Türkiye’yi Yüksek 
Teknoloji Üreten 
Ülkeler Ligine 
Taşıyacağız

Yerlileştirme Programında 
Öncelik Makine Sektöründe
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karşılama oranı yüzde 27’ydi. 

Bugün bu oran hamdolsun yüzde 

64 seviyelerine ulaşmış durumda. 

Yine makine üreticisi firmalarımız 

dünyanın dört bir yanına, 200 

ülkeye makine satar hale geldi. 

Avrupa’nın en büyük 6. makine 

üreticisiyiz.” diye konuştu. 

Sanayi Sektörüne 
Önemli Rol
Varank, Türkiye’nin yeni başarı 

hikayesini teknolojiyle büyüyen 

sanayi sektörünün yazacağını 

vurgulayarak, bakanlık olarak, 

ilgili ve bağlı kuruluşlarla birlikte 

sektörün yanında yer alacaklarını 

ifade etti. Varank, tüm kaynak ve 

imkanların, teşvik stratejilerinin 

sanayi sektörüne sıçrama 

yaptırmak için planlandığını 

belirtti. 

Destekler Tek Elde 
Cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemi ile birlikte sanayiye 

sağlanan desteklerin büyük 

ölçüde bakanlığın bünyesinde 

toplandığını anlatan Varank, 

“Böylece, firmalarımızın ihtiyaç 

duyduğu destekleri tek elden, daha 

verimli ve organize bir şekilde 

vereceğiz. Tabi sadece destekler 

değil, özel endüstri bölgeleri gibi 

sanayicinin iş ve işlemlerinin 

tamamını Bakanlığımıza gelip, tek 

bir kapıdan, hızlıca halledebileceği 

yenilikçi adımları da hayata 

geçirmeye devam ediyoruz.” dedi.

32 Bin İstihdam
Varank, makine sektörüne 

verilen desteklere değinerek, 

sağlanan desteklerin en önemli 

enstrümanlarından birini, 

tüm sektörlere sağlanan teşvik 

sisteminin oluşturduğunu ifade 

ederek, son 4 yılda makine imalatı 

sektörü için sağlanan bin 473 

yatırım teşvik belgesi ile yaklaşık 

20 milyar lira tutarında yatırım 

ve bu yatırıma bağlı olarak 32 bin 

kişilik istihdamın sağlandığını 

belirtti.

Makine İmalatına Büyük 
Teşvik
Varank, KOSGEB aracılığı ile 

makine imalatına büyük teşvikler 

sunulduğuna dikkati çekerek, 

“KOSGEB bu destek programları 

kapsamında, son 3 yılda makine 

imalatı alanında faaliyet gösteren 

7 bin 154 işletmemize yaklaşık 

200 milyon lira destek sağladı. 

Makine teçhizat kredi finansman 

destekleri kapsamında, bin 232 

işletmeye yaklaşık 100 milyon lira 

destek verdik ve 485 milyon lira 

KOSGEB bu destek 
programları 

kapsamında, son 3 
yılda makine imalatı 

alanında faaliyet 
gösteren 7 bin 154 

işletmemize yaklaşık 
200 milyon lira 
destek sağladı.
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kredi hacmi oluşturduk. Ayrıca, 

TÜBİTAK, TEYDEP kapsamında 

geçen yıl makine sektörümüzle ilgili 

289 projeye, 193 milyon lira destek 

verdik.” diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi
Türkiye’nin küresel rekabet 

gücünü artıracak, ekonomik ve 

teknolojik bağımsızlığını temin 

edecek, yapay zeka gibi kritik 

teknolojilerde atılım sağlayacak 

politikaların, milli teknoloji 

hamlesi olarak benimsendiğine 

dikkati çeken Varank, “Milli 

teknoloji hamlemiz, ülkemizin 

dünyadaki hızlı dönüşüm 

sürecine vereceği stratejik 

yanıtın ta kendisidir. Bu yaklaşım 

çerçevesinde, savunma sanayi 

alanında elde ettiğimiz örnek 

başarıları, başta makine sektörü 

olmak üzere, diğer sektörlere de 

yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı 

hızlandırıyoruz.” dedi.

Uçtan Uca Yerlileştirme
Varank, bakanlık olarak bir 

süredir uçtan uca yerlileştirme 

programının üzerinde çalıştıklarını 

hatırlatarak, “Bu programla 

Türkiye’yi yüksek teknoloji üreten 

ülkeler ligine taşıyacağız. Milli 

teknoloji hamlesinin temellerinden 

birini oluşturacak yeni destek 

programının nihai hedefi, dünyanın 

geçirdiği teknolojik dönüşüm 

sürecinde Türk sanayisini öncü 

konuma getirmektir” diye konuştu.

Öncelik Makine 
Sektöründe
Sanayide dijitalleşmenin 

yaygınlaşmasıyla birlikte, 

makine sektörünün rolünün de 

gittikçe önem kazandığının altını 

çizen Varank, “İşte bu nedenle, 

yeni destek programımızda 

önceliği makine sektörümüze 

vereceğimizi buradan ifade etmek 

istiyorum. Makine sektöründe 

hedeflediğimiz kapasite gelişimi, 

cari açığı azaltmanın da ötesinde, 

teknolojik bilgi sermayesi açısından 

dışa bağımlılığımızı en aza 

indirecek, diğer sektörlerimize 

de önemli faydalar sunacaktır.” 

değerlendirmesinde bulundu.

Milli teknoloji 
hamlemiz, 
ülkemizin 
dünyadaki 

hızlı dönüşüm 
sürecine vereceği 
stratejik yanıtın 

ta kendisidir. 
Bu yaklaşım 

çerçevesinde, 
savunma sanayi 

alanında elde 
ettiğimiz örnek 
başarıları, başta 
makine sektörü 

olmak üzere, diğer 
sektörlere de 

yaygınlaştırmak 
için çalışmalarımızı 

hızlandırıyoruz.



KOSGEB Dergisi Anketine 
Siz de Katılın
Kıymetli okurlarımız, 2015 yılından bu yana yayınlanmakta olan KOSGEB 
dergimizi hiç ara vermeden sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

İlk çıktığı günden bugüne kadar içeriğini zenginleştirerek, farklı dosya 
çalışmaları, yazı dizileriyle sizlere ulaştırdığımız dergimiz hakkındaki 
görüş ve önerileriniz bizler için çok önemli.

Bu bağlamda; dergimize değer katmak, okunabilirliğini arttırmak için mini 
bir anket çalışması hazırladık. 7 sorudan oluşan anketimize ayıracağınız 
kısa süre ile bizlere büyük katkı sağlamış olacaksınız.
Aşağıdaki kare kodu mobil cihazlarınıza okutarak veya 
https://docs.google.com/forms/d/1ygQxBUEp07vsCm7n7T8VB_c7sqmTRrjOmSk1zB6CFsE/edit 
linkine tıklayarak. anketimize ulaşabilirsiniz.  Desteğiniz için şimdiden 
teşekkür ederiz.
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“TAGLIG” markasıyla 

Amasya’da faaliyet gösteren 

Türkiye’nin ilk yerli LED ekran 

fabrikası, Katar’daki akıllı şehirler 

ve stadyumlar için LED ekran 

üretecek.

İstanbul Havalimanı’nı 
Aydınlatan İşletme, 
Katar’daki Akıllı 
Şehirleri ve Stadyumları 
Aydınlatacak
İstanbul Havalimanı ile son 

dönemde inşa edilen stadyumların 

ekranlarının yanı sıra pek çok 

televizyon markasının LED 

ekranlarını üreten firma, 

HAVELSAN ile iş birliğinde 

Katar’daki akıllı şehirlerin ve 2022 

FIFA Dünya Kupası’nın oynanacağı 

stadyumların LED ekranlarını 

üretmek için çalışmalara başladı.

KOSGEB Desteği İle Üretti
DİJİLED Görüntü Teknolojileri, 

almış olduğu KOSGEB destekleri 

ile üretmiş olduğu LED ekranları 

ve ileri teknolojik çözümleri dünya 

pazarlarına sunuyor.

İşletme kurucularından Alper 

Tuğluer, Türkiye’de birçok önemli 

başarıya imza attıklarını söyledi.

İhracat İçin Önemli Adım
Dünyanın en büyükleri arasında 

yer alan İstanbul Havalimanı’nın 

LED ekranlarını yaparak çok büyük 

Türkiye’nin İlk Yerli LED Ekran Fabrikası, 
Katar Yolunda

DİJİLED Görüntü 
Teknolojileri 
Amasya’da 
Türkiye’nin ilk yerli 
LED ekran fabrikasını 
kurdu. İstanbul 
Havalimanında 
tecrübe kazanan 
işletmenin yeni 
hedefi Katar’da 2022 
yılında yapılacak 
olan FIFA Dünya 
Kupası..
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bir gurur yaşadıklarını dile getiren 

Tuğluer, “2019’da ihracatta en 

önemli adımlarımızdan biri Katar 

projesi olacak. Akıllı şehirler ve 

stadyumların LED ekranlarını biz 

yapacağız.” dedi.

Katar Projesinde Türkiye 
İmzası
Projeyle ilgili HAVELSAN’ın 

Katar’da görüşmeler yaptığını 

aktaran Tuğluer, şöyle devam etti:

“Bu yıl içinde proje imzalarımız 

atılmış olacak. Katar projesini 

Türkiye’nin LED ekranlarıyla, 

Türkiye’nin imzasıyla bitirmiş 

olacağız. Bu da bizim için gurur 

verici bir şey. Projede birçok stadın 

yenilenmesi, LED ekranlarının 

değiştirilmesi var. Ürünlerin burada 

üretilmesi, orada kurulumunu 

firmamızın yapması ayrıca gurur 

verici bir şey olacak.”

Yerli ve Milli Üretiyoruz
TAGLIG’in dünya standartlarında 

üretim yaptığını dile getiren 

Tuğluer, sadece maddi kazanç 

değil, Türkiye’nin yerli ve milli 

üretimine de katkı sağlamayı 

amaçladıklarını anlattı. Tuğluer, 

geçen yıl Ar-Ge çalışmalarını 

tamamladıklarını belirterek, 

şunları kaydetti: 

İhracatta Hedef Yüzde 70
“Firmamız, 2018’de bazı ülkelere 

deneme ihracatının ardından 

bu yıl 6 ülkeye ihracata başladı. 

2019’un ikinci yarısında Amerika, 

Fransa, İran, Irak, Rusya, 

Kuveyt gibi ülkelere ihracat 

yapmayı planlıyoruz. Şu anda 

üretimin yüzde 5’i ihraç ediliyor. 

Üretimimizin yüzde 70’e yakınını 

ihracata dönük yapmak istiyoruz. 

Katar projesi, bizim için kilit nokta 

olacak. İşe HAVELSAN gibi büyük 

bir kuruluşla girmek, daha büyük 

sonuç verecek.” dedi. 

LED görüntü teknolojileri 

sektöründe 15 yıllık deneyime 

sahip olan ortaklar, bünyesinde 

kreatif, organizasyon, medya 

planlama ve PR şirketleri olan 

Medya Yönetim Grubu ile 2013 

yılında ortak bir karar alarak 

Türkiye’nin ilk yerli LED ekran 

fabrikasını Amasya’da kurdu.

Uluslararası Ticaret İçin 
İlk Marka
2016 yılı sonunda VESTEL ile fason 

üretim anlaşması yapan işletme, 

2017 yılında Avrupa ve diğer yurt 

dışı pazarlar için “TAGLİG”  satış 

markasını oluşturdu.

Ar-Ge Desteği Aldı
İşletme, 2016 yılı sonunda KOSGEB 

tarafından desteklenen Ar-Ge 

projesi sonucu ortaya çıkan 

ürününden Suriye televizyonuna 

45 Bin dolar tutarında satış yaptı. 

2018 yılı Mart ayında ise 2 Milyon 

600 Bin TL’lik sipariş sözleşmesi 

yaptı.

Bu yıl 6 ülkeye 
ihracat yapan 

işletme, 2019’un 
ikinci yarısında 

Amerika, Fransa, 
İran, Irak, Rusya, 

Kuveyt gibi ülkelere 
açılmayı planlıyor. 
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KOBİGEL İle Teknolojik 
Üretim Hattı
KOSGEB KOBİGEL Destek 

Programı kapsamında teknolojik 

üretim hattı güçlendirilerek 

imalatı gerçekleştirilen ürünlerden 

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 

kullanılmak üzere 40 Milyon TL’lik 

LED ekran satış sözleşmesi yapıldı 

ve aydınlatma sisteminde bu 

ürünler kullanıldı. İstanbul Yeni 

Havalimanı Amasya’da üretilen bu 

ürünler ile aydınlatılıyor.

İstanbul Havalimanı’nın bu 

aydınlatma projesi yerli ve milli 

üretime destek olarak işletmeye 

büyük değer kazandırdı. Yapılan 

Ar-Ge, Ür-Ge yatırımları ve 

KOSGEB projelerinde 11 kişilik 

personel ile başlayan işletme 

bugün 65 kişilik ekip ile yoluna 

devam ediyor.

HAVELSAN İş Birliği
Stratejik Ürün Destek Programı 

kapsamında HAVELSAN ile iş 

birliği yapan işletme, savunma 

sanayi ve özel sektördeki faaliyet 

gösteren işletmelerin tüm 

ihtiyaçlarına cevap vermeyi 

hedefliyor. Yapılan bu iş birliği 

çerçevesinde dünyanın önde gelen 

projeleri için teknolojik çözümler 

üretmeye başlayarak şu anda 3 

ayrı uluslararası ve büyük ölçekli 

projede yer alıyor.

İstanbul yeni havalimanı

KOSGEB KOBİGEL 
Destek Programı 

kapsamında 
teknolojik üretim 

hattı güçlendirilerek 
imalatı 

gerçekleştirilen 
ürünlerden İstanbul 
Yeni Havalimanı’nda 

kullanılmak üzere 
40 Milyon TL’lik 
LED ekran satış 

sözleşmesi yapıldı 
ve aydınlatma 
sisteminde bu 

ürünler kullanıldı.
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Girişimcilik ekosisteminde 

yer alan aktörler arası iş birliği 

ile ulusal plan ve programlar 

doğrultusunda işletmelerin 

kurulmasını ve sürdürülmesini 

sağlamak için inkübasyon 

hizmetleri sağlayacak İş 

Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ve 

Teknoloji Geliştirme Merkezi 

(TEKMER) yapılarının kurulması 

ve işletilmesi KOSGEB tarafından 

destekleniyor.

İŞGEM ve TEKMER tarafından 

girişimcilere ve işletmelere 

ön inkübasyon, inkübasyon, 

inkübasyon sonrası süreçlerde; 

iş geliştirme, mali kaynaklara 

erişim, yönetim, danışmanlık, 

mentörlük, ofis ve ağlara katılım 

gibi hizmetleri sağlanıyor.

Bu süreçler;

Ön inkübasyon, işletmesini 

kurmamış girişimcilere yönelik 

tek başına veya bir grup halinde 

eğitim, danışmanlık, mentörlük, 

proje fikri doğrulama ve iş 

geliştirme amacıyla verilen 

hizmetleri,

İnkübasyon, girişimci veya 

işletmelerin geliştirilmesi 

ve proje/iş fikirlerinin 

ticarileşmesini sağlamak 

amacıyla sunulan eğitim, teknik 

danışmanlık, mentörlük, koçluk, 

KOSGEB, İş 
Geliştirme Merkezi 
(İŞGEM) ve 
Teknoloji Geliştirme 
Merkezi (TEKMER) 
kurulmasına yönelik 
olarak 3 Milyon 
800 Bin TL’ye kadar 
destek sağlıyor.

İŞGEM / TEKMER Programı 
Yürürlükte
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ağlara erişim, yatırımcı bulma, 

işlik/çalışma alanı ve ortak 

kullanıma yönelik alan, makine 

ve yazılım hizmetleri ile tanıtıma 

yönelik hizmetleri ve hızlandırıcı 

programını,

İnkübasyon sonrası, 

inkübasyon sürecini tamamlamış 

ya da tamamlamak üzere olan 

işletmelere sunulan pazar 

stratejisi geliştirme, yönetim, 

büyüme stratejisi, fon bulma, 

ağlara erişim hizmetleri ile 

bu işletmeler tarafından ön 

inkübasyon/inkübasyon 

sürecindekilere sunulan tecrübe 

paylaşımı, mentörlük, koçluk, 

fon sağlama benzeri hizmetleri 

ve hızlandırıcı programlarını 

kapsıyor.

İŞGEM; belirli bir temada veya 

tamamlayıcı/ilişkili birden çok 

temada ve İŞGEM Teknoloji 

Alanları Tablosu’nda belirtilen 

konulardaki iş fikirlerine sahip 

girişimcilerin işletmelere 

dönüşmesi ve işletmelerin 

gelişmesini sağlamak amacıyla 

işletilen yapıdır.

TEKMER; bir veya birden çok 

ilişkili temada ve araştırma-

geliştirme ve/veya ürün/süreç/

hizmet yeniliği içeren teknoloji/

yenilik odaklı iş fikri/proje 

sahibi girişimci veya işletmelere 

yönelik hizmetler sunan yapıdır.

İŞGEM/TEKMER’in temaları; 

enerji, yenilenebilir enerji, 

havacılık, savunma, ilaç, tıbbi 

cihaz, medikal, biyoteknoloji, 

nanoteknoloji, genetik, robotik, 

makina, elektrik, elektronik, 

kimya, bilgi ve iletişim 

teknolojileri, yazılım, dijitalleşme 

ve benzeri konular olabiliyor.

Başvurular: 

İŞGEM kurucusu; il özel idaresi, 

belediye, OSB yönetimi, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’ne 

bağlı odalar olabilir. Kurucu 

olabileceklerden en az ikisi 

müştereken başvuru yapabilirler. 

İŞGEM işletici kuruluşuna kurucu 

olarak başvuru yapabileceklerin 

yanı sıra üniversiteler, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’ne 

bağlı borsalar, Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârları Konfederasyonu’na 

bağlı birlikler ve federasyonlar, 

ihracatçı birlikleri, bireysel 

katılım yatırımcıları, araştırma 

ve geliştirme enstitüleri/

merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, 

İŞGEM ve TEKMER 
tarafından 

girişimcilere 
ve işletmelere 

ön inkübasyon, 
inkübasyon, 
inkübasyon 

sonrası süreçlerde; 
iş geliştirme, 

mali kaynaklara 
erişim, yönetim, 

danışmanlık, 
mentörlük, ofis ve 
ağlara katılım gibi 

hizmetleri sağlanıyor.
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teknoloji geliştirme veya tema/

temalar ile ilgili vakıf, kooperatif, 

dernek ve birlikler de destek 

süreci başladıktan sonra ortak 

olabilirler.

Müştereken Başvuru Mümkün

TEKMER kurucusu; üniversite, 

TGB yönetici şirketi, TTO, 

OSB yönetimi, kamu kurum/

kuruluşları ile diğer firmalar 

olabilir. Üniversite ve TGB 

yönetici şirketi münferiden, TTO, 

OSB yönetimi, kamu kurum/

kuruluşları ve diğer firmalar 

ise üniversite ve/veya TGB 

yönetici şirketi ile müştereken 

başvuru yapabilirler. TEKMER 

işletici kuruluşunda münferiden 

başvuru yapabilecek kurucuların 

ortaklık payı toplamı en az yüzde 

50 olmalı ve program süresinde 

bu oranın altına düşmemelidir.

TEKMER işletici kuruluşuna 

kurucu olarak başvuru 

yapabileceklerin yanı sıra 

Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’ne bağlı odalar ve borsalar, 

ihracatçı birlikleri, bireysel 

atılım yatırımcıları, araştırma ve 

geliştirme enstitüleri/merkezleri 

ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji 

geliştirme veya tema/temalar 

ile ilgili vakıf, kooperatif, 

dernek ve birlikler de destek 

süreci başladıktan sonra ortak 

olabilirler.

İŞGEM VE TEKMER 
Programı Destek Üst 
Limitleri

500 Bin TL geri ödemesiz, 1 Milyon TL geri 

ödemeli ortak kullanıma yönelik makine teçhizat 

ve yazılım giderleri

1 Milyon TL geri ödemesiz personel gideri

 1 Milyon TL geri ödemesiz eğitim, danışmanlık, 

organizasyon ve tanıtım giderleri

300 Bin TL geri ödemesiz mobilya donanım 

giderleri

Üst Limit: 

3 Milyon 800 Bin TL

Ayrıntılı bilgi için: www.kosgeb.gov.tr 
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KOSGEB ile Azerbaycan Küçük 

ve Orta Ölçekli Girişimciliğin 

Desteklenmesi Ajansı (KOBİA) 

arasında mutabakat zaptı 

imzalandı. 

İmza törenine, KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

Azerbaycan Ekonomi Bakan 

Yardımcısı Niyazi Seferov ile 

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov 

katıldı. Törende Azerbaycan’ın 

Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim 

ile Azerbaycan Büyükelçiliği Ticari 

Ataşesi Ferid Musayev de hazır 

bulundu. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Uzkurt, kardeş Azerbaycan ile her 

türlü iş birliğine hazır olduklarını 

ifade ederken, Azerbaycan 

Ekonomi Bakan Yardımcısı 

Seferov, iki ülke KOBİ’lerinin 

Azerbaycan’da Organize Sanayi 

Bölgesi (OSB) kurabileceği 

önerisini getirdi.

İyi Niyetin Ötesine 
Geçmeli
KOSGEB Başkanlığı’nda 

gerçekleştirilen imza töreni 

öncesinde konuşan KOSGEB 

Başkanı Prof. Uzkurt, Azerbaycan’ı 

kardeş ülke olarak kabul ettiklerini 

belirterek, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 

direktifleri doğrultusunda 

Azerbaycan ile yakın çalışmalar 

yapmak istediklerini söyledi. 

KOSGEB Başkanı Uzkurt, 

mutabakat zaptlarının iyi 

niyet göstergelerinin ötesine 

geçmesi gerektiğini ifade ederek, 

“Biz bunların kağıt üzerinde 

KOBİA İle Mutabakat Zaptı İmzalandı

KOSGEB, Türk 
KOBİ’lerinin, 
ticari ilişkileri 
geliştirmek amacıyla 
Azerbaycan’a iş 
gezisi düzenleyecek. 
İki ülke arasında 
KOBİ’lerinin 
desteklenmesine 
yönelik politika, 
etkinlik ve 
programlara ilişkin 
bilgi ve tecrübe 
değişimi yapılacak. 
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kalmamasını arzu ediyoruz. Zaptın 

hemen arkasından eylem planı 

hazırlanırsa daha somut iş birliği 

imkanları ortaya çıkar. Biz KOSGEB 

olarak her türlü iş birliğine hazırız.” 

dedi.

KOSGEB’in Tecrübesi
Azerbaycan Ekonomi 

Bakan Yardımcısı Seferov, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ile Azerbaycan 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 

arasında yüksek seviyede 

münasebetler olduğunu 

kaydederek, ekonomi alanında 

iş birliğinin geliştirilmesi 

gerektiğini söyledi. KOBİ’lerin 

ekonomik hayatın özünü teşkil 

ettiğini bildiren Bakan Yardımcısı 

Seferov, KOSGEB’in bu alandaki 

tecrübelerini aktarmasının 

önemine işaret etti. Seferov, 

Türk ve Azerbaycanlı şirketlerin 

Azerbaycan’da OSB kurabileceği 

önerisinde bulunarak, bu konuda 

iki ülke kanunlarında engelleyici 

bir düzenleme bulunmadığını 

anlattı.

Elimiz Boş Gelmeyiz
KOBİA Başkanı Memmedov da 

ülkesinde işletmelerin yüzde 

95’ini KOBİ’lerin oluşturduğunu 

belirterek, Türkiye’nin KOBİ 

tecrübesinden faydalanmak 

istediklerini söyledi. “KOSGEB’in 

tecrübesiyle biz daha ileri 

gidebiliriz.” diyen Memmedov, 

KOSGEB Başkanı Uzkurt’u ülkesine 

davet etti. Bunun üzerine Uzkurt, 

“Siz, davet edince gelmemek olmaz. 

En kısa zamanda sizlerin davetine 

icabet ederiz. Elimiz de boş 

gelmeyiz. Türkiye’den KOBİ’lerimizi 

de getirelim. İlk teması sağlayalım, 

bu bir başlangıç olsun.” diye 

konuştu.

Destek Programı Sunumu
Konuşmaların ardından Uzkurt ile 

mevkidaşı Memmedov arasında 

mutabakat zaptı imzalandı. Daha 

sonra da KOSGEB tarafından 

uygulanmakta olan İşletme 

Geliştirme Destek Programı 

hakkında Azerbaycan heyetine bir 

sunum yapıldı.

Karşılıklı İş Gezileri
İmzalanan mutabakat zaptına 

göre, iki ülke arasında KOBİ’lerinin 

desteklenmesine yönelik 

politika, etkinlik ve programlara 

ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi 

yapılacak. KOBİ’lere yönelik 

faaliyetlerde uzman değişimi, 

eğitim/bilgilendirme programları 

düzenlenecek. KOBİ’lerin ticari 

ilişkilerini geliştirmek ve ortak 

girişimleri teşvik etmek için 

karşılıklı iş gezileri düzenlenecek. 

Ülkelerin kendi bölgelerindeki 

KOBİ’lerle ilgili iş olanakları 

hakkında bilgilendirme yapılacak.

KOSGEB Başkanı 
Uzkurt: Biz bunların 

kağıt üzerinde 
kalmamasını arzu 
ediyoruz. Zaptın 

hemen arkasından 
eylem planı 

hazırlanırsa daha 
somut iş birliği 

imkanları ortaya 
çıkar. Biz KOSGEB 
olarak her türlü iş 
birliğine hazırız.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından Beştepe Millet 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı 

Toplantısı düzenlendi. 23 

mayısta gerçekleştirilen 

toplantıda 

günün anısına 

katılımcılara 

PTT’nin ilk gün 

zarfı ve pulu ile 

darphanenin 

bastırdığı bronz 

hatıra para hediye 

edildi.

2019 Fuat Sezgin Yılı
Prof. Sezgin geçen yıl Haziran 

ayında 94 yaşındayken yaşama 

veda etmişti. Sezgin’in cenaze 

törenine Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan da katılmış, daha 

sonra Resmi Gazete’de yayımlanan 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 

“2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin 

Yılı” ilan edilmişti.

Muhabbetle 
Bağlıydı
Yıl kapsamında 

Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, 23 

Mayıs’ta Beştepe 

Millet Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde bir toplantı 

düzenledi. Toplantıda bir konuşma 

yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Prof. Sezgin’i bir kez daha rahmet 

ve saygıyla yâd ettiğini belirterek, 

“İlim adamlığı konusundaki kararlı 

duruşuna yakından şahit olduğum 

Prof. Fuat Sezgin Anısına 
Özel Pul ve Hatıra Para

2019 Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Yılı 
kapsamında, İslam 
bilim tarihi alanında 
yaptığı araştırmalarla 
dünyaya adını 
duyuran Prof. Sezgin 
anısına PTT,  ilk gün 
zarfı ve pul çıkarttı. 
Darphane de gümüş 
ve bronz hatıra para 
bastırdı.
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Fuat Sezgin Kimdir?
Bitlis’te 24 Ekim 1924’te dünyaya gelen Fuat 

Sezgin, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü’nde alanında en tanınmış uzmanlardan 

Alman şarkiyatçı Helmut Ritter’in tavsiyesi üzerine 

İslam bilimlerine yöneldi ve 1951’de İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 

Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

“Buhari’nin Kaynakları” konulu doktora tezini 

tamamlayan Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı 

olarak İslam kültüründe önemli yere sahip 

Buhari’nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil 

yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.

Sezgin, Türkiye’de 1960’ta askeri darbenin iktidara 

getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 

akademisyenin üniversitelerden men edildiği 

listede kendi adının da bulunması üzerine 

Türkiye’den ayrılarak Frankfurt Üniversitesi’nde 

çalışmalarına devam etti.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar 

sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam 

Bilim Tarihi’nin ilk cildini 1967’de tamamlayan 

Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu. 

Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve 

Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu.

hocamız, aynı zamanda ülkesine 

ve milletine derin bir muhabbetle 

bağlıydı. Bu sebeple, ömrünün son 

yıllarında eserlerini, kitaplarını, tüm 

birikimini ülkemize kazandırmanın, 

milletimize sunmanın gayreti içinde 

olmuştu.” dedi.   

14 Mayıs’ta Tedavüle Girdi
PTT, Pul Emisyon Programı 

kapsamında dünyanın önde gelen 

tarihçilerinden İslam bilim tarihi 

araştırmacısı Prof. Sezgin anısına 

özel pul hazırlayarak 14 Mayıs’ta 

tedavüle sundu. Posta pulunun 

yer aldığı portföy içerisinde, 36x52 

milimetre boyutundaki “2019 Prof. 

Dr. Fuat Sezgin Yılı” konulu pul 2 

lira, söz konusu pula ait 140x210 

milimetre boyutundaki ilk gün 

zarfı ise 3,5 lira olarak PTT iş 

yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.

gov.tr web adresinde ve filateli cep 

uygulamasında satışa arz edildi. 

Söz konusu filatelik ürünlerin 

satışı ile aynı tarihte “PTT Pul 

Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk 

Bulvarı No: 13 

Ulus/ANKARA” 

adresinde 

“2019 Prof. Dr. 

Fuat Sezgin 

Yılı 14.05.2019 

ANKARA” ibareli 

ilk gün damgası 

kullanıldı.

Anısına Para 
Basıldı
2019 Prof. 

Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri 

kapsamında darphanede 2019 

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bronz ve 

Gümüş Hatıra Parası basıldı. Bronz 

paranın nominal değerinin 2.5 

TL, gümüş paranın değerinin 

ise 20 TL olduğu duyuruldu. 

Ön yüzünde Sezgin’in fotoğrafı 

bulunan paralar, iki yıl süre ile 

tedavülde kalacak ve 2021 yılına 

kadar tedarik edilebilecek. Yaklaşık 

24 gram olan bronz 

paradan en fazla 5 

bin ve yaklaşık 32 

gram olan gümüş 

paradan da 2 bin 

adet basılacak.

Hem Para Hem 
Pul
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan tarafından 

geçen hafta Beştepe 

Millet Kongre ve 

Kültür Merkezi’nde düzenlenen 

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı 

Toplantısı’nda Cumhurbaşkanlığı 

tarafından katılımcılara hem 

PTT’nin ilk gün zarfı ve pulu hem 

de darphanenin bronz hatıra 

parası hediye edildi.
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KOBİ’ydim

BÜYÜDÜM

Ar-Ge ile Yıldızı Parladı

Savunma sanayiinde faaliyet 

gösteren SDT Uzay ve Savunma 

Teknolojileri, 14 yılda Ar-Ge 

sonucu 20’nin üzerinde ürün 

geliştirdi. Bunların yüzde 90’ını 

ticarileştirdi. 25 milyon dolar 

ciroya ulaşan SDT’nin Genel 

Müdürü Mustafa Fatih Ünal, işe 10 

kişi ile 100 metrekarelik bir alanda 

başladıklarına dikkati çekerek, 

“Şu anda 210 kişiyiz. Bu personelin 

yüzde 50’si doğrudan tasarımla 

uğraşan mühendis arkadaşlar. 

Toplamda 4 bin 200 metrekarelik bir 

alanda faaliyet gösteriyoruz.” dedi.

KOSGEB Dergisi’ne konuşan Genel 

Müdür Ünal’ın açıklamaları şöyle:

Şirketiniz Hangi Alanlarda Faaliyet 

Gösteriyor?

Özellikle girdiğimiz 4 tane temel 

alan var. Bunlardan birincisi; 

uzaktan algılama konusu. 

Radar ya da çeşitli özelliklere 

sahip kamera, lazer, radar gibi 

sensörlerin çıktılarından, karar 

destek sistemleri ve analiz 

sistemleri anlamında katma 

değerli ürünler ortaya koymak 

ilk alanlarımızdan biri. Sentetik 

Açıklıklı Radar Teknolojileri 

konusunda önemli katma değere 

sahip yeni ürünler ortaya koyduk 

ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

kullanımına sunduk. Türkiye’nin 

askeri alandaki istihbarat ve 

gözetleme uydularının yer 

istasyonları tarafındaki tüm 

görüntü işleme, kıymetlendirme ve 

analiz yazılımları ile donanımları 

ve tüm kullanıcı servislerini 

oluşturan Göktürk - 1, 2 ve 3 ile 

Kurulduğu 2005 
yılından bu 
yana KOSGEB 
desteklerinden etkin 
olarak faydalanan 
SDT; Genel Destek, 
Nitelikli Eleman 
İstihdamı, Yurt İçi 
Uluslararası İhtisas 
Fuarı, KOBİGEL ve 
Stratejik Ürün Destek 
programlarından 
yararlandı.

Hazırlayan: Şenol DEMİR
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Göktürk yenileme gibi unsurlarını 

geliştirdik. Bunların hepsinin yer 

istasyonları tarafında biz varız. Bu 

alanda bir İtalyan firma ile iş birliği 

içinde son iki yıldır Avrupa Uzay 

Ajansı’na da güncel teknolojilerde 

benzer ürünleri sağlıyoruz. 

“Elektronik Görev 
Sistemleri”
Önemli alanlarımızdan ikincisi 

elektronik görev sistemleri. Türk 

Hava Kuvvetleri’nin kullandığı pek 

çok savaş uçağı, helikopter, eğitim 

uçakları ya da Kara Kuvvetleri’nin 

kullandığı helikopterler gibi hava 

platformlarının çoğunda görev 

veri ve video kayıt sistemlerinin 

yazılımı, elektronik tasarımı 

ve üretimi hepsi bize ait. Bu 

ürünlerden 200’ün üzerinde 

TSK’ya verdik ve şu anda aktif 

olarak kullanılıyor. Bunun yanı 

sıra elektronik görev sistemleri 

başlığı altında son 10 yılda 

ülkemizde geliştirilen taktik 

sahadaki güdümlü ve güdümsüz 

pek çok füzenin atış kontrol 

sistemlerini de biz geliştirdik. 

Ayrıca, bu alanda başta askeri 

bilgisayarımızı sayacak olursak 

helikopterler engel tanıma 

(elektrik tellerine takılmamaları 

için) bölgedeki sayısal haritalarını 

gösteren hava birim bilgisayarı 

da yaptık ve kullanıma verdik. 

Ayrıca, bu ürünün yeni bir 

tasarımını Kara Kuvvetleri’nin 

tüm helikopterlerine yeni bir ürün 

olarak veriyoruz. Halihazırda ilk 

prototipleri çıktı ortaya ve yakın 

zamanda helikopterlere takılacak.  

“Elektronik Harp ve 
Haberleşme”
Üçüncü alan olarak sayabileceğim 

elektronik harp ve haberleşme 

ürünleri boyutu. Bu alanda 

temelde hem haberleşme hem de 

radar sistemlerinde kullanılan ve 

elektronik harp olarak muharip 

unsurlarımıza yönelik tehditleri 

önceden ve uzaktan tespit etmek 

ve elektronik olarak karşı tedbirleri 

uygulamak için birtakım unsurlar 

geliştirdik.

“Simülasyon ve 
Modelleme”
Simülasyon ve modelleme 

alanlarında da geliştirdiğimiz 

ürünler var. Özellikle 

simülasyonda odaklandığımız 

iki tane temel uzmanlık alt alanı 

var. Birincisi gömülü simülasyon 

diyebileceğimiz gerçek sistemler 

içine gömülmüş eğitim modları. 

Buradaki en önemli ürünümüz,  

dünyada ses getiren bir ürün 

olan, Yeni Nesil Hava Taktik 

Eğitim Podu yani kısa adı, ACMI. 

Türkiye’de de bu alanda sertifika 

almış ürünü olan bir firma var, o 

da biziz.

İhracatta Ne Durumdasınız?

İhracatta iki mihenk taşımız 

var. Bir tanesi görüntü işleme ve 

istihbarat/gözetleme uyduları yer 

istasyonu işleri tarafında, özellikle 

İtalyan firmalarıyla yaptığımız ve 

Avrupa Uzay Ajansı’na yaptığımız 

işler var. Diğeri ise Güney Kore’ye 

Ankara’da faaliyet 
gösteren işletme, 
14 yıl içerisinde 

100 metrekareden 
4 bin 200 metrekarelik 

bir alana, 
10 personelden 

210 personele ve 
25 milyon dolar 

ciroya ulaştı.
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yaptığımız gömülü eğitim 

sistemleri. İhracatımız, son üç 

senedir toplam satışımızın yüzde 

5’i ile yüzde 15’i aralığında devam 

ediyor. Yüzde 30’ları bulduğumuz 

dönemler de oldu. 

KOSGEB’den Ne Gibi Destekler 

Aldınız?

KOSGEB’den kurulduğumuz 

günden beri etkin bir şekilde 

destek alıyoruz. Genel Destek 

Programı, Nitelikli Eleman 

İstihdamı ve Yurt İçi Uluslararası 

İhtisas Fuarı destekleri ile başladık. 

2017 yılında, KOBİGEL – KOBİ 

Gelişim Destek Programı ile, 

Üretim ve İhracatta Teknoloji 

Seviyesi Yüksek, Katma Değerli 

Ürünlerin Payının Arttırılması 

Çağrısı kapsamında, katma 

değeri yüksek üretim yapısına 

geçiş kategorisinde, “Teknik 

Altyapı Yatırımı ile Üretim ve Test 

Kabiliyetinin Geliştirilmesi, Üretim 

Süreçlerinde Kapasite, Kalite ve 

Verimliliğin Arttırılması” adlı 

projemizi başarı ile tamamlayarak 

elektronik üretim alt yapımız 

geliştirdik. Stratejik Ürün Destek 

Programı’nın 2018/1 çağrısı 

kapsamında da büyük işletme 

olarak Kale Havacılık Sanayi 

A.Ş. ile iş birliği yaparak, Kanatlı 

Güdüm Kiti için “Kuyruk Bütünü-

Ön ve Güdüm Elektroniği Bütünü 

Üretimine Yönelik Kapasite 

Geliştirilmesi” adlı projemiz 

desteklenmeye uygun görüldü.

Stratejik Ürün Projeniz Hakkında 

Bilgi Verir Misiniz?

TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği 

birtakım güdüm kitlerinin 

elektronik kısımlarının üretimini 

yapıyoruz. MK-82, 83 ve 84 adı 

verilen konvansiyonel ve hava 

platformlarından atılabilen 

bombaların içerisinde herhangi 

bir hedefe yönelik güdümleme 

yoktu. Bu mühimmatları uçaktan 

belli bir hedefe güdümlü olarak 

yöneltebilecek şekilde sevk 

edebilmek için TÜBİTAK SAGE’nin 

geliştirdiği güdüm kitlerinin seri 

üretimlerinde Türkiye’deki tek 

kalifiye elektronik üretim hattı 

olduk.

Stratejik Ürün Desteği’nde Kale 

Havacılık ile iş birliği içerisindeyiz. 

Ürünü TÜBİTAK SAGE tasarladı, 

tasarım desteğini veriyor ama 

belli kısımları farklı endüstriler 

tarafından seri olarak üretiliyor ve 

bunlar entegre ediliyor. Bu başlık 

altında iki tip ürün var. Kanatlı 

Güdüm Kiti ve Hassas Güdüm Kiti. 

Halihazırda Hassas Güdüm Kitinde 

entegratör olarak ASELSAN, 

Kanatlı Güdüm Kitinde Kale 

Havacılık ile çalışıyoruz. Kanatlı 

Güdüm Kiti üretim alt yapıları için 

KALE Havacılıkla stratejik ürün 

projemiz devam ediyor.

14 Yılda Kaç Tane Ürün Ortaya 

Çıkardınız?

Birbirinde farklı 20’nin üzerinde 

ürün ortaya çıkardık. Geliştirmiş 

olduğumuz ürünlerin yüzde 90’ını 

ticarileştirdik.

Yanlış üründen 
başlamamaya özen 

gösterin

İç pazarda bir şeyler yapıp 
ihracata çıkın

Öncelikle geliştireceğiniz 
ürün üzerine odaklanın

Geliştirdiğiniz  
ürünlerle ilgili pazar 
boyutunu araştırın

KOBİ’lere 
Tavsiyeler:

Mustafa Fatih Ünal’dan

TÜİK Verileri ile

KOBİ’lerin Durumu



%

TÜİK Verileri ile 
KOBİ’lerin Durumu

Seçilmiş Göstergeler Bakımından 
KOBİ’ler - Büyük İşletmeler 
Karşılaştırması

TÜİK Verileri ile

KOBİ’lerin Durumu

İstihdam 2003 2017 Nominal 
Değişim

KOBİ’ler 5.249.903 11.882.044 %126,3

Büyük İşletmeler 1.424.065 4.131.591 %190,1

Katma Değer
(Milyon TL) 2003 2017 Nominal 

Değişim

KOBİ’ler 87.300 525.265 %501,7

Büyük İşletmeler 56.019 445.961 %696,1

Ciro (Milyon TL) 2003 2017 Nominal 
Değişim

KOBİ’ler 503.411 4.169.697 %728,3

Büyük İşletmeler 244.879 2.129.209 %769,5

Katma Değer

İstihdam

Ciro
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SAMPLE TEXT HERE

Yitik Hazinenin Kaşifi - 4

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı

1960 askeri darbesinin ardından 

13 Mart 1961 günü çok sevdiği 

anavatanından istemeyerek de 

olsa ayrılmak zorunda kalan Prof. 

Dr. Fuat Sezgin, Almanya’ya gitti 

ve Frankfurt Üniversitesi’nde 

misafir doçent olarak dersler 

vermeye başladı. Fakat zorluklar 

orada da yaşanmaya devam etti. 

Göreve başlamasının ardından 

dört ay geçmişti ki o dönem 

rektör vekili olan arkadaşı Willy 

Hartner beklenmedik bir haberle 

yanına gelerek telaşla ve utanarak 

kendisini yalnızca altı aylığına 

üniversiteye kabul ettiklerini 

söyledi. Hartner’i sükûnetle 

dinleyen Sezgin, kendisinin 

ihtilalden sonra çok değiştiğini, 

yeni bir insan olduğunu belirtti ve 

o yeni insanın yaşadığı değişikliği 

dostuna anlattı. Sezgin, Hartner 

ile yaşadığı o günü ve aralarında 

geçen diyaloğu anılarından şöyle 

aktardı:

“Fakültenin aldığı kararı bildiren 

dostum Willy Hartner’e hiç 

üzülmeyin, dedim. Ben hayatımı 

daima planladım. Liseyi şu 

zamanda bitireceğim, üniversiteyi 

şu zamanda. Şu zamanda doçent 

olacağım, dedim ve bütün bunlarda 

muvaffak oldum. Baktım her şey 

de başarılı oluyorum, bende bir 

şımarma başladı. Ondan sonra 

bir askeri darbe geldi. Bir balığın 

üzerine atılan ağ gibi. Ben de o ağın 

içinde kaldım. O zaman baktım 

ki beşer olarak benim irademin 

bir sınırı varmış. İşte o olaydan 

sonra ben şuna karar verdim. Eğer 

hayatımda altı haftalık bir geleceğim 

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türkiye’de 1960’ta askeri darbenin iktidara getirdiği hükümet 
tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin üniversitelerden men edildiği listede 
kendi adının da bulunması üzerine Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya gitti ve 
Frankfurt Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etti.  

Yeni Bir Dönem Başlıyor

Hazırlayan: Ömer KIZILYER
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garanti edilse, yani o kadar 

yaşayacak maddi imkanım olsa, 

yedinci haftayı düşünmeyeceğim. 

Onun için önümde iki ay daha 

var. Para da biriktirdim. Gerisini 

düşünmüyorum, dedim. Adamcağız 

bana baktı, baktı. Ayağa kalktı ve 

beni kucakladı. Bana dedi ki: ‘Ben 

ateistim; Allah’a inanmıyorum. 

Fakat bu kadar inanan bir insana ne 

kadar gıpta ediyorum’ dedi.” 

Gerekirse İşçi Olacaktı
Hartner bu mücadelede dostunu 

yalnız bırakmak istemedi ve 

Sezgin’in Almanya’da kalabilmesi 

için birtakım girişimlerde 

bulundu. Ona hissettirmeden diğer 

üniversitelerdeki arkadaşlarıyla 

iletişime geçti. Bu arada Sezgin 

kararını vermişti. Gerekirse yarım 

gün bir yerde inşaat işçisi olarak 

çalışacak, kalan zamanlarını ise 

kitabını yazmakla geçirecekti. Altı 

hafta sonra Marburg Üniversitesi 

Hititler Bölümü Başkanı, Sezgin’i 

ziyarete geldi ve yeni açılan 

şarkiyat bölümünde kendisine 

ihtiyaçları olduğunu söyleyerek 

hocalık teklifinde bulundu. Bu 

teklifi kabul eden Sezgin, iki yıl 

boyunca Marburg Üniversitesi’nde 

dersler ve konferanslar verdi.  

İki yılın sonunda Frankfurt 

Üniversitesi’nden gelen teklifli 

kabul ederek Bilimler Tarihi 

Enstitüsü’nde misafir doçent 

olarak göreve başladı. Göreve 

başlamasından bir ay sonra 

Marburg Üniversitesi yetkilileri 

kendisine gelip başarılı 

çalışmalarından dolayı senatonun 

kendisini ordinaryüs profesör 

olarak kabul ettiğini ve Şarkiyat 

Kürsüsü Başkanlığı’na getirmek 

istediklerini söyledi. Fakat Sezgin, 

bilimler tarihi çalışmak istediğini 

belirterek Frankfurt’ta kalacağını 

söyledi. Cabir bin Hayyam üzerine 

yeni bir doçentlik çalışması yapan 

Sezgin, 1964’te Bilimler Tarihi 

Profesörü oldu. 

Yine aynı yıl Müslüman olan 

meslektaşı Ursula Hanım ile 

evlendi. Sezgin’in bu evlilikten 

Hilal adlı bir kız çocuğu dünyaya 

geldi.     

  

Arap-İslam Bilimler 
Tarihini Yayımladı
Nihayet 1950’li yıllarda 

malzemesini toplamaya başlayıp 

1961’de yazma aşamasına geçtiği, 

insanlık tarihinin başlangıcından 

bugüne kadar sahasında yazılan 

en kapsamlı eser olan Arap-

İslam Bilim Tarihi (Gaschichte 

des Arabischen Schrifttums) 

kitabının birinci cildini 1967’de 

yayımlamaya muvaffak oldu.

Carl Brockelmann’ın Geschichte 

der Arabischen Literatur adlı 

eserini geliştirmekle ilgilenen ve 

farklı ülkelerden seçilen 10’dan 

fazla akademisyenden oluşan bir 

komite (Gaschichte des Arabischen 

Schrifttums) GAS’ı takdir etti ve 

Brockelmann’ın eserini geliştirme 

işini Sezgin’e bırakmaya karar 

vererek 1967 yılında kendisini 

yürürlükten kaldırdı. Aynı yıl Fuat 

Sezgin’in İstanbul’da bulunan 

hocası Ritter’in uzman gözüyle 

değerlendirmesini öğrenmek 

için birinci cildin bir kopyasını 

gönderdiği zaman tecrübeli 

şarkiyatçı, “böyle bir çalışmayı 

daha önce kimsenin yapamadığını 

ve bundan sonra da hiç kimsenin 

yapamayacağını” ifade ederek 

Sezgin’i kutladı.

Bu kapsamlı eserin (Arap-İslam 

Bilim Tarihi) muhtelif ciltlerinde 

bulunan konulardan bazıları 

şöyledir: Kur’an ilimleri, hadis 

ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, 

tasavvuf, şiir, tıp, farmakoloji, 

zooloji, veterinerlik, simya, 

kimya, botanik, ziraat, matematik, 

astronomi, astroloji, meteoroloji 

ve ilgili alanlar, dilbilgisi, 

matematiksel coğrafya, İslam’da 

kartografya, İslam felsefe tarihi, 

beşeri coğrafya, genel ve ülkeler 

coğrafyası, kentsel ve bölgesel 

coğrafya, kozmografya, kozmoloji 

ve seyyahların yazıları.

İnsanlar zamanlarının 
çok kısa olduğunu 

unutuyorlar. Allah’ın 
kendilerine bir lütuf 

olarak verdiği bu zamanı 
faydalı olarak doldurma 
vecibesinin şuurunda 

değiller.
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İnsanlar, ilk çağlardan itibaren 

kalitenin değerlendirilmesinde 

dikkate alacakları standartları 

oluşturmuş, uygulamış ve 

günümüzde de halen bu 

standartları geliştirmeye devam 

ediyor. 

Nesnelerin Kalite Derecesi

Standart, bir nesnenin, daha özel 

anlamda bir tüketim maddesinin 

belirli ölçülere, kurallara, yasaya 

ve kullanıma uygunluğunu 

sağlayan kalite derecesi 

olarak kabul ediliyor. Kalite 

standardizasyonu çerçevesinde 

bir ürünle ilgili standartlar 

belirlenirken sağlık ve kalitenin 

yanında eldeki kaynakların en 

verimli şekilde kullanılması göz 

önünde bulunduruluyor. Kalite 

standardizasyonuna dair ilk 

hukuki metinler Osmanlı Devleti 

döneminde yayımlandı.

Cumhuriyet Döneminin 
İlk Düzenlemesi 1930’da 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, 

başta Avrupa olmak üzere bütün 

dünyada ekonomiyi düzene 

koyma çabaları ile birlikte, 

ürünlerin standardizasyonu 

ve kalite konuları da önem 

kazandı. Bu çabaların bir sonucu 

olarak Cumhuriyet döneminde 

kalite standardizasyonuyla 

ilgili ilk kanuni düzenleme 

1930 yılında yapıldı. Bu yasa ile 

standardizasyon faaliyetleri, 

ürünlere ilişkin kural koyma 

Dünyada Standartın Temellerini 
Osmanlı Attı

“Kanunnâme-i 

İhtisab-ı Bursa” 

(Bursa Belediyesi 

Kanunu) ismiyle 

1502 yılında Sultan 

II. Bayezid emriyle 

yayınlanan ferman 

tarihte yapılan ilk 

tüketici kanunu 

olma özelliği 

taşıyor.
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ve bu kurallara uygunluğu 

denetleme (kalite denetimi) 

olarak başladı.

Osmanlı’da Ahilik ve 
Ticari Hayat

Aslında, Türk toplumunda hem 

üreticiyi hem de tüketiciyi 

korumaya yönelik faaliyetler 

yüzyıllar önce başladı. 

Osmanlılar döneminde ahiliğin 

belirlediği ve ticari hayatta 

uyguladığı standartlar, padişah 

fermanlarıyla hukuk normu 

haline dönüştü. 

İlk Tüketici Kanunu

1502 yılında yayınlanan 

Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa, 

hem ilk tüketici kanunu hem 

de ilk standartlar kanunu 

olarak kabul ediliyor. Sultan II. 

Bayezid’in emriyle yürürlüğe 

giren kanunda; hayvan 

ürünleri, türlü sebze-meyve, 

tuz, ekmek, sanayi ürünleri, 

tekstil ürünleri, tarım-tahıl 

ürünleri, orman ürünleri, deri 

ürünlerinin satışları, konulacak 

fiyatlar ve kaliteleri bir standart 

çerçevesinde tanımlanıyor. 

“Kanunnâme-i İhtisab-ı 

Bursa”ın Hazırlanışı

Mevlânâ Yaraluca Muhyiddin 

tarafından 1502-1507 yılları 

arasında hazırlanan kanunda  

hem Türk örf, âdet ve gelenekleri 

hem de İslâm hukukunun 

temel ilkeleri dikkate alındı. 

“Kanunnâme-i İhtisab-ı Bursa” 

bugün Topkapı Sarayı Revan 

Kütüphanesi’nde korunuyor. 

Bu kanunnâme, döneminin en 

geniş kapsamlı belediye kanunu 

olmakla kalmayıp, aynı zamanda 

ilk gıda maddeleri tüzüğü, ilk 

standartlar kanunu ve çevreyle 

ilgili ilk hukuki düzenleme olma 

özelliğini taşıyor.

Bu kanunla belediyecilik, tüketici 

hakları, çevrenin korunmasıyla 

ilgili önemli hükümler konuldu. 

Yapıldığı dönemin şartları 

göz önüne alındığında bu 

kanun önemli bir hukuk kodu 

olarak kabul edilirken getirdiği 

düzenlemeler bakımından 

döneminin ilerisinde bir 

seviyeye işaret ediyor.

Kanunda Neler Var?

Kanunda zerdali, erik, armut, 

elma, nar, şeftali, üzüm, portakal, 

zeytin, ceviz, kavun, salatalık, 

soğan gibi çok sayıda sebzenin 

fiyatı ve pazara sunulma şekliyle 

ilgi düzenlemelerin yanı sıra 

dayanıklı tüketim mallarının 

kalite standartına yönelik 

düzenlemelere yer veriliyor. 

Bunun yanı sıra kanunda 

hizmet sektörüne yönelik 

bazı düzenlemelerin yapıldığı 

görülüyor.

Kuyumcular Keresteciler

Kanunda ele alınan bir diğer 

konu kumaş türlerinin cinsi, 

Günümüzdeki 
standart anlayışının 
dünyadaki ilk örneği 

“Kanunnâme-i 
İhtisab-ı Bursa”dır. 

Bu kanunda her 
alanda alınan, 

satılan ve işlenen 
çeşitli kumaşların, 

giyeceklerin, 
yiyeceklerin 

ebatlama, 
ambalajlama, kalite 

gibi esaslara yer 
verilmiştir. 
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fiyatı; ayakkabıların pazara 

sunulma şekli. Kanunda 

doğrudan bir tüketim malına 

dair düzenlemeler yer almakla 

birlikte kuyumcular, keresteciler, 

bakırcılar, takyeciler, hallaçlar 

gibi bazı meslek guruplarının 

çalışma düzeni ve uyguladıkları 

fiyat politikalarına ilişkin 

düzenlemeler de yer alıyor. 

Kanunda öne çıkan temel 

konular arasında kalite 

standardizasyonu, narh (fiyat 

tahdidi) ve hisbe (kamu hizmeti) 

de bulunuyor.

Ekmek Üretimi ve 
Fırıncılara Uygulanacak 
Cezalar

Kanunda her alanda alınan, 

satılan ve işlenen çeşitli 

kumaşların, giyeceklerin, 

yiyeceklerin ebatlama, 

ambalajlama, kalite gibi 

esaslara yer verilmiştir. 

Örneğin, ekmek söz konusu 

edilirken sadece fiyat ve ağırlığı 

üzerinde durulmayarak, ne 

kadar buğdaydan ne miktar 

un elde edileceği, fırınların 

bulundurmak zorunda olduğu 

stok miktarı, ekmeğin çiğ 

ve eksik ağırlıkta çıkması 

halinde fırıncılara uygulanacak 

cezalar da bu kanunnâmede 

belirtilmiş ve hükme bağlanmış. 

Ekmeğin standartı ile ilgili 

kısımda “ekmekçiler ve 

bilirkişiler toplanıp” şeklindeki 

ibare, ekmeğin standartının 

belirlenirken konunun 

uzmanlarına danışıldığını 

gösteriliyor. 

Kumaşın Standartları

Kanunda kumaşların tel sayıları, 

boyları, cinsleri inceden 

inceye ele alınıp eksikleri ve 

bozuklukları ayrıntılı olarak 

tanımlannıyor. Ayrıca kumaş ve 

kadifelerin ebadı, atkı miktarı, 

bükümleri, altın ve gümüş 

alaşımı da tespit ediliyor.

Dayanaklı Tüketim 
Maddeleri

Giyecek maddeleri ve dayanıklı 

tüketim maddeleri hakkında 

da ayrı bölümler açılmış, hatta 

ayakkabı gibi bazı malların 

dayanıklılık süresi; kumaş, hasır 

gibi mallarda en ve boy ölçüleri 

belirtilmiş, yani bu ürünlerle 

ilgili tam bir standardizasyona 

gidilmiş. 

Tecrübelerden 

Yararlanılmış

Kanun ile birçok tarım ve 

hayvan ürünleriyle sanayi 

ürünleri hem taşıması gereken 

vasıf hem de fiyat bakımından 

kalite standartı sayılabilecek 

bazı kurallara bağlanmış. Bu 

standartlar tespit edilirken 

mümkün mertebe halkın, meslek 

erbabının ve bilirkişilerin fikir ve 

tecrübelerinden istifade edilmiş. 
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İçinde yaşadığımız kültürde hastalık meydana getiren etmenler her geçen 

gün daha fazla artıyor. Çalışma yaşamında bulunan çok sayıda faktör 

çalışanların iş kazası veya meslek hastalığı ile karşılaşmasına neden oluyor. 

KOSGEB olarak bu sayımızda ‘meslek hastalığı’ konusunu inceleyeceğiz.

İş yeri ortamında bulunan 

faktörlerin etkisi ile meydana 

gelen hastalıkların ortak adına 

meslek hastalığı diyebiliriz. 

Meslek Hastalığı Nedir?
Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) ve Uluslararası Çalışma 

Örgütü (ILO) gibi uluslararası 

kaynaklarda meslek hastalıkları; 

zararlı bir etkenle bundan 

etkilenen insan vücudu arasında, 

çalışılan işe özgü bir neden-

sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya 

konabildiği hastalıklar grubu 

olarak tanımlanıyor. 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 

“Mesleki risklere maruziyet 

sonucu ortaya çıkan hastalığı” 

ifade ederken 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’na göre sigortalının 

çalıştığı ya da yaptığı işin 

niteliğinden dolayı tekrarlanan 

bir sebeple veya işin yürütüm 

şartları yüzünden uğradığı geçici 

veya sürekli hastalık, bedensel 

veya ruhsal engellilik halleri olarak 

tanımlanıyor.

Neler Meslek Hastalığı?
Sürekli bilgisayar başında 

çalışan insanların bel ve sırt 

bölgelerinde oluşabilecek 

sorunlar, görme bozuklukları; bir 

kimya laboratuvarında çalışan 

birinin ellerinde ve ciğerlerinde 

oluşabilecek hastalıklar veya 

uzun yıllar orduda çalışmış 

bir askerin psikolojisindeki 

bozulmalar meslek hastalıklarına 

örnek olarak gösterilebilir. Kömür 

işçisi olarak çalışan sigortalıya, 

solunum yakınmaları ile seyreden 

Pnömokonyoz hastalığı tanısı 

konması meslek hastalığı olarak 

değerlendiriiyor. 

Meslek Hastalıkları 
Sınıflandırması
Bir hastalığın meslek hastalığı 

olarak kabul edilebilmesi için 

hastalık ve meslek arasında 

nedensellik bağının bulunması 

KOBİ KOBİ KOBİ  ZİNDE
ZİNDE
 ZİNDE

İş Sağlığı ve Güvenliği

  - 

Hazırlayan: Şule ÇOMÇALI
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gerekiyor. Meslek hastalıklarının 

tipleri ve sınıflandırılması 

nedensellik bağının kurulmasına 

ve hastalığın işin yürütüm 

şartlarından kaynaklı olup 

olmadığının anlaşılmasına 

yardımcı olması açısından önem 

taşıyor. Ayrıca meslek hastalıkları 

sınıflandırılmasında, etkenin 

vücuda giriş yolu (deri, solunum 

ve sindirim), hastalığın görünümü 

ve gidişatı (akut ve kronik), 

hastalığın etkilediği bölge (lokal ve 

sistemik) gibi faktörler de dikkate 

alınıyor. 

Neler Yapılabilir?
Gerek meslek hastalıklarının 

önüne geçmek gerekse sağlıklı ve 

güvenli bir iş ortamı oluşturmak 

için hem çalışanların hem de 

işverenlerin farklı yükümlülükleri 

var. Kontrol yöntemleri doğru 

şekilde uygulandığında ve 

işletmelerde gerekli risk yönetimi 

çalışmaları yapıldığında meslek 

hastalıklarının önüne geçilebiliyor. 

İşletmelerde meslek hastalıklarının 

kontrolünün sağlanabilmesi 

için işveren, çalışan, iş güvenliği 

uzmanı ve işyeri hekimi arasındaki 

koordinasyonun eksiksiz olması 

gerekiyor.

Risk Değerlendirmesi
İşverenin çalışılan işyerinde 

yapılan işin tehlikeleri ve bu 

tehlikelerin yaratacağı risklere 

karşı risk değerlendirmesi 

yaptırması ve bu risk 

değerlendirilmesi sonucunda 

teknik ve tıbbi önlemleri alması 

sorumluluklarının arasında 

yer alıyor. Çalışma ortamına 

yönelik gerekli düzenlemeler 

ve iyileştirmelerin yapılması da 

büyük önem taşıyor. İşçinin de 

gerekli olan kişisel koruyucu 

donanımları usulüne göre ve 

sürekli kullanması, periyodik 

muayenelere ve kontrol 

muayenelerine zamanında 

gitmesi, hekimin bildirdiği tavsiye 

ve tedaviye mutlaka uyması 

alınacak önlemler arasında.

Meslek hastalıkları konusunda 

işveren ve çalışanların 

bilgilendirilmesi, farkındalıklarının 

Yönetmelikte tespit 
edilmiş olan hastalıklar 
dışında herhangi bir 
hastalığın meslek 
hastalığı sayılıp 
sayılmayacağına, 
Yüksek Sağlık Kurulu 
karar veriyor. Ayrıca 
Yüksek Sağlık Kurulu 
yükümlülük süresini 
uzatıp kısaltabiliyor.

5510 sayılı Kanuna göre; 
Sigortalının çalıştığı işten dolayı 

meslek hastalığına tutulduğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık 
hizmet sunucuları tarafından 

usûlüne uygun olarak düzenlenen 
sağlık kurulu raporu ve dayanağı 

tıbbî belgelerin incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü 
hallerde, işyerindeki çalışma 
şartlarını ve buna bağlı tıbbî 

sonuçlarını ortaya koyan 
denetim raporları ve gerekli diğer 

belgelerin incelenmesi,

Kurum Sağlık Kurulu tarafından 
tespit edilmesi zorunludur.

Meslek Hastalıkları Sınıflandırması

Meslek hastalıklarının 
etkilediği organlara göre;

Meslek hastalığına sebep 
olan etkene göre;

Solunum sistemi
Sindirim sistemi
Hematopoetik sistemi
Kas iskelet sistemi
Boşaltım sistemi
İşitme organı ve sistemi
Çoklu organ etkilenimi

Kimyasal nedenler
Fiziksel nedenler
Biyolojik nedenler
Tozlar
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artırılması büyük önem arz 

ediyor. Meslek hastalığı tanısı, 

o tanıyı alan çalışanın yakın 

çalışma arkadaşları için erken tanı 

olanağı sağlıyor. Çalışanlardan 

herhangi birine meslek hastalığı 

tanısı konulduğunda; o bölümde 

çalışanların tümünün sağlık 

kontrolünden geçirilmesi, 

gerekli tetkikler ve tamamlayıcı 

muayeneler yapılması gerekli 

önlemler arasında yer alıyor. 

Meslek Hastalığının 
SGK’ya Bildirilmesi
Hizmet akdine tabi çalışan 

sigortalıların meslek hastalığı 

hallerinin bildiriminin 

işverenleri tarafından yapılması 

gerekiyor. Sigortalının meslek 

hastalığına tutulduğunu öğrenen 

işverenin, bunu öğrendiği günden 

başlayarak üç iş günü içinde 

İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

Bildirgesi ile SGK’ya bildirmesi 

zorunlu. Kendi adına ve bağımsız 

çalışan sigortalıların meslek 

hastalığı hallerinin bildirimi 

kendileri tarafından yapılıyor.

Meslek Hastalığında 
Sağlanan Haklar Nelerdir?
5510 sayılı Kanunu’nun 16. 

maddesine göre sigortalıya şu 

haklar sağlanıyor:

1. Sigortalıya, geçici iş 

göremezlik süresince günlük 

geçici iş göremezlik ödeneği 

verilmesi,

2. Sigortalıya sürekli iş 

göremezlik geliri bağlanması,

3. Meslek hastalığı sonucu ölen 

sigortalının hak sahiplerine, 

gelir bağlanması,

4. Gelir bağlanmış olan kız 

çocuklarına evlenme ödeneği 

verilmesi,

5. Meslek hastalığı sonucu ölen 

sigortalı için cenaze ödeneği 

verilmesi.

Güvenlik ve Sağlık 

İşaretleri

Ülkemizde meslek hastalıkları listesi “Sosyal Sigortalar Kanunu 
Sağlık İşlemleri Tüzüğü” ekinde yer alır.

Gruplar Alt Grup ve Hastalıklar

A Grubu: Kimyasal Maddelerle 
Olan Meslek Hastalıkları

25 alt grupta 67 hastalık

B Grubu: Mesleki Cilt Hastalıkları
2 alt grupta deri kanseri 
& kanser dışı deri 
hastalıkları

C Grubu: Pnömokonyozlar ve 
Diğer Mesleki Solunum Sistemi 
Hastalıkları

6 alt grupta 9 hastalık

D Grubu: Mesleki Bulaşıcı 
Hastalıkları

4 alt grupta 30 hastalık

E Grubu: Fiziksel Etkenlerle Olan 
Meslek Hastalıkları

7 alt grupta 12 hastalık
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Türkiye Bilimler Akademisi 

(TÜBA) başkanlığına Prof. 

Dr. Muzaffer Şeker atandı. 

Düzenlenen devir teslim 

töreninde konuşan Sanayi ve 

Teknoloji  Bakan Yardımcısı 

Mehmet Fatih Kacır, “Bu devir 

teslimin Türk ve dünya bilimine 

hayırlar getirmesini diliyorum.” 

dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından TÜBA 

Başkanlığına atanan Prof.

Dr. Muzaffer Şeker için TÜBA 

binasında bir tören düzenlendi.

Törene Sanayi ve Teknoloji 

Bakan Yardımcısı Kacır ve 

akademi üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan 

Bakan Yardımcısı Kacır,

devir teslim töreninde olmaktan 

duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek sözlerini şöyle 

sürdürdü: 

Milli Teknoloji Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

olarak ülkemizin Milli Teknoloji 

Hamlesi’ni gerçekleştirmek 

doğrultusunda çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz. Milli Teknoloji 

Hamlesi ülkemizin yüksek 

katma değerli, yüksek teknoloji 

ürünlerini milli ve özgün 

olarak geliştirmesi, üretmesi 

ve bu yolla küresel ekonomide 

hak ettiği yere gelmesi için 

yürütülen çalışmaların adı. Bu 

yönüyle zihinlerde büyük ölçüde 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
TÜBA Başkanlığı’na 
atanan Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih 
Kacır ve akademi 
üyelerinin 
katılımıyla 
gerçekleştirilen 
törenle, görevi 
devraldı.

TÜBA’da Şeker Dönemi
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mühendislik ve temel bilim 

çalışmaları uyanıyor ama Milli 

Teknoloji Hamlesi aynı zamanda 

bilimin ve teknolojinin insanlık 

yararına geliştirilmesinin adı. 

Bilimin, teknolojinin dünyada 

sadece birkaç ülke ya da şirketin 

elinde toplanmasına dair itirazın 

adı yani tüm bilim insanlarının 

ortaklaşa yürütecekleri 

çalışmalarla hayat bulacak işlerin 

adı. 

Işık Tutan Neticeler

Biz bu yönde çalışmalarımız 

sürdürürken TÜBA’nın da bu 

yolculukta çok kıymetli roller 

üstlendiğini memnuniyetle 

görüyoruz. TÜBA, bir yandan 

genç bilim insanlarını ve tüm 

bilim insanlarını destekleyen, 

teşvik eden çalışmalarını 

sürdürüyor. Diğer yandan ise 

çalışma gruplarıyla ülkemize 

ve dünyaya ışık tutan neticeler 

elde etti ve çok önemli eserleri 

neşreden işlere imza attı. 

Temsil Sorumluluğu

Başta Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

olmak üzere tüm akademi üyeleri 

ve yönetimine şükranlarımı 

sunuyorum. Bu kıymetli 

çalışmaların Prof. Dr. Muzaffer 

Şeker Hoca’mızın liderliğinde 

daha da kuvvetlenerek devam 

edeceğini de ümit ediyorum. 

Bu devir teslimin Türk ve dünya 

bilimine hayırlar getirmesini 

diliyorum. Bizi küresel düzeyde 

temsil eden TÜBA’nın bu anlamda 

büyük bir temsil sorumluluğunu 

da yerine getirmeye devam 

edeceğine dair güvenimiz tam. 

Sorumluluğu Beraber 
Taşıyacağız

Devir teslimin ardından 

bir konuşma yapan Prof. 

Şeker, akademi başkanlığı 

görevinin devralmanın büyük 

bir sorumluluk olduğunu 

vurgulayarak, “Ülkemizin 

geleceğe güvenle bakması için 

bilim insanlarımızın ürettiği her 

bir katma değere ihtiyacımız var. 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın bize 

bıraktığı sorumluluğu beraberce 

ileriye taşımaya gayret edeceğiz. 

Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Cevat 

Acar’a Akademi’mizdeki yedi yıllık 

özverili gayretlerinden, farklılıkları 

çatışmaya dönüştürmeden 

zenginlik kabul ederek bilim 

akademisini bir arada tutma 

başarısından, bugünlere gelmesi 

için sarf ettiği çabalardan ötürü 

çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Hepimizi Memnun Etti

Görevi halefine devreden 

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar 

da yaptığı konuşmada şunları 

söyledi:“Temmuz 2018’deki 53. 

TÜBA Genel Kurulu’nda bir önceki 

mevzuatımıza göre üç başkan 

adayı seçmiştik ve çoğunluğun 

teveccühünü kazanan adayımız 

Muzaffer Hoca’ydı. Her ne 

kadar şu andaki mevzuat 

böyle bir hüküm içermese de 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Genel Kurul’umuzu, yani tüm 

üyelerimizin iradesini dikkate 

alması hepimizi memnun 

etmiştir.” 
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SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

KOSGEB Edirne Müdürlüğü

Edirneli KOBİ’lere 5.5 Milyon TL Destek

KOSGEB Edirne Müdürlüğü, 2012 

yılında faaliyete başladı. 2007 ve 

2012 arasında Edirne’de bulunan 

KOBİ’lere KOSGEB Tekirdağ 

Müdürlüğü tarafından hizmet 

veriliyordu. 2012’den sonra Edirne 

KOBİ’lerine KOSGEB destek 

ve hizmetleri KOSGEB Edirne 

Müdürlüğü aracılığı ile verilmeye 

başlandı. 

Edirne Müdürlüğü, 2019 yılı 

itibariyle toplam 6 kişilik 

personel kadrosu ve Keşan TSO, 

Uzunköprü TSO ve 1 OSB TSO 

temsilcilik iş birlikleri ile Edirne 

(il merkezi), Enez, Havsa, İpsala, 

Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu 

ve Uzunköprü ilçelerinde faal 

olan KOBİ ve girişimcilere hizmet 

veriyor.

9 Milyon TL’den Fazla 
Destek
KOSGEB Edirne Müdürlüğü, 

2007-2017 yılları arasında bin 

31 işletmeye 9 Milyon 81 Bin TL 

tutarında destek sağladı. 2017 

Yılında uygulanan KOSGEB Sıfır 

Faizli İşletme Kredisi Desteği ile 

2 Bin 47 işletmeye 3 Milyon 689 

Bin TL kredi sağladı. 2012-2017 

yılları arasında 306 girişimciye 

4 Milyon 348 Bin TL tutarında 

destek sağladı. Aynı dönemde 2 

KOSGEB Edirne 
Müdürlüğü 
tarafından 2018 
yılında 308 işletmeye 
5 Milyon 100 Bin 
TL’si geri ödemesiz, 
390 Bin TL’si geri 
ödemeli olmak üzere 
toplam 5 Milyon 490 
Bin TL tutarında 
destek ödemesi 
yapıldı. 
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bin 641 girişimciye Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi sertifikası 

verdi. 

12 İşletmeye Ar-Ge ve 
İnovasyon Desteği
KOSGEB Edirne Müdürlüğü 

tarafından 2018 yılında 308 

işletmeye 5 Milyon 100 Bin TL geri 

ödemesiz, 390 Bin TL geri ödemeli 

olmak üzere toplam 5 Milyon 490 

Bin TL tutarında destek ödemesi 

yapıldı. 2017-2018 yıllarında 12 

işletmeye Ar-Ge ve İnovasyon 

Programı kapsamında destek 

verilmeye başlandı ve 2018 yılı 

sonunda geri ödemesiz destek 

tutarı 446 Bin TL’yi buldu.

Girişimcilikte Kadınlar 
Daha Önde
2018 yılı içerisinde Edirne’de 

44 adet Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi düzenlendi. Bu eğitimlere 

618 kadın, 467 erkek olmak 

üzere toplam bin 85 kişi katılım 

sağlayarak sertifika aldı. 2018 yılı 

içerisinde 77 girişimci KOSGEB 

desteği ile işletmesini kurdu. Bu 

girişimcilerin yüzde 57’sini kadın 

girişimciler oluşturuyor.

Avrupa İşletmeler Ağı 
Çalışmaları Koordinatörü
KOSGEB Edirne Müdürlüğü, 

COSME Programı Avrupa 

İşletmeler Ağı Batı Marmara 

Konsorsiyumu (EEN WEST-MAR 

Konsorsiyumu) kapsamında; 

Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, 

Balıkesir ve Çanakkale illerini 

(TR21-TR22 Bölgeleri) içine 

alan bölgenin konsorsiyum 

koordinatörlüğünü yürütüyor. 

COSME-Avrupa İşletmeler Ağı 

Projesi, WESTinnoMAR- H2020 

Projesi, WESTartupMAR – 

ScaleUp Projesi olmak üzere 

toplam üç proje aynı anda etkin 

bir şekilde yürütülüyor. AİA 

etkinliklerinin koordine edilmesi 

ve AİA taleplerinin işletmelere 

duyurulması çalışmaları müdürlük 

tarafından yürütülüyor.

KÜSİ çalışmaları kapsamında 

Edirne Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğü, Trakya Kalkınma 

Ajansı, İŞKUR Edirne İl Müdürlüğü, 

Ticaret İl Müdürlüğü, Trakya 

Üniversitesi, TSE Edirne 

Temsilciliği, Edirne Ticaret 

ve Sanayi Odası iş birliği ile 

100´ün üzerinde işletme ziyareti 

gerçekleştirildi.

Edirne’de 2018 
yılı içerisinde 

KOSGEB desteği ile 
işletmesini kuran 

girişimcilerin 
yüzde 57’sini 

kadın girişimciler 
oluşturuyor.

KOSGEB Edirne 
Müdürlüğü, COSME 

Programı Avrupa 
İşletmeler Ağı 

kapsamında üç 
önemli projeye 
koordinatörlük 

yapıyor.

Edirne Selimiye Camii
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KOSGEB ile Üretim Süreçlerini 
İyileştirerek İhracata Başladı

Aydoğan Akıncı, 1993 yılında 

Edirne’de 20 metrekarelik bir 

dükkânda işletmesini kurdu.   

Aynı yıl içerisinde Küçük Sanayi 

Sitesi’nde 100 metrekarelik başka 

bir dükkâna taşınan Akıncı Cam, 

ısıcam üretimine de başladı. 

Başarılı geçen 2 yılın ardından 

aynı sanayi sitesi içerisinde 

300 metrekarelik bir dükkanın 

mülkiyeti  satın alınarak işletme 

faaliyetlerine devam etti.

20 Metrekareden Bin 
500 Metrekareye
İnşaat sektöründe meydana gelen 

gelişmelere paralel olarak, işletme 

her sene büyümeye başlayınca, bu 

yerin de yetersiz gelmesi sonucu 

işletme halen faaliyetine devam 

ettiği Bin 500 metrekare kapalı 

alana sahip fabrikasının arsasını 

2008 yılında satın aldı. Kısa sürede 

burada inşaata başladı. 2010 

yılından itibaren de faaliyetini 

burada sürdürüyor. İşletmede 27 

personel istihdam ediliyor.

PVC Üretimi
Akıncı Cam, kurulduğu günden 

itibaren istikrarlı bir şekilde 

büyüdü. 2018 yılı itibarıyla 

Trakya pazarının bütününe 

hizmet ulaştırır duruma geldi. 

2009 yılından bu 
yana KOSGEB 
destekleri ile 
büyüyen Akıncı 
Cam, KOBİGEL - 
KOBİ Gelişim Destek 
Programı sayesinde 
üretim süreçlerini 
geliştirerek ihracata 
başladı. 
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Akıncı Cam 2014 yılında Şişecam 

A.Ş.’nin Türkiye çapındaki 210 

yetkili bayisinden birisi oldu. 

Ayrıca, Akıncı Cam hali hazırda 

Trakya genelinde Cam Balkon 

ve PVC sektöründe faaliyet 

gösteren 55 imalatçının tedarikçisi 

konumunda.

2009’da KOSGEB’le 
Tanıştı
Akıncı Cam, ilk kez 2009 yılında 

“Yüz Bin KOBİ Kredisi” Kredi Faiz 

Desteği alarak KOSGEB ile tanıştı. 

2010 yılında Ölçek Endeksli 

Destek Kredisi ve 2016 yılında 

Makine Teçhizat Kredisi Kredi Faiz 

Desteği’nden faydalanan işletme, 

devletin faizsiz kredi destekleri ile 

yatırım yaptı. 

Düz Cam Kesimi
Akıncı Cam, KOSGEB´in Genel 

Destek Programı kapsamında 

Yurt Dışı İş Gezisi, Test-Analiz 

ve Kalibrasyon desteklerinden 

düzenli olarak yararlanırken yurt 

dışı iş gezileri sırasında edindiği 

tecrübe ile ihracat yapar hale geldi.

2018 yılında KOBİGEL-KOBİ 

Gelişim Destek Programı,  İllerde 

Rekabet Avantajına Sahip İmalat 

Sanayi Sektörlerinin Rekabet 

Gücünün Geliştirilmesi proje 

teklif çağrısındaki “Düz Cam 

Kesiminde Tam Otomatik Sisteme 

Geçiş”  konulu projesini başarı ile 

tamamladı.

Verimlilik ve Üretim 
Kapasitesinde Artış
Proje ile ısı yalıtımlı çift cam 

imalatı yapan işletmenin, üretim 

sürecinin en önemli aşaması 

olan, plaka camların talep edilen 

ölçülerde kesilmesi süreci için 

tam otomatik bir sistem kuruldu. 

İşletmenin verimliliği ve üretim 

kapasitesi yükseltirken birim 

işçilik maliyetleri düşürüldü. Bu 

proje ile kesim süreci aşamaları 

otomatik olarak gerçekleştiğinden 

kesim hızı yüzde 33 oranında 

artarak, günlük tabaka kesimi, 

75’ten 100’e çıkartıldı.

İhracata Katkı
Yeni bant sistemli üretim ilk 

meyvelerini ihracata katkı olarak 

vermeye başladı. İşletmede 

oluşturulan ek kapasite sayesinde 

Bulgaristan başta olmak üzere; 

Almanya ve diğer Avrupa Birliği 

ülkelerine ihracata başlandı.

“Ne Zaman Destek 
Aldıysak” 
İşletme sahibi Aydoğan 

Akıncı,“Ne zaman KOSGEB’den 

destek aldıysak o dönem mutlaka 

büyüme sürecine girdik. Büyüme 

dönemlerimiz KOSGEB’den 

destek aldığımız dönemlere 

rastlıyor. Buradan anlıyoruz ki 

KOSGEB’in işletmemizin büyüme 

süreçlerindeki etkisi oldukça fazla.” 

dedi.

Büyüme 
dönemlerimiz 

KOSGEB’den destek 
aldığımız dönemlere 

rastlıyor. Buradan 
anlıyoruz ki 
KOSGEB’in 

işletmemizin 
büyüme 

süreçlerindeki etkisi 
oldukça fazla.
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Osmanlı Lezzetleri
Diyet Menüsüne Girdi

Osmanlı mutfağından gelen 

tatları günümüze taşımayı misyon 

edinmiş Arif Meriç, 92 yıl Osmanlı 

Devleti’ne başkentlik yapan 

Edirne’de üretilen Deva-i Misk, 

Kavala Kurabiyesi, Luk-u Ala ve 

Kallavi Kurabiyesi gibi tatları, diyet 

alternatifleriyle  Türkiye’nin bir 

çok bölgesiyle tanıştırdı.

KOSGEB’in sağlamış olduğu 

makine desteği ile yapımında 

hız kazanan ürünlerini yurt dışı 

pazarlara ulaştırmayı hedefleyen 

Meriç, KOSGEB’in sunmuş olduğu 

imkânlarla gelişme çabası içerinde 

olduklarını belirtti.

Arif Meriç, Osmanlı döneminde 

kadı olarak bilinen büyük 

dedesi “Arslanzade” adını 1974 

yılında tescil ettirerek markanın 

bugünlere gelmesindeki ilk adımı 

attı. Markasını tüm ülke çapında 

büyütmeyi hedefleyen ve 1200 

metrekarelik alanda çalışmalarını 

sürdüren Arslanzade’nin, 7 

şubesi, 9 bayisi ve 18 satış noktası 

bulunuyor.

İlk Kez Gezginler Tanıttı 
Osmanlı şartlarında badem, şeker, 

su ve limonla tahta dibeklerde 

dövülerek yapılan badem ezmesi 

günümüze kadar tadını ve lezzetini 

değiştirmeden usta ellerde gelişti. 

Osmanlı mutfağının rafine 

lezzetlerinden biri olan tamamen 

el emeği ve ustalık gerektiren 

KOSGEB desteği ile 
Kavala Kurabiyesi, 
Kallavi Kurabiyesi 
ve badem ezmesi 
gibi yöresel 
tatların yanı sıra 
tuzsuz, şekersiz ve 
unsuz olarak diyet 
alternatiflerini de 
üretti.
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badem ezmesi aynı zamanda pek 

çok geleneksel tatlıda, kurabiyede 

ve helvalarda kullanıldı. Edirne’de 

bu lezzeti tadan ve yanına alarak 

Avrupa’ya da götüren gezginler 

“marzipan” adıyla yayılmasına ve 

sevilmesine öncülük etti.

KOBİ-GEL İle 
Diyet Ürünler
KOSGEB Edirne Müdürlüğü’ne 

2017 yılı içinde “Katma Değeri 

Yüksek Üretim Yapısına Geçiş” 

konulu KOBİ-GEL çağrısı 

ile “Yöresel Ürünlerin Diyet 

Alternatiflerinin Üretilmesi” adlı 

proje ile firmalarında üretilen 

Kavala Kurabiyesi, badem 

ezmesi, Kallavi Kurabiyesi’nin 

diyet alternatiflerini ürettiklerini 

belirten Arif Meriç, “katma 

değeri yüksek ürünler üretmek 

amaçlarımız arasındaydı” dedi.

Yapılan Ar-Ge çalışmaları 

neticesinde içerisinde yağ, un, 

tuz bulunmayan ve damakta 

kalan Kallavi Kurabiyesi’ni 

imal ettiklerini söyleyen Meriç, 

“İsim ve tat tescillenmiş olup 

tesislerimizi ve şubelerimizi ziyaret 

eden misafirlerimizden büyük 

ilgi görüyoruz. Ayrıca Arslanzade 

markalı şube ve tesislerimize 

uğrayan misafirlerimiz badem 

ezmesi, Kavala Kurabiyesi, helva ve 

lokum çeşitlerini de taze ve günlük 

alabiliyorlar” dedi.
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Edirne’den Yurt Dışı Pazarlara 
Pirinç İşleme Tesisleri

Edirne’de faaliyet gösteren 

Multigrain Tarım Ürünleri A.Ş. 

KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon 

Destek Programı ile “Tahıl 

Ürünleri Analizi İçin Teknolojik 

Laboratuvar Hattı Tasarımı ve 

İmalatı” konulu proje sonucu 

“Pirinç Görüntü İşleme Cihazı” 

geliştirdi. 

“KOSGEB Desteği İle Seri 
Üretime Geçeceğiz.”
KOSGEB’in Ar-Ge İnovasyon 

Destek Programı ile projelerini 

başarıyla tamamladıklarını belirten 

işletme yetkilisi Turgay Yetiş, 

“Bu proje sonunda geliştirdiğimiz 

ürün olan Pirinç Görüntü İşleme 

Cihazı, yaklaşık 2 dakika içerisinde 

pirincin dijital görüntülerini 

işleme özelliğine sahip. Bunun 

yanı sıra toplam beyazlık endeksi, 

taneciklerin mevcut boyutu, tebeşir 

yoğunluğu, renk kusurlarının 

ölçümlerini yapabilen ürünümüz ile 

sektörde farklılık yarattık. Pazarda 

yoğun ilgi gören bu ürünümüz için 

şimdi de Endüstriyel Uygulama 

Programı için KOSGEB’e destek 

başvurusu yapacağız. Böylelikle 

ürünümüz pazara sunulabilir hale 

gelecek ve KOSGEB’in desteği 

ile ürünümüzü seri üretime 

geçirebileceğiz.” dedi. 

Katar, Libya, 
Yunanistan, 
Bulgaristan ve 
Ukrayna gibi 
ülkelerde, üretimini 
gerçekleştirdiği 
cihazlarla pirinç 
işleme tesisleri 
kurdu. 
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Çeltik Kurutma Makinesi
İşletme ürettiği “Kurutma 

Makineleri” için de 2017 yılında 

destek aldı. Proje ile yeni 

teknolojili 4 adet makine satın alan 

işletme, üretim kalitesini ve ürün 

geliştirme faaliyetlerinin başarı 

oranını arttırdı. 

41 Yıllık Tecrübe
Sektörde 41 yıllık tecrübeye sahip 

olduğunu ifade eden Turgay Yetiş, 

2000‘li yılların başından bu yana  

“Multigrain”  olarak pirinç, gıda, 

yem sektörlerinde, endüstriyel 

kullanım için ürünlerin 

hasat edilmesi, kurutulması, 

depolanması, değirmenden 

geçirilerek işlenmesi ve 

paketlenmesi süreçlerinde, geniş 

kadrosuyla 25 bin metrekarelik 

alanda çalışmalarını sürdürüyor. 

Yurt içinde yüzde 80 pazar payına 

sahip Multigrain, aldığı KOSGEB 

destekleri ile profesyonel bir 

distribütör haline gelerek bugünkü 

konumuna ulaşmayı başardı.

Başarılı Yatırımlar
Şirket olarak, birçok ülkede başarılı 

yatırımlara öncülük ettiklerini 

belirten Turgay Yetiş, bunlardan 

bazılarını şöyle sıraladı:

“Katar Doha’da Ulaştırma ve 

Telekomünikasyon Bakanlığı’nın 

“Hamad Limanı Gıda Güvenliği 

Projesi” kapsamında, saatte 50 ton 

kapasiteli pirinç işleme, paketleme, 

yem tesisi, Libya Tobruk’ta bölgeye 

hizmet verecek gıda kompleksinin 

bir parçası olarak saatte 28 ton 

pirinç işleme tesisi, Yunanistan’da 

14 ton/saat kapasiteli pirinç işleme 

tesisi, Bulgaristan’da 7 ton/saat 

kapasiteli pirinç işleme tesisi, 

Ukrayna’da 7 ton/saat kapasiteli 

pirinç işleme tesisi, imza attığımız 

projeler arasında yer almaktadır.”

 Dededen Toruna
Multigrain 2000 yılında 

kurulmasına rağmen, tarım 

sektöründe köklü bir özgeçmişe 

sahip. 1920’lerde, Trakya’da 

buğday, ayçiçeği ve çeltik 

yetiştiriciliği yaparak sektöre 

giren dede Mümin Kamil,  daha 

sonra da bu ürünlerin ticaretine 

başlayarak iş yaşamına devam 

etti. İbrice ve Sultaniçe’de iki 

liman oluşturarak, 1930’lu yıllarda 

İstanbul’a 300 metrelik takalarla 

ürün göndermeye başladı. Daha 

sonra İsmail Yetiş Pirinç ticaretine 

başlamış ve 1956 yılında 788’inci 

üye olarak İstanbul Ticaret 

Borsasına kayıt oldu. Uzun yıllar 

boyunca Türkiye piyasalarında 

yer alan İsmail Yetiş, 1982 yılında 

çocukları ile birlikte Yetiş Gıda 

A.Ş.’yi kurdu. Yetiş Gıda, Türkiye 

pirinç pazarında uzun yıllar 

hizmet verdi. 

KOSGEB’in Ar-Ge, 
İnovasyon Destek 
Programı ile “Tahıl 

Ürünleri Analizi 
İçin Teknolojik 

Laboratuvar 
Hattı Tasarımı ve 
İmalatı” konulu 

projesini başarı ile 
tamamlayan işletme 

“Pirinç Görüntü 
İşleme Cihazı” 

geliştirdi. 
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Güneşi İçine Hapseden Makine

Güneş Simülasyonu ile gıda 

kurutma işlemi gerçekleştiren yeni 

bir makine geliştirildi.  2017 yılında 

KOSGEB Edirne Müdürlüğü’ne 

Doç. Dr. Murat Türkyılmaz’ın 

girişimci olarak sunduğu “UV-

IR Işınları Kombinasyonu 

Kullanarak Güneş Simülasyonu 

ile Gıda Kurutma Makinesi 

Prototipi Üretimi ” konulu Ar-Ge 

projesinin kabul edilmesiyle “Sis 

Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti” 

faaliyetine başladı. 

Patent İşlemleri Tamam
Şirket kurulumundan sonra 

sadece geliştirilecek makinaya 

ilişkin prototip imalatı ile 

iştigal edildi. Makinenin işleyiş 

mantığına ilişkin uluslararası 

patent belgesi, yine KOSGEB 

Edirne Müdürlüğü´nün Avrupa 

İşletmeler Ağı (EEN) COSME 

projesi kapsamında çalışan 

uzmanların, patent bilgilendirme 

ve yönlendirmeleri ile işletmeye 

kazandırıldı.

Trakya Üniversitesi 
öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. Murat 
Türkyılmaz ile Artun 
Aksoy’un Ar-Ge 
çalışmaları sonucu 
geliştirilen gıda 
kurutma makinesi, 
KOSGEB desteği ile 
sanayi üretimine 
kazandırıldı.
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Üretilen cihaz ile bilgi aktaran 

Trakya Üniversitesi Öğretim 

Görevlisi Doç. Dr. Murat 

Türkyılmaz şu açıklamalarda 

bulundu; 

Sağlıklı Kurutma
Ekolojik tarımın bir parçası olarak, 

güneşin gönderdiği ışınlarının 

bir kurutma makinesi içerisinde 

yerleştirilmesi, yani güneş 

simülasyonu ile tarım ürünlerinin 

doğal yollardan kurutulmasını 

sağlayıp, raf ömrünün uzatılması, 

insan sağlığının korunması 

amacıyla hastalıklara neden olan 

kimyasal kalıntıyı en aza indirecek 

bir cihaz üretildi. Bu kapsamda 

küçük/orta ölçekli çiftçinin de 

ulaşabileceği taşınabilir güneş 

simülatörü ile ekolojik tarımın 

desteklenmesi sağlanacak.

Süreç Son Aşamada
Cihaz, Endüstri 4.0’a uygun, 

öğrenebilir, yeni nesil yazılım 

ve donanıma sahip olup düşük 

maliyetli, az enerji harcayan, az ısı 

üreten, yüksek güvenilirlikte çalışan 

donanıma ve bu donanımları 

çalıştıracak işletim ve yazılım 

sistemine sahiptir. Bu sistem 

üreteceğimiz tüm cihazların, 

merkezimiz ile bilgi ve veri alışverişi 

için olacağı internet bağlantılı 

akıllı bir elektronik sistemdir. 

Ayrıca bu cihaz için PCT raporu 

çıkmış, yurt içi ve yurt dışı patent 

başvurusu yapılmış olup, süreç son 

aşamadadır.

24 Saat İçerisinde 
4 Günlük Kurutma
Halihazırda piyasadaki kurutma 

cihazları gıdalardaki nem oranının 

ve ürün yapısının farklı olması 

nedeniyle sadece 1 ya da en fazla 2 

gıdayı kurutma özelliğine sahiptir. 

Ancak cihazımız içerisindeki tüm 

kurutma özelliklerinin (UV ve IR 

şiddeti ve açılarının ayarlanması, 

rüzgar etkisi yapacak fanların 

üfleme güçlerinin belirlenebilmesi, 

titreşim motorunun sallama gücü 

gibi) bilgisayar yazılımı ile kontrol 
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edilmesi sebebiyle her ürünü 

kurutmaya muktedir bir cihazdır. 

Akşam Beş Güneşinin 
Etkisi
Cihazımızda ürüne dik açı ile 

gelen öğlen saat 12 güneşinin 

etkisini ya da gün batımında açılı 

gelen akşamüstü saat 5 güneşinin 

etkisini sağlamamız mümkün 

olmaktadır. UV ve IR kombinasyonu 

ile kurutma ilk olarak bu cihazda 

kullanılmıştır. Böylelikle güneş 

altında doğal olarak kurutulabilen 

tüm gıdalar (kayısı, erik, biber, 

incir, üzüm,  domates, elma, 

patlıcan, mantar, ayçiçeği ve 

fındık, badem, kabak çekirdeği gibi 

tüm kuruyemişler, bu makinede 

kurutulabilmektedir. Yapılan 

testlerde, bir günü 6 saatlik zaman 

dilimlerine programladığımızda, 24 

saat içerisinde 4 günlük kurutma 

yapabilmekteyiz.

El Değmeden Paketleme
Kapalı atmosferde kurutma işlemi 

yapıldığı için enerji kaybı çok azdır. 

Muadillerinden daha az enerji 

tüketir. İşletme maliyeti düşüktür. 

Kurutma esnasında, aflatoksine 

neden olan mantarlar bertaraf 

edildiği için, kurutma sonrası en 

büyük değer kaybına neden olan 

bu durum ortadan kalkar. Ürünler 

kapalı atmosferde kurutulduğu 

için işlem tamamlandığında el 

değmeden ve havayla temas 

etmeden paketleme yapılabilir. 

Kurutma işlemi derin dondurucuya 

göre hem geleneksel hem de daha 

avantajlı bir yöntemdir. Çoğu evde 

gıda saklamak için derin dondurucu 

kullanılmaktadır. 

Dondurulmuş Gıdayı 
Bekletmek Maliyetli
Derin dondurucular sürekli enerji 

tüketen cihazlardır. Dondurulmuş 

gıdayı bekletmek maliyete sebep 

olur. Oysaki kurutma işlemi 

gerçekleştikten sonra kurutulan 

ürün maliyetsiz olarak vakumlu 

kaplarda saklanabilecektir. Ayrıca 

gıdalar kurutulurken açığa çıkan 

sularda da mineral ve vitaminler 

kalabilmektedir. Hatırı sayılır 

miktarda açığa çıkacak bu suların 

mama, yem, gübre gibi alanlarda 

kullanılabilecek olması da ek 

bir kazanç sağlamasına neden 

olacaktır. 

Kurutma işlemi derin 
dondurucuya göre 

hem geleneksel hem 
de daha avantajlı bir 

yöntemdir. Çoğu 
evde gıda saklamak 

için derin dondurucu 
kullanılmaktadır. 

Derin dondurucular 
sürekli enerji tüketen 

cihazlardır. 

Dondurulmuş 
gıdayı bekletmek 

maliyete sebep olur. 
Kurutma işlemi 

gerçekleştikten sonra 
kurutulan ürün 

maliyetsiz olarak 
vakumlu kaplarda 
saklanabilecektir. 

Ayrıca gıdalar 
kurutulurken açığa 

çıkan sularda da 
mineral ve vitaminler 

kalabilmektedir.
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SOLDAN SAĞA

2. Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli
                  saatlerde yedikleri yemek.
7. Akdeniz Bölgesi’nin kısa boylu tipik bitki örtüsü.
8. Alman edebiyatçı, politikacı, ressam ve doğa bilimci. 
10. Akademik bir unvan.
13. Eski dilde çokluk, bolluk, kalabalık.
14. Acıklı olay.
17. Şamanizmde din adamlarına verilen ad.
19. Gazete ve dergi baskı sayısı.
20. Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması için fazla
                  benzin akışını sağlayan alet.
23. Edebiyatta bir şiiri ya da şiir parçasını şakacı bir anlatıma
                  çevirme.
24. KOSGEB’in ulusal koordinatörlüğünü yürütmüş olduğu AB
                  İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edilebilirliği 
                  Programı’nın kısa adı.
25. Tanıtım filmi.
27. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu hükümdarı.
31. Arap Yarımadası’nda İslâmiyet’ten önce yaşanan döneme
                  verilen ad.
32. Bazı harfleri kusurlu söyleyen.
34. Nesnelerin veya olayların miktarını rakamlarla belirtme işi.

YUKARDAN AŞAĞI

1. İş yerlerinde para işlerine bakan görevli.
3. Türeyiş Destanı hangi Türk Devleti’ne aittir?
4. Daha çok yazın esen ve yönleri gün içinde değişen 
                  rüzgarlara ne ad verilir?
5. Kemik iliği, lenf sistemi ve kan ile ilgili hastalıkları
                  inceleyen bilim dalı.
6. Yaklaşık 4,5 litrelik bir ölçü birimi.
9. Danimarka’nın para birimi.
11. İnternette istenmeyen elektronik postalara verilen genel ad.
12. Çocuklarda kalsiyum ve fosfor eksikliğinden ileri gelen
                   kemik hastalığı.
15. Aynı amacı güden kişiler arasındaki çekişme, yarışma.
16. Merkez Bankası tarafından alım satımı yapılan ve Türk
                  Lirası olarak kurları belirlenen yabancı ülke parası.
17. Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için
                  görevlendirilen kimse.
18. Acıyarak ve koruyarak seven.
21. Al simgeli element.
22. Parçaları takıp birleştirme işi, kurgu.
26. Varlığı kaldırılan, kapatılan.
28. Canlı tempolu bir Latin dansı ve müziği.
29. Çeşitli hayvanlarda görülen, insana bulaşan tehlikeli 
                  hastalık türü.
30. Antalya’nın bir ilçesi.
33. Kahverengi ve tüylü kabuğu olan C vitaminince zengin bir
                  meyve.

Hazırlayan: Muhammed Karataş

Bulmaca
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Bulmaca Cevap Anahtarı
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