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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 
KOSGEB, 2019 Yılına Yeni Bir Vizyonla Giriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, KOSGEB’in 

2019 yılı desteklerini ve yeni 

vizyonunu açıkladı. KOSGEB’in 

büyümeyi ve istihdamı odağına 

alarak; katma değerli ve 

kapasiteyi geliştiren yatırımlara 

öncelik vereceğini vurgulayan 

Bakan Varank, “İş Birliği Destek 

Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi 

yüksek KOBİ’leri büyük işletmelerle 

iş birliği yapmaları halinde 10 

milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. 

Girişimciliği Geliştirme Destek 

Programı’nı yüksek teknolojiye 

uyarladık. Yeni girişimciye 360 Bin 

TL’ye kadar kaynak sağlayacağız. 

Teknoyatırım Destek Programı’nı 

ise hazırlıklarını sürdürdüğümüz 

“Uçtan Uca Yerlileştirme Programı” 

şemsiyesi altında çalıştırarak ülke 

ekonomimizin önceliklerine göre 

hayata geçireceğiz.” dedi.

Varank, söz konusu 

programlarda erken ödeme 

imkânı getirdiklerini belirterek, 

“Desteğin başlangıç tarihinden 

itibaren üç ay içerisinde 

başvuranlar, erken ödemeden 

yaralanabilecek, erken ödeme 

için Kredi Garanti Fonu kefaleti 

de devreye girecek. KOSGEB’in 

“Teknolojinin 
tabana yayılması 
sağlanacak, 
KOBİ’ler 
büyüklerle iş birliği 
yapacak ve gözü 
yükseklerdeki yeni 
girişimciye 360 Bin 
TL’ye kadar destek 
sağlanacak”
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başvuru süreçlerini de 

basitleştirerek dijital dönüşüme tabi 

tuttuk. Daha önce KOBİ’lerimizden 

yaklaşık 400 evrak istiyorduk. Artık 

bunlar e-Devlet’e taşındı. KOSGEB, 

88 hizmeti e-Devlet üzerinden 

vermeye başladı. Yeni dönemde 

teknoloji tabanlı KOBİ’leri daha çok 

destekleyip, KOBİ’leri uluslararası 

rekabetin aktörü haline getirmek 

istiyoruz.” diye konuştu.

Ticarileşmeye Destek
KOSGEB, 2019 yılına yeni 

bir vizyonla giriyor. Yüksek 

teknolojiyi odağına alan 

KOSGEB’in 2019 yılında 

tamamen yenilenen üç destek 

programını Bakan Varank, 

kamuoyu ile paylaştı. “Milli 

Teknoloji ve Güçlü Sanayi” 

vizyonuyla çalışmalarını 

yürüttüklerini belirten Varank, 

“Teknoyatırım Destek Programı’nı, 

hazırlıklarını sürdürdüğümüz 

Uçtan Uca Yerlileştirme Programı 

şemsiyesi altında çalıştırarak 

ülke ekonomimizin önceliklerine 

göre hayata geçireceğiz. 

Yeni yılda Teknoyatırım 

Destek Programı ile Ar-Ge 

ürünlerinin endüstrileşmesine 

ve ticarileşmesine özel önem 

vereceğiz. Program çağrısını 

bu hafta açacağız. 2018 yılında 

orta-yüksek ve yüksek teknoloji 

alanında kabul edilen 73 projenin 

490 milyon TL’lik bir yatırım 

hacmi oluşturmasını bekliyoruz. 

Bu bütçenin 208.6 milyon TL’si 

KOSGEB tarafından desteklenecek. 

Bunlar içerisinde makine, teçhizat, 

yazılım, personel, kira, teknik 

danışmanlık ve eğitim giderleri yer 

alıyor.” dedi.

Uçtan Uca Yerlileştirme
Varank, programla birlikte 

firmaların yatırım süreci 

içerisinde ticarileşmeye yönelik 

giderlerinin destekleneceğini 

de ifade etti. Mevcut durumda 

destek kararı alınan 73 projeyle 

de ilgili bilgi veren Varank, 

“Nanoteknolojik su bazlı radar 

soğurucu kaplama malzemesi, 

milli metro aracı boji iskeleti, askeri 

kullanım amaçlı yardımcı güç 

ünitesi APU ve yerli modüler trafik 

radarı (TRAFİDAR) gibi teknolojik 

ürünlerin üretimi desteklenecek. 

Yapılan yatırımlar ile istihdama da 

katkı sağlayacağız. Özellikle ithalatı 

yüksek ara malların yerlileştirilmesi 

için yakında ilan edeceğimiz, 

KOBİ’lere Erken Ödeme İmkanı Getiriyoruz
400 Evrak, E-Devlet’e Taşındı

Yeni Dönemde Teknoloji Tabanlı KOBİ’leri 
Daha Çok Destekleyeceğiz.
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Uçtan Uca Yerlileştirme Programı 

ile KOSGEB desteklerine daha 

bütüncül ve stratejik yaklaşma 

şansını yakalayacağız. Bu sayede 

tedarikçi ve üreticilerin beraber 

çalışarak cari açığı azaltacağı bir 

modelde KOSGEB’ten daha verimli 

bir şekilde faydalanacağız.“ diye 

konuştu.

İş Birliğine 10 Milyon TL
Varank, 2019’da KOBİ’lerin 

büyük işletmelerle yapacakları 

iş birliklerini ilk kez destek 

kapsamına aldıklarını bildirerek, 

“KOBİ’ler, tabiri caizse abileri 

olan büyük işletmelerle iş birliği 

yapmaları halinde destekten 

faydalanacak. İş Birliği Destek 

Programı kapsamında ilk kez 

teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri 10 

milyon TL’ye kadar destekleyeceğiz. 

Daha önce bu rakam, sadece 

1.5 milyon TL idi. Yine önceki 

versiyonda 5 KOBİ’nin bir araya 

gelmesi şartı vardı. Bunu da ikiye 

indirdik. Programımızın çağrısı açık, 

başvuruları bekliyoruz” dedi.

Yüksek Teknolojiye 360 

Bin TL
KOSGEB’in yeni girişimcilere 

yönelik planlanan Girişimciliği 

Geliştirme Destek Programı’nda 

önemli bir değişikliğe gittiklerini 

anlatan Varank, “Yeni girişimci 

programımızla, hem geleneksel 

girişimcileri destekleyecek hem 

de imalat sektöründe faaliyet 

gösteren ileri teknoloji girişimcilerin 

yanında olacağız. Yani Girişimciliği 

Geliştirme Destek Programı’nı 

yüksek teknolojiye uyarladık. 

Eğitimini almış, işletmesini 

kurmuş ve yüksek teknoloji 

seviyesinde faaliyet gösterecek 

cesur girişimcilere 360 bin 

TL’ye kadar destek sağlayacağız. 

Girişimcilerimizi çağrısı açık olan 

bu programa başvurmaya davet 

ediyorum” diye konuştu.

Gazi, Şehit Yakınlarına 

Pozitif Ayrımcılık
Varank, bu program kapsamına 

giren girişimcilerin kadın, 

engelli, gazi, şehit yakını veya 

genç olması halinde pozitif 

ayrımcılık uygulayacaklarının 

da altını çizerek, “İşletmede 

çalışanların sigortalarının kaç 

gün yatırıldığı üzerine kurulu bir 

performans desteğimiz var. Bu 

girişimcilere her yıl performans 

desteğine ek olarak 5 bin TL daha 

destek vereceğiz. Girişimcilerimiz 

2 yıl boyunca bu destekten 

Yeni girişimci 
programımızla, hem 

geleneksel girişimcileri 
destekleyecek hem 

de imalat sektöründe 
faaliyet gösteren ileri 

teknoloji girişimcilerin 
yanında olacağız. Yani 

Girişimciliği Geliştirme 
Destek Programı’nı 
yüksek teknolojiye 

uyarladık. 
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faydalanabilecek.” dedi.

Erken Ödeme İmkanı
Üç programda da ilk kez erken 

ödeme yapılacağının müjdesini 

veren Varank, şunları söyledi: 

“Girişimcilikte desteklemeye esas 

tutarın yüzde 50’si, iş birliğinde 

yüzde 30’u, teknolojik üründe 

yüzde 25’i erken ödenebilecek. 

Erken ödeme; makine, teçhizat 

ve yazılım için olacak. Desteğin 

başlangıç tarihinden itibaren 

üç ay içerisinde başvuranlar, bu 

imkandan yararlanacak ve erken 

ödeme için Kredi Garanti Fonu 

kefaleti de devreye girecek.”

İşlemler e-Devlet’e 

Taşındı
Varank, KOSGEB tarafından 

sunulan hizmetlerin 

bürokrasiden arındırılmasına 

özel önem verdiklerini 

vurgulayarak, “KOSGEB’e başvuru 

süreçlerini basitleştirerek dijital 

dönüşüme tabi tuttuk. Daha önce 

KOBİ’lerimizden yaklaşık 400 evrak 

istiyorduk. Artık bunlar e-devlet’e 

taşındı. KOSGEB, 88 hizmeti 

e-Devlet üzerinden vermeye 

başladı.” diye konuştu.

Yeni Destek Modelleri 

Yolda
Açıklanan destek programlarının 

KOBİ’lere, girişimcilere hayırlı 

olması temennisinde bulunan 

Varank, “Yeni dönemde teknoloji 

tabanlı KOBİ’leri daha çok 

destekleyeceğiz. Yüksek teknolojiyi 

KOBİ’lerle tabana yayarak, bu 

işletmeleri küresel rekabetin 

aktörü haline getirmek istiyoruz. 

KOSGEB’in vizyonuna uygun 

olarak yeni destek modellerimiz de 

yolda. Onları da zamanı geldiğinde 

açıklayacağız” dedi.

Bakan Varank ayrıca, sanayi 

üretimindeki gelişmeleri 

yakından takip ettiklerini 

belirterek sözlerine şöyle devam 

etti;

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan‘ın liderliğinde, 

yeni hükümet sistemimizin 

sağladığı güçlü koordinasyondan 

faydalanarak başta KOBİ’lerimiz 

olmak üzere sanayicilerimizin 

gücüne güç katacak gerekli adımları 

atmaya devam edeceğiz. Bakanlık 

olarak en temel önceliğimiz 

sanayide çarkların dönmesi. 

Sektör bazlı üretim verilerini 

yakından takip ediyor, ekonomik 

tehditlere karşı tüm imkânlarımızla 

sanayicilerimizin yanında 

olmayı sürdürüyoruz. Ağustos 

ayında yaşadığımız ve ekonomik 

temellerimizden tamamen bağımsız 

olarak gerçekleşen dış şokların 

sektördeki etkilerini silmek için 

çalışıyoruz. Bakanlığımız ve ilgili 

kuruluşlarımızın bu yıl 5 milyar 

600 milyon liralık bir destek bütçesi 

var; bu imkanlar tüm üretici ve 

girişimcilerimize açık durumda.”
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KOSGEB Başkanı TRT’de 

Başkan Prof. Dr. Cevahir Uzkurt,

TRT Haber’in Canlı Yayın Konuğu Oldu

Başkan Uzkurt; KOSGEB 

hakkında merak edilen soruları 

cevaplandırdı. 2018 yılının 

değerlendirmesini yaptı ve 2019 

yılı için ön görülen hedefleri 

paylaştı.

KOSGEB’in verdiği desteklerin ana 

başlıkları nedir?

KOBİ’lerin üretim faaliyetlerini 

arttırmaktan, kapasitelerini 

geliştirmekten, teknolojik 

yatırımlarını teşvik etmekten 

tutunda araştırma geliştirme 

faaliyetleri ve ihracatlarının 

arttırılmasına kadar KOSGEB 

olarak birçok alanda destek 

veriyoruz. 

Geri ödemeli ve geri ödemesiz 

destekleriniz var dilerseniz biz 

girişimcilerle başlayalım. Girişimci 

desteklerini kimler alabiliyor?

Girişimci desteklerinde bizim bir 

sınırımız yok. Girişim faaliyetinde 

bulunmak isteyen, bir iş fikri 

olan, bir iş planı olan girişimci 

adaylarımıza yönelik olarak 

“Girişimcilik Desteği” veriyoruz. 

Girişimcilik desteğinden 

faydalanmak isteyen girişimci 

adaylarını öncelikle bir girişimcilik 

KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, 

TRT Haber’de 

yayınlanan, Gülçin 

Üstün Can’ın 

sunduğu 

“Ekonomi 7/24” 

programına katıldı.
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eğitimine tabi tutuyoruz. 

Girişimci adaylarımız bu eğitimi 

başarı ile tamamladıktan sonra 

girişimcilik sertifikası alıyorlar. 

Eğitimin ardından işletmesini 

kuran girişimcilerimiz iş 

planlarını hazırlayarak KOSGEB’e 

sunuyorlar. İş planları teknik 

bir değerlendirmeye alınıyor ve 

teknik bir kurulun onayından 

geçiriliyor. İşletmesini kuran bu 

girişimcilerimize “Girişimciliği 

Geliştirme Destek Programı” 

kapsamında destek veriyoruz. 

Girişimcilik desteği ile bugüne 

kadar 50 bin TL hibe, 100 bin TL 

geri ödemeli olmak üzere toplam 

150 bin TL destek veriyorduk. 

Bundan sonraki yeni dönemde 

bu iş fikirlerine vereceğimiz 

destek oranlarını önemli ölçüde 

arttırıyoruz.

Yani bir fikri olan yeni bir iş 

kurabilecek niteliği olan herkesin 

KOSGEB den bu desteği alma 

ihtimali var. Buradaki bürokratik 

işlemlerden bahsedelim. KOSGEB 

desteğini almak çok zor mu?

Aslında zor değil, tabi ki zaman 

zaman uygulamada bir takım 

evrak eksikliklerinden dolayı 

bazı işlerin zorlaştığını bende 

duyuyorum. Ancak bundan 

sonra sadece girişimcilik 

desteği değil KOSGEB’in verdiği 

bütün hizmetlere, bütün destek 

programlarına vatandaşlarımız 

e- devlet üzerinden oturdukları 

yerden evlerinden ya da 

işyerlerinden müracaat 

edebilecekler. Burada altını 

çizmek isterim, bugüne kadar 

vatandaşlarımızdan istediğimiz 

400 tane evrakı da kendilerinden 

istemeyeceğiz. Yapmış olduğumuz 

protokollerle ilgili kurum ve 

kuruluşlardan da bu evrakları 

biz e-devlet ortamında otomatik 

olarak çekmiş olacağız. 

Bugüne kadar 
vatandaşlarımızdan 
istediğimiz 400 tane 
evrakı kendilerinden 

istemeyeceğiz. 
Yapmış olduğumuz 

protokollerle 
ilgili kurum ve 

kuruluşlardan da bu 
evrakları biz e-devlet 
ortamında otomatik 

olarak çekmiş 
olacağız. 
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Hâlihazırda mevcut olan KOBİ’lere 

de destek oluyorsunuz.  KOBİ 

deyip duruyoruz. Kim KOBİ kim 

değil? O sınıfa kimler giriyor?

KOBİ olarak tanımladığımız kitle 

249 kişiye kadar personel istihdam 

eden 125 milyon TL’ye kadar cirosu 

olan bütün işletmelerimiz KOBİ 

kapsamında. Bugün Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın kayıtlarına göre 

söylemek gerekirse 3 milyon 480 

bin işletmemizden 3 milyon 470 

bininin KOBİ olduğunu görüyoruz. 

Aslında bütün işletmelerimiz 

içerisinde KOBİ oranımız yüzde 

99’a tekabül ediyor. Bu ciddi 

bir oran. KOSGEB olarak da 

böylesine büyük bir hedef kitlenin 

sorumluluğunu taşıyoruz. Ve 

amaç olarak da bu KOBİ’lerimizin 

üretimden teknolojik yatırımlarına 

kadar altyapılarını güçlendirerek 

ekonomimizi daha sağlam 

temellere oturtmayı hedefliyoruz. 

Böylesine önemli bir misyonumuz 

var. 

Dilerseniz önce 2018’e bakalım 

ne kadar kaynak kullandırıldı? 

KOBİ’lere ne yaptınız? 2018 nasıl 

geçti?

2018 yılında KOSGEB olarak biz 

yaklaşık 1 milyar 900 milyon TL 

KOBİ’lerimize destek sağladık. 

Bu desteklerin önemli kısmını 

sizin de az önce bahsettiğiniz 

gibi yeni girişimci olmak isteyen 

girişimcilerimize verdik ve 

yaklaşık 581 milyon TL’lik bir 

yeni girişimci desteği sağladık. 

Burada 30 binin üzerinde de yeni 

girişimci iş istihdamı yaratmış 

olduk.  Gerçekten destek vermiş 

olduğumuz girişimcilerimizin 

çok önemli bir kısmı hem 

istihdamı arttırdılar hem de işlerini 

büyüttüler. Özellikle teknolojik 

alanlarda iş girişiminde bulunan 

firmalarımızın bugün ihracat 

yapar duruma geldiğini gördük 

ki, bu gerçekten bizi çok mutlu 

ediyor. Bunun dışında özellikle 

teknolojik ürün üretmek isteyen, 

ithal ettiğimiz ürünleri yerli 

üretmek isteyen KOBİ’lerimize 

de çok ciddi destekler vermeye 

başladık. Eğer bir KOBİ’miz ithal 

ettiğimiz bir ürünü ben yerli 

üreteceğim derse biz o KOBİ’ye

5 Milyon TL’ye kadar üretim ve 

yatırım desteği veriyoruz. Bunu ilk 

defa geçen yıl yeni bir programla, 

Stratejik Ürün Destek Programı’yla 

duyurduk ve ilk çağrısına çıktık.

Sektörel bir sınıflama var mı 

burada?

Burada sektörel bir sınıflamadan 

ziyade teknolojik düzeyi olarak 

bir sınıflama var. Özellikle biz bu 

projeleri, orta yüksek ve yüksek 

teknolojili alanlardaki sektörlerden 

almak istiyoruz. Henüz bir kısıt 

değil ama özellikle tercihimiz 

bu. Teknoloji düzeyi yüksek 

alanlardaki ürünleri Türkiye’de 

ürettirmek istiyoruz. Yine 

KOBİ’ye 5 milyon 
TL’ye kadar üretim 
ve yatırım desteği 
veriyoruz. Bunu 
ilk defa geçen yıl 

yeni bir programla, 
Stratejik Ürün 

Destek Programı’yla 
duyurduk ve ilk 
çağrısına çıktık.
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bununla birlikte Türkiye’de Ar-

Ge’si yapılmış herhangi bir kamu 

kurumundan destek almış ya da 

kendi öz kaynaklarıyla yapılmış 

bir Ar- Ge sonucu bir prototip 

ortaya çıkmışsa bu prototipin 

yerli üretimi içinde 5 milyon 

TL’ye kadar KOBİ’lerimize destek 

veriyoruz.

Aslında devletin ve hükümetin 

politikası artık yerlileştirme. Bu 

anlamda KOBİ’lerin de önünün 

açılması hedefleniyor. O zaman 

2019’a dair yeni politikalarınızdan, 

yerlileştirmeden bahsedelim. 

Gelecek dönemde yeni bir vizyonla 

hareket etmeyi planladık ve 

kendimize yeni bir yol haritası 

oluşturduk. Bu yol haritasının 

temel odak noktaları ise en başta 

yeni ekonomik programımızla 

da uyumlu olacak şekilde ithal 

ettiğimiz ürünlerin yerli üretimine 

odaklanmayı planlıyoruz. 

Burada cari açığı azaltacak bir 

parça olabilir. Herhangi bir 

ürün olabilir. Bu ürünleri yerli 

üretmek isteyen firmalarımıza 

öncelikli destekler vereceğiz. Bu 

birinci başlığımız olacak. Diğer 

bir başlığımızda odak alanımızda 

özellikle teknolojik üretim yapmak 

isteyen KOBİ’lerimize daha 

fazla destek sağlamak istiyoruz. 

Bu sayede teknoloji üretimini 

KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yaymak 

gerekiyor. Burada şunun altını 

çizmek gerekir. Eğer biz teknoloji 

seviyemizi düşük seviyelerden 

orta yüksek ve yüksek teknoloji 

alanlara çevirmek istiyorsak, 

Yüksek teknolojili alanların oranını 

arttırmak istiyorsak, agresif 

bir şekilde yüksek teknolojili 

alanlardaki hem yatırımları hem de 

yeni girişimcileri desteklememiz 

gerekiyor. 

Gelecek sene ne kadar destek 

sağlanacak? Bütçeniz ne kadar?

Geçtiğimiz yıl 1.9 milyar TL’lik bir 

bütçemiz vardı. Bu sene için yakın 

zamanda meclisten geçti 

2 milyar 250 milyon TL’lik 

bütçemiz onaylandı.  2019 yılında 

özellikle bu bahsettiğim teknoloji 

düzeyi yüksek girişimlere ve 

alanlara odaklamak istiyoruz 

ama diğer taraftan da mevcutta 

faaliyette olan KOBİ’lerimizin 

kapasitesini artırmak hem 

de onların rekabetçi yapısını 

güçlendirmek için o alanlarda da 

destek vermek istiyoruz.

KOBİGEL olarak kamuoyunda 

bilinen programa yaklaşık 

6 bin üzerinde bir başvuru 

oldu. 2 bin 545 firmaya yaklaşık 

734 milyon TL destek sağladık. 

Peki, bu destekle ne oldu? 

Özellikle daha fazla pazar 

potansiyeli olan firmalarımızın 

üretim kapasitelerini arttırmış 

olduk. İhracat yapmak isteyen 

firmalarımızın rekabetlerini 

güçlendirecek birtakım adımlarına 

destek olmuş olduk.

Ancak, şöyle bir anlayış 

değişikliğini de yaptık, daha önce 

bütün illerimizde her sektöre 

destek veriyorduk bu program 

kapsamında 2018’de bölgesel ve 

sektörel olarak çağrı yayınladık. 

2019’da da bu devam edecek daha 

çok bölge bazlı, il bazlı destekler 

vermeye çalışacağız.

2019 yılı için 
2 Milyar 250 Milyon 

TL’lik bütçemiz 
onaylandı.
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KOBİ’ydim

BÜYÜDÜM

Sıfırdan Başladı, 

İşletmesini 
Büyük İşletme Statüsüne Taşıdı

Naturel Enerji’nin kuruluşundan 

başlayıp, bugünkü yapısına kadar 

gelen sürecini kısaca anlatabilir 

misiniz?

Naturel Enerji şirketini 2009 

yılında kurduk. Ana iştigal 

konumuz yenilenebilir enerji 

sistemleridir.

Şirketi ilk kurduğumuzda 

enerji konuları üzerine 

danışmanlık yapıyorduk. Belli 

bir süre danışmanlık yaparak 

devamlılığımızı sürdürdük. Daha 

sonra proje geliştirmeye başladık, 

lisans başvuruları ile birlikte rüzgar 

ve güneş ölçümleri yapmaya 

başladık. 

2009 yılından itibaren her 

geçen gün şirketimiz büyüme 

ivmesi yakaladı. Bir önceki 

yıla göre daha fazla ciro yaptık 

ve daha fazla gelir beyanımız 

oldu. İlerleyen dönemde enerji 

sektöründe müteahhitlik hizmeti 

vermeye başladık. Güneş enerji 

santrallerinin kurulum işlerini 

üstlendik, anahtar teslim santraller 

kurmaya başladık. 2013 yılında 

Otuz yaşında, 
yenilenebilir enerji 
sektöründe kurduğu 
işletmeye 9 yıl içerisinde 
“Büyük İşletme” statüsü 
kazandıran, Naturel 
Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı, genç girişimci 
Yusuf Şenel ile bir 
söyleşi yaptık.
Şenel, başarısını 
KOSGEB Dergisi ekibi 
ile paylaşarak, KOBİ’lere 
tavsiyelerde bulundu.
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ülkemize daha fazla katma değer 

nasıl sağlarız düşüncesi ile tekstil 

sektörüne girdik. Osmaniye’de 

bir iplik fabrikası satın aldık, 

burada pamuk ipliği üretiyoruz 

ve ürettiğimiz ürünleri hem ihraç 

ediyoruz hem de iç piyasaya 

satıyoruz. Aynı zamanda 400 

kişilik bir istihdam sağlıyoruz 

burada. 

Enerji sektörü ve diğer 

sektörlerdeki işletmelerimizde 

de 100 civarı istihdamımız 

mevcut. Toplamda 500 

kişiye istihdam sağlıyoruz. 

Hızlı bir şekilde büyürken 

yatırımlarımız sürekli devam 

ediyor, Güneş enerji sistemleri 

üzerine kendi santrallerimizi 

kurduk. Şu Anda Ankara’da 

Akyurt, Çubuk, Kızılcahamam 

ve Kahramankazan’da enerji 

santrallerimiz bulunuyor. Bu arada 

farklı sektörlere de girdik. Bilişim 

sektöründe faaliyet gösteren bir 

şirketimiz var. 

Savunma sanayiinde Ar-Ge 

çalışmalarımız bulunuyor. Ar-

Ge’sini tamamladığımız birçok 

ürünümüz var. 2019 yılının ikinci 

veya üçüncü çeyreğinde Naturel 

Enerji olarak halka arz olmayı 

planlamaktayız. 

Bununla ilgili ön çalışmalarımızı 

tamamladık ve önümüzdeki 

günlerde SPK’ya başvurumuzu 

yapacağız. TOBB tarafından 2015 

– 2017 yıllarında en hızlı büyüyen 

şirketler ödüllendirilecek, Naturel 

Enerji olarak ilk 10’a girmeyi 

bekliyoruz.

Enerji sektörüne girişiniz nasıl 

oldu? Neden enerji sektörü?

Aslında benim mesleğim tekstil. 

Hem lisede hem de üniversitede 

tekstil üzerine eğitim gördüm. 

Fakat tekstil sektörüne 2013 

yılında girdim.  Enerji sektöründe, 

özellikle rüzgar tribünleri ve rüzgar 

enerjisi üzerine çok merakım 

vardı. Bu alanda ciddi derecede 

araştırmalar yaptım. Yaklaşık üç 

yıl sadece sektörü araştırdım. 2006 

yılından 2009 yılına kadar hep 

sektörle iç içeydim. 2009 yılında 

şirketimi kurarak sektöre girmiş 

oldum.

Gelecek nesillere temiz bir dünya 

bırakmak için yenilenebilir 

enerji santrallerinin önemini 

fark etmiştim,  ülke olarak 

fosil yakıtları tüketmekten 

vazgeçip, yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelmediğimiz 

sürece karanlık bir dünyanın bizi 

beklediğini gördüm. Böylece, 

enerji seçenekleri arasında kirlilik 

yaratmayan ve çevreye etkisi 

asgari düzeyde olan yenilenebilir 

enerji sektörüne girmeye karar 

verdim. 

En çok ihtiyaç 
duyduğumuz 
zamanlarda 
KOSGEB hep 

yanımızdaydı.
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Enerji sektöründe gelecekteki 

çalışma planlarınız ne şekilde?

Enerji sektöründeki çalışmalarımız 

devam ediyor. Aynı zamanda yurt 

dışı çalışmalarına hız vermek, 

güneş ve rüzgar enerjisi üzerine 

müteahhitlik işlerine girmek 

istiyoruz. Bu sektörde yurt dışı 

pazarına girdiğimiz takdirde ciddi 

derecede ülkemize döviz girdisi 

sağlayacağımıza inanıyoruz. Şu 

anda İtalya, İspanya, Almanya, 

Hollanda ve Yunanistan gibi 

ülkelerde etüt çalışmalarımız hızla 

devam ediyor. 

İşletme olarak çok kısa 

zamanda iyi bir büyüme 

gerçekleştirmişsiniz. Dokuz yıl 

içerisinde sırası ile mikro işletme 

statüsünden küçük işletmeye, 

küçük işletmeden orta işletmeye, 

orta işletmeden de büyük işletme 

statüsüne geçerek KOBİ’lik 

vasfından çıkmışsınız. Böyle bir 

başarı gerçekleşmesi gösteren 

işletme sahibi olarak KOBİ’lere ne 

gibi tavsiyeleriniz olur?

Kendi şirketim ve hayata bakış 

açımdan örnekler vererek birkaç 

tavsiyede bulunabilirim. Sektörde 

ve pazarda kendilerini ispatlamak 

isteyenler kesinlikle şu maddeleri 

göz önünde bulundurmalıdır diye 

düşünüyorum: 

Dürüstlük ilkesine bağlı 

çalışmak 

Birinci sınıf, müşteri 

memnuniyetini sağlayacak 

ve arkasında durabileceğiniz 

ürünleri kullanmak. 

(Şirketimiz kurmuş olduğu 

bütün santrallerde A sınıfı 

ürünler kullandı ve birçok 

rakibimize göre bu bizim 

maliyetlerimizi yukarı taşıdı 

ama orta vadede kazanan biz 

olduk.)

Enerji sektörü ve 
diğer sektörlerdeki 

işletmelerimizde 
de 100 civarı 
istihdamımız 

mevcut. Toplamda 
500 kişiye istihdam 

sağlıyoruz. 
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İşinizde başaracağınıza 

inanarak çalışmak ve 

fedakarlık yapmak. (Günde 

14 saat 15 saat çalıştığım 

çok oldu. Patron oldunuz 

diye işlerin takibini 

bırakamazsınız.)

Kurumsal bir şekilde adım 

atmak ve çalışmak. (İşletmeler 

bir aile şirketi bile olsalar bir 

kurumsallık çerçevesinde 

işlerini sürdürmelidir. 

Kurumsallığı ilke edinmeyen 

işletmelerin başarıya ulaşması 

çok zor.)

Markalaşmak çok önemli. 

(Markanın bilinirliği ve iyi 

yönleri ile bilinirliği size değer 

katacaktır.)

Sürekli empati yapmalısınız. 

(Her zaman kendinizi 

masanın müşteri tarafına 

koyarak da düşünmelisiniz.)

Belirli bir seviyeye gelinceye 

kadar tek bir sektörde faaliyet 

göstermek ve o sektörde 

uzmanlaşmak. 

İlk işletmenizin kuruluş 

aşamasındaki ekonomik gücünüz 

nasıldı? 

Ben tamamen sıfırdan girdim 

diyebilirim. 2009 yılında 4 bin lira 

borç para bularak kurdum şirketi. 

Hep başaracağıma inandım, 

müşterilerimize karşı hep dürüst 

oldum. Bir de nasip olması lazım 

tabi ki, Allah bize hiç tahmin 

etmediğimiz bir büyümeyi nasip 

etti.

Bu başarılı yolda KOSGEB’in size 

bir katkısı oldu mu?

Şirketimizin bilinirliğinin 

artmasında KOSGEB bize çok 

büyük bir fayda sağladı.

KOSGEB’in fuar desteklerinden 

faydalanmıştık. Genel Destek 

Programı kapsamında Nitelikli 

Eleman Desteği’nden faydalanarak 

personel istihdam etmiştik. En çok 

ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda 

KOSGEB hep yanımızdaydı. 

Bundan sonrada KOSGEB ile ilgili 

çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

KOBİ’lere tavsiyeleriniz ve bize 

ayırdığınız zaman için çok 

teşekkür ederiz Yusuf Bey.

Ben teşekkür ederim. 

Dürüstlük ilkesine 
bağlı olarak çalışın.

Markanızı oluşturun 
ve hafızalarda 
iyi yönleri ile 

bilinirliğini arttırın.

Kendinizi sürekli 
müşterinin yerine 
koyarak düşünün.

Üretimlerinizde 
birinci sınıf, müşteri 
memnuniyetini 
sağlayacak ve arkasında 
durabileceğiniz ürünleri 
kullanın.

Başarıya inanın, 
inanarak çalışın ve 
fedakarlık yapın.

Kurumsallaşarak 
yol alın.

Tek bir sektörde 
uzmanlaşın. 

Uzmanlaşmadan başka 
sektörlere girmeyin.

Dokuz yıl gibi kısa bir zamanda sıfırdan başlayıp, işletmesini KOBİ’lik 
vasfından çıkartıp, Büyük İşletme vasfını kazandıran Naturel Enerji 
Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şenel’in KOBİ’lere tavsiyeleri;

KOBİ’lere Tavsiyeler;
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2019’da 5.6 Milyarlık 
Destek Yağmuru

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

2019’da sanayici, girişimci 

ve araştırmacılara bütüncül 

bir model ile 5 koldan destek 

sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı 

Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle 

birlikte yeniden yapılandırılan 

bakanlık; TÜBİTAK, KOSGEB, 

Kalkınma Ajansları ve Bölge 

Kalkınma İdareleri ile birlikte 

toplamda 5.6 milyar TL destek 

verecek. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank, “Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni 

yılda tüm imkanlarımızla sanayici, 

girişimci ve araştırmacıların 

yanında olmaya devam edeceğiz. 

Biliyorsunuz yeni dönemde yatırım 

teşvikleri, kalkınma ajansları 

ve bölge kalkınma idarelerini 

bünyemize kattık. Böylelikle, 

sunduğumuz tüm destekleri 

daha bütüncül ele alabiliyoruz. 

İlgili kuruluşlarımızla birlikte 

bakanlığımızın 2019 yılı destek 

bütçesi ödeneği 5 milyar 600 

milyon TL’dir. Ülkemize hayırlı 

olsun.”  dedi.

 

Sisteme Uyum
Yeni hükümet sistemiyle birlikte 

bazı bakanlıklar kapatılırken, 

bazıları da birleştirildi. Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı da 

Bakan Varank 
Duyurdu:
“Sanayici, 
girişimci ve 
araştırmacıya 
5,6 Milyar TL 
destek bütçesi 
kullandırılacak.”
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yeni sisteme uyum sağlamak 

amacıyla yeniden yapılandırıldı. 

Bu çerçevede, daha önce başka 

bakanlıkların uhdesinde bulunan 

kurum ve kuruluşlar, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nda toplandı.

Bu yeni durum, üretim 

yapan, yeni bir fikri olan, 

sanayi ve teknoloji alanında 

bilimsel çalışmalar yürüten 

kişilere verilecek desteklerin 

bütüncül bir model içerisinde 

değerlendirilmesini sağladı. Bu 

yeni bakış açısı, bakanlığın 2019 

yılı desteklerine yansıdı.

 

2019 yılı destekleriyle ilgili 

açıklamada bulunan Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, “Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı olarak yeni yılda tüm 

imkanlarımızla sanayici, girişimci 

ve araştırmacının yanında olmaya 

devam edeceğiz. Biliyorsunuz 

yeni dönemde yatırım teşvikleri, 

kalkınma ajansları ve bölge 

kalkınma idarelerini bünyemize 

kattık. Böylelikle, sunduğumuz 

tüm destekleri daha bütüncül ele 

alabiliyoruz. Üretim öncülüğünde 

büyümek için; tüm birimlerimizle 

sahada daha fazla ve aktif rol alıyor, 

varsa sorunları yerinde tespit 

ediyoruz. İlgili kuruluşlarımızla 

birlikte bakanlığımızın 2019 yılı 

destek bütçesi ödeneği 5 milyar 

600 milyon TL’dir. Ülkemize hayırlı 

olsun.”  dedi.

TÜBİTAK’ın 2019 Yılı 

Destek Bütçesi: TÜBİTAK 

bünyesinde verilen destekler için 

2019 yılında 1 milyar 263 milyon 

792 bin TL ödenek öngörülüyor. 

2019 yılı destek bütçesinin ana 

başlıkları şöyle:

 

Türkiye Araştırma Alanı 

(TARAL) programları; Bilim 

İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme 

Programı, Sanayi Ar-Ge Destek 

Programı, Bilim ve Teknoloji 

Farkındalığını Arttırma Programı, 

Akademik ve Uygulamalı Ar-Ge 

Destek Programı, Savunma ve 

Uzay Ar-Ge Destek Programı, 

Kamu Ar-Ge Destek Programı, 

UİDB AB Proje Ödül Destek 

Programından oluşuyor. Bu 

programlar için toplam 1 milyar 

63 milyon 195 bin TL ayrıldı.

 

Bilim İnsanı Destek Programları 

bursları, 177 milyon 680 bin, 

Uluslararası Bilimsel Yayın 

Teşvikleri, 21 milyon 172 bin, 

ARDEB Proje Performans Ödülü 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 24 milyon 749 bin TL

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama 
Destek Programı

6 milyon 187 bin TL

Rekabet Öncesi İş birliği Projeleri 27 milyon 224 bin TL

Temel Bilimler Destek Programı 12 milyon 374 bin TL

Tasarım Tescil Destek ProgramIarı 619 bin TL

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 90 milyon TL

Araştırma Altyapıları 98 milyon TL

Cazibe Merkezleri 110 milyon 356 bin TL

Kalkınma Ajansları 400 milyon TL

Bölge Kalkınma İdareleri 320 milyon TL

Sosyal Destek Programı (SODES) 166 milyon 23 bin TL

Faiz Desteği 348 milyon 869 bin TL

Sigorta Prim Desteği 581 milyon 500 bin TL

IPA Kapsamında Yapılan Destekler 50 milyon 186 bin TL

Kümelenme Destek Programı 20 milyon 500 bin TL

OSB’lerde Bedelsiz Arsa Tahsisi 3 milyon TL

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, 
Endüstri Bölgeleri (Kredi)

188 milyon 74 bin TL

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
2019 Destek Bütçesi: 
Bakanlığın 2019’da destek bütçesi ödeneği 2 milyar 
447 milyon 661 bin lira olarak belirlendi. Bu bütçe, şu 
şekilde kullandırılacak.
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olarak bir milyon 745 bin TL 

destek bütçesini kullanacak.

 

KOSGEB’in 2019 Yılı 

Destek Bütçesi: KOSGEB 

tarafından 2019 yılında KOBİ’lere 

1 milyar 892 milyon TL destek 

sağlanacak. 2019 yılı için tahsis 

edilen destek bütçesi; başta 

Stratejik Ürün, KOBİ Teknolojik 

Ürün Yatırım, KOBİ Gelişim ve 

Girişimciliği Geliştirme Destek 

Programları olmak üzere diğer 

destek programları kapsamında 

ağırlıklı olarak proje odaklı 

destekler aracılığıyla KOBİ ve 

girişimcilere aktarılacak. Ayrıca 

Kredi Finansman Desteği ile de 

KOBİ’lerin finansman giderleri 

karşılanmaya devam edilecek. 

KOSGEB, piyasa şartları ve 

gelişmeler çerçevesinde 2019 

yılında da ihtiyaç halinde gerekli 

revizyonları yapmak üzere aktif 

piyasa gözetimini sürdürecek.

 

Kalkınma Ajanslarının 

2019 Yılı Bütçesi: Kalkınma 

ajanslarına 2019 yılı için tahsis 

edilen bütçe payı ise yaklaşık 

400 milyon TL olarak belirlendi. 

Bu bütçe ile il düzeyinde 

faaliyet gösteren yatırım destek 

ofisleri, yatırımcılara yerinde 

danışmanlık hizmeti sağlayacak.

 

Bölge Kalkınma 

İdarelerinin 2019 

Bütçesi: 2019 yılında GAP, 

DAP, DOKAP ve KOP bölge 

kalkınma idaresi başkanlıklarına 

toplam 320 milyon TL kaynak 

aktarılacak. Görece az gelişmiş 

bölgelere yönelik olarak 

uygulanan Cazibe Merkezlerini 

Destekleme Programları’ına 

bugüne kadar yaklaşık 427 

milyon TL kaynak kullandırıldı. 

Programın 2019 bütçesi de 

yaklaşık 110 milyon TL olacak.

İlgili 
kuruluşlarımızla 

birlikte 
bakanlığımızın 
2019 yılı destek 
bütçesi ödeneği 

5 milyar 
600 milyon TL’dir. 
Ülkemize hayırlı 

olsun.
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Tarihi Firma
74 yıllık tarihi bulunan 

işletme, Anıtkabir’in inşasında 

faydalanılan Türk mermerinin 

işlenmesinde kullanılan külünk, 

murç, manivela, çivi, balyoz vb. 

gibi mermer ocakları için gerekli 

el aletlerinin imalatı yaptı.

Hidrolik Kriko
Daha sonra ürün yelpazesini 

geliştirerek mekanik krikolar, 

araba imalatı, tamir-bakımı, 

ziraat aletleri imalatı ile 

faaliyetlerini devam ettiren 

firma, 1979’da Şuayp Demirel 

Teknik Hidrolik Makine Sanayi 

adı ile 300 tonluk hidrolik kriko 

imal etti.

Elmas Tel Kesme 

Makineleri 
Firma, daha sonra mermer 

sektörüne girerek, mermer 

ocaklarında üretimi arttırmak, 

kaliteli blok üretmek için elmas 

tel kesme makinaları imalatına 

başladı. 1987 yılından bu yana 

DEMMAK Demireller adı altında 

faaliyetlere devam firma, şu 

ürünlerin üretimini yapıyor: 

“80 Lamalı Asansörlü Katrak, 

Çift kollu 75 Lamalı Katrak, 

Plaka kesim hatları, Plaka silim 

hatları, 4 ayaklı ve iki ayaklı ST, 

Fayans hattı, Fayans ebatlama 

hattı, Yatay yarma makinası, 

Kenar işleme (pah) makinası, 

Cila makinaları, Blok çevirme, 

Dolgu makinası, Kollu zincirli 

kesme makinası ve tüm ocak 

ekipmanları ve makinaları.”

Yüzde 65’i İhraç
Üretiminin yüzde 65’ini yurt 

dışına ihraç eden firmanın 

müşterileri arasında, Azerbaycan, 

Gürcistan, Türkmenistan, Mısır, 

Suriye, Ürdün, Filistin, Cezayir, 

Fas ve bazı Avrupa ülkeleri 

bulunuyor.

KOSGEB Başkanı Başkanı Prof. Uzkurt’tan

DEMMAK’a Ziyaret 
KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt, 

Afyonkarahisar 

temasları kapsamında 

İscehisar ilçesinde 

mermer makinaları 

alanında 1944 

yılından bu yana 

faaliyette bulunan 

DEMMAK Demireller 

A.Ş. işletmesini 

ziyaret ederek tesiste 

incelemelerde 

bulundu.
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Ar-Ge ile Geliştirdiği Ürünü 
Ticarileştirdi

Kocaeli’de faaliyet gösteren 

KUBE Pompa Teknolojileri 

Sanayi A.Ş, KOSGEB’in Ar-Ge 

desteği ile geliştirdiği benzin 

ve dizelle çalışan seyyar yangın 

tulumbalarının seri üretimine 

geçerek ürünü ticarileştirdi. 

Seri üretime geçen işletmenin 

geliştirdiği yerli seyyar yangın 

tulumbaları, itfaiye aracına ihtiyaç 

duymadan yüksek basınçlı su 

elde ederek, yangınlara müdahale 

ile su baskınlarında da tahliye 

amacı ile kullanılıyor. Benzin 

ve dizelle çalışan seyyar yangın 

tulumbaları üreten işletme, 

ürünlerini iç piyasaya sunmanın 

yanı sıra, özellikle küresel iklim 

değişikliğine bağlı yangın, sel ve 

su baskınları yaşanan dünyanın 

farklı bölgelerindeki ülkelere 

ihraç ediyor. Kocaeli’nin Kartepe 

ilçesinde 2010 yılında seri üretime 

geçen işletmenin geliştirdiği 

yerli seyyar yangın tulumbaları, 

itfaiye aracına ihtiyaç duymadan 

yüksek basınçlı su elde ederek, 

yangınlara müdahale ile su 

baskınlarında da tahliye amacıyla 

kullanılıyor. Özellikle yangın, 

sel ve su baskınlarının yaşandığı 

bölgelerden talep gören ürünle 

hem ithalatın önüne geçildi hem 

de dünyaya ihraç edilen bir  marka 

Geliştirdiği yerli 
seyyar yangın 
tulumbası, itfaiye 
aracına ihtiyaç 
duymadan yüksek 
basınçlı su elde 
ediyor. Bu ürün 
hem yangınlara 
müdahalede hem 
de su baskınlarının 
tahliyesinde 
kullanılıyor. 
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oluşturdu. Yurt dışı pazarlarda 

büyümek için Ar-Ge çalışmalarını 

sürdüren işletme, 2023’te 

üretiminin yüzde 70’ini ihraç 

ederek, ülke ekonomisine katkı 

sağlamayı amaçlıyor. Kube Pompa 

Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 

Küçük: “Bu ürünü üretmemizin 

en önemli nedeni iklim şartlarının 

değişmesi. Dünyanın farklı 

yerlerinde çok ciddi sel ve yangın 

afetleri olduğu için bireysele varana 

kadar ürünü indirmeyi hedefliyoruz. 

Dünya pazarında çok büyük pay 

var, bu payın en yükseğini almaya 

çalışacağız” dedi.

“Talep üzerine üretime 

başladık”
Sinan Küçük, yaptığı açıklamada, 

2009’da firmanın temellerinin 

atıldığını, talep üzerine yaptıkları 

çalışmalar sonucunda da seyyar 

yangın tulumbaları üretmeye 

başladıklarını söyledi. Ürünlerinin, 

sel baskınlarında su tahliyelerinde 

ve yangınlara müdahalede 

kullanıldığını dile getiren Küçük, 

“Diğer ürünlerden ayırt edici en 

önemli özelliklerini 10 metreden 

çekim yapması, çamurdan 

etkilenmemesi, mekanik bir sistem 

olması sebebiyle kullanımının çok 

kolay olması, arıza durumunda 

dahi olsa bunu çok kolay bertaraf 

edip ürünün tekrar aktif hale 

gelmesi olarak sıralayabiliriz.” dedi.

Küçük, ürünlerinin büyükşehir 

belediyelerinin itfaiye birimleri ile 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 

ve Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) 

testlerinin yapıldığını, olumlu 

raporlar sayesinde seri üretime 

geçme kararı aldıklarını anlattı.

Ürünlerinin patentlerini aldıklarını 

belirten Küçük, şunları kaydetti:

“Üretimimizi yapıyoruz, aynı 

zamanda Ar-Ge çalışmaları devam 

ediyor. Yenilikçi olmak zorundayız. 

Dünya piyasasında rekabet etmek 

istiyorsak bunu yapmak zorundayız. 

Çünkü rakip firmalarımız eski olan 

firmalar, piyasada güçlü firmalar. 

İklim şartlarının değişmesi bu 

ürünü üretmemizde en etkin rol 

oldu. Dünyanın farklı yerlerinde 

çok ciddi sel ve yangın afetleri 

olduğu için bireysele varana kadar 

ürünü indirmeyi hedefliyoruz. 

Dünya pazarında çok büyük pay 

var, bu payın en yükseğini almaya 

çalışacağız.”

“2019’da ihracat 

hedefimizi yükseltmeyi 

amaçlıyoruz”

Küçük, hedeflerinin dünya 

pazarında yer almak olduğunu 

ifade ederek, buna yönelik 

çalışmalarını sürdürdüklerini 

söyledi.

Dünya çapında bir distribütörlük 

sözleşmelerinin olduğunu dile 

getiren Küçük, “Bu sene itibarıyla 

ihracata da başladık. Önümüzdeki 

yıl için hedeflerimiz daha da büyük. 

Bu yolda çalışmalarımız devam 

ediyor. Şu anda iç piyasada TSK 

Hedefimiz, 
yerli 

ürünümüzü 
ve markamızı 

dünya pazarında 
gerekli yerlere 
ulaştırabilmek. 
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ve belediyelerle görüşmelerimiz 

devam ediyor.” dedi.

Küçük, ihracatta ABD ve Avrupa’ya 

açılmayı hedeflediklerini 

vurgulayarak, özellikle yangın ve 

su baskınları gibi doğal afetlerin 

yaşandığı ülkelerden firmaların 

ürünlerini incelemek için 

görüşmeler yaptıklarını anlattı.

ABD ve Yunanistan’da yaşanan 

yangın ile Avrupa’da meydana 

gelen su baskınları sonucu bu 

ülkelerden yetkililerin kendileriyle 

temasa geçtiğine işaret eden 

Küçük, “Şu an Malezya ve 

Endonezya’ya ihracat yaptık. ABD, 

Fransa, Avusturya, Yunanistan, 

Tunus, Katar, Birleşik Arap 

Emirlikleri gibi ülkeleri de ihracat 

yaptığımız ülkelere ekleyip, 2019’da 

ihracat hedefimizi yükseltmeyi 

amaçlıyoruz. 2023 hedefimiz üretim 

kapasitemizin yüzde 70’ini ihraç 

etmek.” diye konuştu.

“Hedefimiz, yerli 

ürünümüzü dünya 

pazarına ulaştırabilmek”
Küçük, yerli marka ürünlerini 

üretmeden önce söz konusu 

ürünün yurt dışından ithal 

edildiğine dikkati çekerek, 

ülkedeki kurum ve kuruluşlardan 

ürünlerine olumlu dönüşler 

olmasıyla bunun önüne geçildiğini 

kaydetti.

Türkiye’nin böylece ithal 

eden değil, ihraç eden bir ülke 

konumuna geldiğine işaret eden 

Küçük, yolun başında olduklarını, 

yapacakları çalışmalarla sektörde 

dünya pazarında söz sahibi 

olabileceklerini belirtti.

Küçük, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın yerli üretimin 

desteklemesi için önemli 

adımların atılmasını sağladığını 

hatırlatarak, sözlerini şöyle 

tamamladı: “Biz de bu yolda 

sayın Cumhurbaşkanımızın 

destekleri sayesinde ilerlediğimizi 

düşünüyoruz. Çünkü KOSGEB 

ve TÜBİTAK gibi kuruluşlardan 

destek alıyoruz. Şu an hedefimiz, 

yerli ürünümüzü ve markamızı 

dünya pazarında gerekli yerlere 

ulaştırabilmek. Ürünümüzün bir üst 

modelini de üretmeyi planlıyoruz.”

2019’da ihracat 

hedefimizi 

yükseltmeyi 

amaçlıyoruz. 2023 

hedefimiz üretim 

kapasitemizin 

yüzde 70’ini ihraç 

etmek.
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KOSGEB “ Fuat Sezgin’i ’’ 
Unutmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan’ın ilan ettiği “2019 Prof. 

Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri 

kapsamında, Prof. Dr. Fuat Sezgin 

İslam Bilim Tarihi Araştırmaları 

Vakfı (İBTAV), Kırıkkale 

Üniversitesi ve KOSGEB arasında iş 

birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Gülhane Parkı’ndaki 

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. 

Ursula Sezgin Bilimler Tarihi 

Kütüphanesinde yapılan törene, 

İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim 

Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Ersan Aslan, KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt katıldı.

Törende, Çetinkaya, Aslan ve 

Uzkurt, iş birliği protokolünü 

imzaladı. Buna göre,  “Prof. Dr. 

Fuat Sezgin Yılı” ilan edilmesi 

bağlamında her kurumdan birer 

temsilcinin katılımı ile çalışma 

grubu oluşturulacak. Yapılacak 

çalışmalar bu grup tarafından 

yürütülecek. Protokol kapsamında 

İBTAV’ın yükümlülükleri şunlar 

olacak:

Prof. Dr. Fuat Sezgin hakkında 

bilgi ve metinsel/görsel materyal 

temin edecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

Üniversitesi Bilim Tarihi bölümü 

lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencileri ile iletişim kurarak 

protokol kapsamında yapılacak 

çalışmalara katkı vermelerini 

sağlayacak.

Prof. Uzkurt, 
İBTAV ve Kırıkkkale 
Üniversitesi ile 
“2019 Prof. Dr. 
Fuat Sezgin Yılı  
çerçevesinde iş 
birliği protokolü 
imzaladı. 
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İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji 

Müzesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin 

ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler 

Tarihi Kütüphanesi hakkında bilgi 

temin edecek. Bu bilgiler ile gerek 

duyulacak diğer bilgiler KOSGEB 

ile paylaşılacak.

KOSGEB de, 2019 yılı içerisinde 

resmi internet sayfasında Prof. 

Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları 

ve İslam Bilim Tarihi hakkında 

paylaşımlarda bulunacak. 

KOSGEB Veri Tabanı’nda yer alan 

KOBİ’lere yıl içerisinde yapılacak 

etkinlikler duyurulacak. Kurum 

bünyesinde bulunan bir mekâna 

veya alana Prof. Dr. Fuat Sezgin 

ismini verecek olan KOSGEB, 

destek programları ve KOSGEB 

desteklerinden yararlanabilecek 

sektörler çerçevesinde İslam Bilim 

Tarihi için objeler üreten KOBİ’leri 

destekleyecek. KOSGEB dergisinde 

Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmaları 

hakkında paylaşımlarda 

bulunacak.

Kırıkkale Üniversitesi ise,  2019 

yılı içerisinde yapılacak her 

türlü yarışma, seminer, yayın 

vb. etkinliğin zamanı, konusu, 

katılımcısı ile ilgili karşılıklı istişare 

ile etkinlik takvimi oluşturacak.

Protokol, 2019 yılı boyunca geçerli 

olacak.

Fuat Sezgin Kimdir?
1924 yılında Bitlis’te dünyaya 

gelen Fuat Sezgin, İslam tarihi, 

bilim ve teknoloji alanlarında 

çalışmalar yaptı. 1950’de Arap 

Dili ve Edebiyatı’nda ‘Buhari’nin 

Kaynakları’ isimli doktora tezini 

bitirdi. Almanya’da Johann 

Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde 

dersler veren Sezgin, 1965’te 

profesör oldu. Aynı üniversitede 

Arap-İslam Bilimleri Tarihi 

Enstitüsü’nü kuran Sezgin, 30 

Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da 

93 yaşında yaşamını yitirdi.

Erdoğan İlan Etti
Cenaze törenine katılan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  “2019 

yılını inşallah Profesör Doktor 

Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı 

olarak ilan edeceğiz, bunun da 

talimatını verdik. İnşallah bu da 

hem bilim tarihimiz için, hem ilim, 

irfan tarihimiz için hayırlara vesile 

olur. Bu da bizim onun manevi 

noktadaki hayatı için bir izdüşümü 

olur diye düşünüyorum” dedi. Daha 

sonra Erdoğan imzasıyla Resmi 

Gazete’de yayımlanan bir genelge 

ile “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” 

ilan edildi.
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KOSGEB’den Kadınlara 
Pozitif Ayrımcılık

KOSGEB tarafından kadın 

girişimcilere yönelik devlet 

destekleri 2018 yılında değişti. 

Peki KOSGEB kadın girişimcilere 

yönelik nasıl destek veriyor ve 

ne tür kolaylıklar sağlıyor?  

KOSGEB’in kadın girişimcilere 

yönelik  destekleri ile başlayalım 

isterseniz bu destekler nelerdir?

KOSGEB olarak bütün girişimci 

ve KOBİ’lerimize üretimlerinden 

yatırımlarına kadar, Ar-Ge 

faaliyetlerinden yurt dışı 

operasyonlarına kadar her alanda 

destekler veriyoruz. KOSGEB 

olarak yürüttüğümüz bütün bu 

desteklerin tamamından kadın 

girişimcilerimiz yararlandığı 

gibi, kadın girişimcilerimize 

hem destek miktarlarında, 

hem de destek süreçlerinde 

pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Bu 

anlamda kadın girişimcilerimizin 

önemli bir kısmı yeni iş 

kurmak ve işlerini büyütme 

geliştirmek istediklerinde 

KOSGEB desteklerinden 

yararlanabilmekteler. Burada 

bir rakam vermek isterim, 

geçtiğimiz yılda yaklaşık 11 bin 

kadın girişimcimize 220 milyon 

TL’ye yakın girişimcilik desteği 

verdik. 11 bin kadın girişimcimizi 

kendi işinin patronu yaptığımızı 

söyleyebilirim.

Bu güzel bir rakam, peki 

efendim destek miktarları, 

destek süreçleri dediniz. İster 

istemez girişimcilik desteğinin 

şartları akla geliyor, bunlar 

nelerdir?

KOSGEB de bir vizyon 

değişikliğine gittik. Burada 

yeni dönemde KOSGEB olarak 

özellikle yurt dışından ithal 

ettiğimiz ürünlerin yerli ve 

milli üretimine, teknolojik 

ürünlerin KOBİ’ler vasıtasıyla 

üretilerek tabana yayılmasına 

KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt, TRT 
Radyo Haber’in 
Radyo Ajandası 
programında 
Gülben Şahin’in 
sorularını 
yanıtladı. “KOSGEB 
desteklerinde 
kadınlara pozitif 
ayrımcılık 
yapıyoruz.” dedi.
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ve KOBİ’lerimizin hem rekabet 

güçlerini geliştirmek hem de 

daha katma değerli üretimlerini 

teşvik etmek yönünde bir 

vizyon değişikliği yaptık. Bu 

alanlardaki destekleri özellikle 

kendimize misyon edindik.

Girişimcilik desteğimizi iş 

fikrine realize ederek, kendi 

işinin patronu olmak isteyenlere 

yönelik geçmiş dönemde 50 

bin TL geri ödemesiz, 100 bin 

TL geri ödemeli verdiğimiz bir 

girişimcilik destek programı 

vardı. Bu rakamı yeni dönemde 

360 bin TL’ye kadar çıkarmış 

bulunmaktayız. 2019 yılından 

itibaren bu programımız 

yürürlüğe girmiş oldu.

Peki bu 360 Bin TL’nin önceki 

düzenlemedeki gibi belli bir geri 

ödemesi var mı?

Bu 360 bin TL’nin tamamı geri 

ödemesiz olacak ancak, yeni 

vizyonumuz gereği özellikle 

imalat sektöründe, yazılım 

sektöründe, yüksek teknolojili 

alanlarda yeni girişimde 

bulunmak isteyen, yeni işyeri 

açmak isteyen girişimcilerimize 

yaklaşık bu 360 binin 300 bin 

TL’sini makine teçhizat desteği 

olarak vereceğiz. Bu rakam 

eğer ileri teknoloji değil de, orta 

yükseklikte olur ise 260 bin 

TL’ye düşecek, orta ve düşük 

teknolojili alanlarda yine 160 bin 

TL’ye kadar girişimcilik desteğini 

vermeye devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yılda 
yaklaşık 11 bin kadın 

girişimcimize 220 
Milyon TL’ye yakın 
girişimcilik desteği 
verdik. 11 bin kadın 
girişimcimizi kendi 

işinin patronu 
yaptığımızı 

söyleyebilirim.
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Yazılım sektörünün günümüzde 

çok geliştiğini varsayarsak, 

O zaman yeni sektörlere bu 

anlamda da bir ayrımcılık var. 

Destek üst limitlerinin 360 Bin 

TL olduğunu söylememiz doğru 

olur mu?

Kesinlikle doğru olur. 

Burada 360 bin TL içerisinde 

yıllık performansa göre 

girişimcilerimize 50 bin TL’ye 

kadar performans desteği 

veriyoruz. Bu 50 bin TL’lik 

performans desteğinde eğer 

girişimci kadın ise artı

 5 bin TL daha 

performans desteği 

sağlamış oluyoruz.

Destek programları içerisinde 

kadınlara sağlanan pozitif 

ayrımcılık bir tek bununla 

mı sınırlı, daha farklı 

ayrımcılıklarda var mı?

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 Desteği’miz 

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 yüzde 

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.

11 bin kadın girişimciye 220 

Milyon TL destek verdiğinizi 

söylediniz. Böylelikle KOSGEB 

desteği ile kurularak hakikaten 

başarılı olmuş KOBİ’ler var 

muhakkak, sizin bu başarı 

hikayelerinizi biz basın olarak 

paylaşıyoruz. Peki sizin örnek 

olarak gösterebileceğiniz 

ve takdir ettiğiniz bir kadın 

girişimci hikayesi var mıdır? 

Aslında şöyle ifade etmem 

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 

yüzde 20 daha ilave 
destek veriyoruz. 
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gerekir, kadın girişimcilerimizin 

kendi işinin patronu olmak 

üzere bizim girişimcilik 

eğitim programlarına katılıp 

desteklerimizden yararlanmak 

üzere müracaat etmeleri bile 

başlı başına takdire şayan 

bir şey. Emin olun birçok 

kadın girişimcilerimizin bu 

destekleri aldıktan sonra işlerini 

büyüttükleri hatta  yurt dışına 

ihracat yaptıklarına bile şahit 

oluyoruz. Bunu zaman zaman 

sizlerde yayınlıyorsunuz. Biz 

KOSGEB olarak sitemizde bu 

başarı hikayelerini yayınlıyoruz. 

Aklıma gelen bir kadın 

girişimcimizin öyküsünü kısaca 

anlatayım: 

Bursa da cam sektöründe işçi 

olarak çalışan bir kadın kendi 

sektöründeki artan talebi 

görünce,  iş yerinden ayrılıyor, 

diyor ki ben KOSGEB girişimcilik 

desteğinden faydalanarak 

bu ısı cam sektöründe kendi 

iş yerimi kuracağım. Bize iş 

planını getiriyor, müracaat 

ediyor, bizim kurumumuzdan 

onay alıyor ve desteğini alıp 

işletmesini kuruyor. İşletmesini 

kurduktan sonra bakın bunun 

altını çizmek isterim, biz hiçbir 

zaman yeni girişimcilerimize 

şu kadar para verdik işletmenizi 

kurdunuz artık bundan sonrası 

sizin demiyoruz, daha sonra 

makine teçhizat ihtiyaçları 

olduğunda işletmelerini 

büyütmek istediklerinde, yeni 

yatırım yapmak istediklerinde 

ya da ihracat yapmak 

istediklerinde her adımda kadın 

girişimcilerimizin yanındayız. 

Az önceki bahsettiğimiz 

girişimcimiz işletmesini kuruyor,  

pazar büyüdüğü için işletmesini 

geliştirmek, kapasitesini 

geliştirmek istiyor ve bizim KOBİ 

Gelişim Destek Programımız var, 

başka bir destek programımız, 

buna müracaat ediyor. Biz 

burada yeni makinelar alması 

için destek veriyoruz. İşletmesini 

büyütüyor emin olun bugün 

şimdi ismini veremiyorum. 

Bugün Bursa’da bu girişimcimiz 

cam sektörünün devi olma 

yolunda ilerliyor. 

Bu başarı hikayelerini gördükçe 

verdiğimiz kamu kaynağının 

doğru yerlere gittiğini ve kadın 

girişimcilerimizin elinde bu 

kamu desteğinin, kamunun 

parasının ekonomik olarak 

kat kat ülkemize değer olarak 

döndüğünü görüyoruz.  Burada 

da ben kadın girişimcilerimize 

sizin vesilenizle özellikle 

bu desteklerin çok yerinde 

kullandıkları için, işlerini 

büyüttükleri için, ekonomimize 

katkı yaptıkları için de teşekkür 

etmek istiyorum.

Biz teşekkür ediyoruz efendim, 

bu başarı hikayeleri ve 

KOSGEB’in destekleri pek çok 

kadınımızı istihdama katılma 

yönünde yüreklendirecektir. 

Buna inanıyoruz değerli 

bilgileriniz için teşekkür 

ediyorum.

Ben teşekkür ediyorum, iyi 

yayınlar diliyorum.

Başarı hikayelerini gördükçe verdiğimiz 
kamu kaynağının doğru yerlere gittiğini 

ve kadın girişimcilerimizin elinde bu 
kamu desteğinin, kamunun parasının 

ekonomik olarak kat kat ülkemize değer 
olarak döndüğünü görüyoruz. 
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Kilogramın yeni tanımı için 

tasarlanan Kibble Denge 

Deneyi’nin birinci fazı başarıyla 

sonuçlandırıldı.

Yıllarca ulusal kütle prototipi 

dahil ölçüm standartlarımızın 

geliştirilmesinde önemli rol 

oynayan TÜBİTAK UME bu yeni 

dönemde de yine ülkemizin 

öncüsü olacak.

Kilogramda Türkiye 

Markası Geliştirildi
TÜBİTAK UME, 2014 yılında bir 

proje kapsamında kilogramın 

yeni tanımını gerçekleştirmek 

için çalışma başlattı.  Proje 

kapsamında bilimsel metroloji 

alanında ileri gelen enstitülere 

alternatif bir yol izleniyor. Yeni 

bir ölçüm konsepti üzerinde 

yoğunlaşılan bu çalışmaya 

uygun teknolojiler kullanılarak, 

Kibble Denge Deneyi’nin Türkiye 

markası geliştirildi.

Çalışmalarına yoğun bir şekilde 

devam edilen ve ulusal kilogram 

prototipinin oluşturulacağı 

Kibble Denge sisteminin ikinci 

fazında sonuca ulaşıldığında 

ulusal kütle ölçümleri güvence 

altına alınacak.

Türkiye Kilogram’daki Değişikliğe 
Öncülük Etmek İstiyor

TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Metroloji 
Enstitüsü (UME) kilogram birimine getirilen yeni tanımı 
gerçekleştirme yolunda önemli bir aşamaya geldi.
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TÜBİTAK Dünya 

Çapında Çalışmalara 

Katkı Sağlıyor
Mekanik ve elektriksel gücün 

dengelenmesi prensibine 

dayanan Kibble denge deney 

düzenekleri, farklı geometriler 

ve deneysel protokollerle 

tasarlanabiliyor. Bu düzeneğe 

sahip dünyada az sayıdaki 

ülkelerden biri olan Türkiye, 

“TÜBİTAK UME Salınımlı 

Mıknatıs ” ile dünya çapında 

yürütülen çalışmalara da katkı 

sağlıyor.

Kütle ölçümlerinde Fransa’daki 

Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar 

Bürosundan izlenebilirlik alan 

Türkiye, kendi geliştirdiği Kibble 

Denge Deney Düzeneği ile dışa 

bağımlılığı ortadan kaldıracak. 

Ayrıca TÜBİTAK UME, diğer 

ülkelerin metroloji enstitülerine 

de uluslararası kütle 

kalibrasyon hizmeti 

verilebilecek hatta 

gelişmekte olan enstitülere 

teknoloji transferi de 

sağlayabilecek.

Yeni Kilogram 

2019’da 

Uygulamaya 

Geçecek
Geçen ay Fransa’da 

düzenlenen “26. Ağırlıklar ve 

Ölçüler Genel Konferansı”nda, 

1889’dan bu yana “Büyük K” 

adı verilen platin ve iridyum 

karışımı maddi bir ölçüte 

bağlı Uluslararası Kilogram 

Prototipi (IPK) aracılığı ile 

tanımlanmış kilogramın, bundan 

sonra bilimsel bir formülle 

tanımlanması kararlaştırıldı. 

“Büyük K” yerine bilimsel 

formülle yapılacak tanımın 

çok küçük ya da çok büyük 

kütleler için yapılan ölçümlerde 

daha doğru sonuç vermesi 

bekleniyor. Mayıs 2019’da 

uygulamaya geçecek yeni 

kilogram tanımında kütle, 

evrenin değişmez kabul gördüğü 

bir büyüklük olan Planck sabitine 

bağlandı. Bu tanımla kilogram 

Planck sabitinin kararlı tabiatı 

gereği zamandan, kişiden ve 

konumdan bağımsız olarak 

gerçekleştirilebilecek.

Büyük K (Le Grand K)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, yeni ölçü 
birimi ni inceledi.
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Kilogram Nedir? 

Kilogram Nasıl Tespit 

Edildi?
Kilogram (kg) Uluslararası 

Birimler Sistemi’nde (SI) 

kütlenin temel birimidir. 

Kilogram, Uluslararası Kilogram 

Prototipi’nin kütlesine eşit olarak 

tanımlandı, bu da bir litre suyun 

kütlesine neredeyse eşittir. 

Adında bir SI öneki (k) içeren tek 

SI temel birimidir. Ayrıca, farklı 

laboratuvarlarda ölçülebilecek 

temel fiziksel bir özellik 

yerine, insan yapımı bir cisme 

dayandırılmış tek SI birimidir.

1889 yılında sabit bir etalon kütle 

olarak kabul edilmeden önce 

kg, +4 °C de 1 dm³ saf suyun 

kütlesi olarak tarif edilirdi. Aynı 

yıl Fransa’nın başkenti Paris’teki 

Milletlerarası Ağırlıklar ve Ölçüler 

Bürosu‘nda bulunan iridyum 

ve platinden yapılmış, 39 mm 

çapında ve 39 mm yüksekliğinde 

silindir şeklindeki etalon cismin 

kütlesine eşit kabul edildi.

Orijinal kilogramın kopyaları 

daha sonra tüm dünyaya 

dağıtılmış ve 19’uncu yüzyılın 

sonunda dünya kilogramı 

benimsemiştir. Dünyanın 

ilk kilogramı ya da diğer 

bir deyişle, dünyadaki tüm 

kilogramların atası ilk silindir 

Uluslararası Ağırlık ve Ölçüm 

Birimleri Bürosu’nun Paris’teki 

merkezinde durmaktadır. 

Orijinal kilogram şimdiye dek 

sadece birkaç kez temizlik 

amacıyla yerinden oynatılmıştır. 

Çünkü metal silindir üzerinde 

biriken tozlar hassas ağırlığı 

değiştirmekteydi.

Türkiye’nin Ölçü ve Ayar Kanunu 

8. Maddesinde “1889 yılında 

Paris’te toplanan Uluslararası 

Tartılar ve Ölçüler Genel 

Konferansı’nda kabul edilerek 

Fransa’da Sevr’de Breteuil 

Pavyonunda saklanmakta 

olan metre ve kilogram 

prototiplerinden alınan ölçü 

örnekleri, Türkiye için de 

uzunluk ve kütle (ağırlık) temel 

etalonlarıdır. Bu temel etalonlar, 

Bakanlık tarafından uygun bir 

yerde saklanır. Bu etalonlara 

göre hazırlanacak yoklama 

ve kullanma etalonlarının ne 

şekilde sağlanacakları, muayene 

edilecekleri ve korunacakları 

Bakanlıkça tespit edilir” 

denilmiştir.

Türkiye, 1931 yılında çıkarılan 

Ölçü ve Ayarlar Kanunu ile 

metrik sistemi kabul etti. 

1933’te Uluslararası Tartılar 
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ve Ölçüler Bürosu‘na tekrar 

başvurarak üyelik yeniledi ve 

kilogramın ilk örneğini aldı. 

1935 yılında 42 no’lu ilk kütle 

örneği Türkiye’ye verildi. 1953 

yılına kadar Sanayi Bakanlığı 

tarafından muhafaza edilen bu 

ilk örnek, karşılaştırmalı ölçümler 

için 1953 yılında Uluslararası 

Tartılar ve Ölçüler Bürosu‘na 

gönderildiğinde, büro bu ilk 

örneğin değiştirilmesini tavsiye 

ederek, bunun sonucunda 

42 no’lu ilk örnek 54 no ile 

değiştirildi. Halen Türkiye’nin 

kütle temel referansı olan 

54 No’lu etalon örnek Ulusal 

Metroloji Enstitüsü‘nde 

muhafaza ediliyor. 

Etalon: Çeşitli ölçü ve ölçü 

aletlerinin doğruluğunu tahkik 

etmek için sahip olunan 

imkanlara göre en yüksek 

hassasiyetli ölçü ve ölçü aletlerini 

ifade eder. Ölçüm standardı veya 

etalon, bir birimin veya referans 

olabilmesi için bir büyüklüğün, 

bir veya birden fazla değerinin 

tanımlanması, gerçekleştirilmesi, 

muhafaza edilmesi veya yeniden 

oluşturulması için bir maddi 

ölçüt, ölçüm cihazı, referans 

malzeme veya ölçüm sistemidir.

Kütle Birimi Kilogramı, 

Kütle Laboratuvarında 

Muhafaza Ediliyor
SI temel biriminden biri 

olan kütle birimi kilogramı 

“kg” oluşturmak, muhafaza 

etmek ve iletimini sağlamak 

Kütle Laboratuvarı’nın temel 

görevi. Kütle biriminin 

mümkün olduğunca küçük 

ölçüm belirsizliğiyle elde 

edilmesi sadece endüstriyel 

uygulamalar ve yasal metroloji 

için önemli olduğu kadar 

bilimsel araştırma içinde 

önemli. Ayrıca fiziksel 

türetilmiş büyüklükler 

olan kuvvet, basınç ve 

yoğunluk birimleri de yüksek 

doğrulukla kütle biriminin 

oluşturulmasına bağlı. Kütle 

biriminin oluşturulması ve 

iletimi birincil seviye kütle 

standartlarının yardımıyla 

sağlanıyor. Birincil seviye kütle 

standartlarının oluşturulmasında 

Türkiye’nin 54 No’lu ulusal 

kilogram prototipi kullanılarak, 

uluslararası kilogram prototipine 

izlenebilirlik sağlanıyor. 1 kg 

birincil seviye standartlardan 

başlayarak, kütle biriminin alt ve 

üst katları gerçekleştiriliyor.  

Kütle Laboratuvarı’nın 

birincil seviye standartlarıyla; 

kendi referans standartları, 

yasal metrolojide kullanılan 

verifikasyon ofislerinin referans 

standartları, endüstrinin referans 

standartları, TÜRKAK akrediteli 

laboratuvarlarının referans 

standartları ve diğer enstitülerin 

referans standartları kalibre 

ediliyor. Kütle Laboratuvarı 

tarafından yapılan ölçümlerin 

doğruluğu uluslararası 

karşılaştırmalarla garanti altına 

alındı.

1 Kilogram = 1.000 Gram
1 Kilogram = 1.000.000 Miligram
1 Kilogram = 1.000.000.000 Mikrogram
1 Kilogram = 1.000.000.000.000 Nanogram
1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000 Pikogram
1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000 Femtogram
1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000.000 Attogram
1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Zeptogram
1 Kilogram = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Yoktogram
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Devlet Teşviki ile Kurulan Elektral A.Ş. 
KOSGEB Sayesinde Atılım 
Gerçekleştirdi

Devlet Planlama Teşkilatının 

(DPT) teşviki ile 1978 yılında 

Yüksek Mühendis M. Sayıl 

Dinçsoy tarafından kurulan, 

yazılım, donanım, mekatronik, 

elektronik, savunma sanayi 

alanlarında 40 yıldır faaliyet 

gösteren Elektral A.Ş. 

KOSGEB’in destekleri ile atılım 

gerçekleştirdi. İzmir Atatürk 

Organize Sanayi Bölgesinde 3 

adet tesis ve toplam 20.000 m² 

kapalı alanda, yıllık 1 milyondan 

fazla yüksek teknolojili 

elektronik cihaz üretimi yapan 

firma çeşitli yıllarda KOSGEB’den 

aldığı destekler sayesinde ihracat 

oranını her geçen yıl arttırıyor. 

KOSGEB’in sağladığı imkanlar 

sayesinde her geçen gün 

büyüyen firma, 2008 yılına kadar 

fuar, yurt dışı teşvikleri ve satış 

konularında destek aldı. 10 yıl 

önce atılım gerçekleştirmek 

amacıyla ilk büyük projesini 

geliştiren Elektral, bugünkü 

üretim ve Ar-Ge kapasitesinin 

temellerini attı. Günümüzde 

özellikle güvenlik sektöründe 

dünyada adından söz ettiren 

firma, satış otomatları 

konusunda da oldukça iddialı bir 

konuma yükseldi. 

20 yıldır KOSGEB 

desteklerinden 

faydalanan Elektral 

A.Ş. 4 Milyon 

Liralık yatırımının 

3.2 Milyon 

Lirasını KOSGEB 

Teknoyatırım 

desteği ile 

gerçekleştirecek.
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“KOSGEB ile 
Tanışmamız 1999’da 
Oldu”
KOSGEB ile tanışma ve ardından 

gelen büyüme hamlelerinin 

hikâyesini anlatan Elektral 

A.Ş Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Erdem Dinçsoy, bu 

aşamaların ardında KOSGEB 

desteklerinin olduğunu dile 

getirdi. Dinçsoy, “Bizim KOSGEB 

ile tanışmamız ilk olarak 1999 

senesine dayanıyor. O yıl ben 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Elektrik- Elektronik Fakültesi’nden 

mezun oldum. Daha sonra deprem 

sebebiyle yüksek lisansımı İstanbul 

yerine İzmir’de yapmaya karar 

vermem ve Elektral A.Ş firmasına 

girip, o dönemin yaz fuarı olan 

İzmir Enternasyonal Fuarı’na 

katılmamız ile başlıyor. Bu fuarda 

aynı salonda KOSGEB’in standını 

görüp o stanttaki ürünlere bakmaya 

dayanıyor.  O yıllarda KOSGEB 

sadece marangozluk ve tesviye gibi 

sanatsal faaliyetlere yönelik eğitici 

ve öğretici kitaplar yayınlıyordu. 

Ben de bu kitaplara bakıp orada 

uzman olan arkadaş Kazım Akgun 

ile sohbet etmiştim. İşte KOSGEB 

ve Elektral’in ilişkisi böyle başladı. 

Fakat 2000 senesinde KOSGEB 

çok ciddi bir atılım yaparak üretim 

yapan KOBİ’leri destekleme adına 

önemli programlar açıkladı. 

Özellikle fuar teşvikleri, yurt dışı 

teşvikleri,  e-ticaret sitelerinde satış 

destekleri ile KOSGEB’i kullanmaya 

başladık” dedi.  

İlk Büyük Hamle 2008 
Senesinde Geldi
“İlk büyük atılımımızı 2008 yılında 

KOSGEB’in bize sağlamış olduğu 

imkan sonrasında gerçekleştirmiş 

olduk.”

Elektral A.Ş’nin 2008 yılına kadar 

KOSGEB’den birçok destek aldığını 

söyleyen Erdem Dinçsoy, ilk büyük 

desteği CNC tezgahı kurmak 

amacıyla aldıklarını sözlerine ekledi. 

Dinçsoy, “İlk büyük atılımımızı 

2008 yılında KOSGEB’in bize 

sağlamış olduğu imkan sonrasında 

gerçekleştirmiş olduk. Satış 

otomatlarını geliştirme amaçlı 

CNC tezgahlarla ilgili bir prototip 

atölyesi kurmayı amaçladık. O 

zamana kadar prototiplerimizi 

dışarıdaki firmalara yaptırıp, 

elektronik ve yazılım tasarımını da 

kendi bünyemizde yapıyorduk. Bu 

destekle birlikte hem yurt dışından 

gelen misafirlerimize daha hızlı 

servis hizmeti sunmak hem de 

cihazların prototiplerini daha 

hızlı yapmak ve bu anlamda da 

rakiplerimizin önüne geçmek için 

KOSGEB’den 0 faizli 1000+1000 can 

suyu kredisi kullandık. 

KOSGEB, firmamıza 600 bin lira 

gibi bir destek sağlamıştı. Projenin 

maliyeti de 709 bin lira idi. Biz bunu 

peyderpey KOSGEB’e faizsiz olarak 

geri ödedik. Dolayısı ile bu bize 

önemli bir ivme kazandırdı” diye 

konuştu. 

KOSGEB ile 
bugüne kadar 
yaptığımız en 
büyük projeyi 

hayata geçirdik.
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“AR-GE Projelerini 
Sadece Yapmak Değil 
Satmak Önemli”
AR-GE projelerine 2013 yılından 

itibaren büyük önem verildiğinin 

altını çizen Elektral A.Ş Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Erdem 

Dinçsoy, sözlerine şöyle devam 

etti, “2013 yılında KOSGEB Ar-

Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı’na 

girdik. Programa girişimizdeki ana 

amacımız ülkemizde ürettiğimiz 

dünya standartlarındaki kapı 

dedektörlerinin kapasitesinin 

arttırılmasıydı. Bu çalışmamızın 

maliyeti yaklaşık 600 bin liraydı. 

Bize sağlanan destek 200 bin 

lirası geri ödemesiz, 70 bin lirası 

geri ödemeli şeklinde oldu. Kalan 

kısmını da kendi öz kaynaklarımız 

ile gerçekleştirdik. Proje öncesinde 

TÜBİTAK TEYDEB ile çok önemli 

Ar-Ge projeleri yaptık. Bu Ar-Ge 

projelerini sadece yapmak değil 

onu satıp ülkeye katma değer 

getirmek önemliydi. Biz de bu 

anlamda çok önemli ihracatlar 

gerçekleştirdik. Artık bu yaptığımız 

Ar-Ge’lerin daha hızlı üretilebilmesi 

amacıyla 2013 de KOSGEB’in 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programını kullandık. Bu proje 

bizim kapı detektörlerini hazırlama 

hızımızı ve aylık kapasitemizi ciddi 

anlamda arttırdı“

“KOSGEB Desteği ile 
Üretimde Yüzde 85 
Oranında Yerliliği 
Yakalamış Olacağız”
KOSGEB’den KOBİGEL-KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

kapsamında bilişim sistemi 

altyapı projesini 2016 yılında 

yaptıklarını ifade eden Erdem 

Dinçsoy, KOSGEB’in firmaya 

fazlasıyla destek olan bir kurum 

olduğunu belirtti. Dinçsoy, “2016 

yılında KOSGEB’den KOBİGEL-

KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında bilişim sistemi 

altyapı projesi yaptık. Bu da 210 

bin liralık bir proje idi. 99 bin 

lirasını geri ödemesiz olarak aldık. 

Yine 2017 yılına geldiğimizde de 

KOSGEB’in pazarlama konusundaki 

desteğinden faydalandık. Sadece 

ülkemizde üretmek ve Ar-Ge 

yapmak değil, Ar-Ge sonucu çıkan 

malın yurt dışına pazarlanması 

da çok büyük önem taşıyor. 

Bu anlamda aslında ülkemizin 

en büyük eksikliği olduğuna 

inanıyoruz. Bir takım projeleri 
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desteklemek güzel ama neticesinde 

bu ülkeye ne para kazandırdığı çok 

önemli. Biz burada yurt dışında 

pazarlama ve satış konusunda 

desteklerin daha da artırılması 

gerektiğine inanıyoruz. Bu 

desteklerin de pazarlama desteği 

ile çok büyük önem kazanıyordu. 

Yurt dışında birkaç fuara destek 

veriyor. Bütün ücretlerini ödüyor 

ve sizin basılı tanıtım maddelerinizi 

destekliyor. TEKNOPAZAR 

böyle bir destek programıydı. Bu 

programdan da 2017 senesinde 

yaklaşık 124 bin liralık bütçemiz 

vardı. Bunun da destek ödemesini 

bekliyoruz. 2018 yılında KOSGEB 

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programında “İhracatta Teknolojisi 

Yüksek Katma Değerlerin ve 

Kobilerin Payının Arttırılması ve 

Bilişim Teknolojilerinin Altyapısının 

Güçlendirilmesi” adlı proje yaptık. 

Bunun da maliyeti 125 bin lira idi. 

Destek kapsamında beklediğimiz 

41 bin liralık ödeme var. Bu yıl 

içerisinde KOSGEB ile bugüne 

kadar yaptığımız en büyük projeyi 

hayata geçirdik. Projemizin adı; 

TEKNOYATIRIM Destek Programı. 

Bu program ile üretmiş olduğumuz 

tam otomatik satış otomatlarının 

üretim kapasitesini arttırmayı 

hedefliyoruz. Bu projenin de 

tahmini maliyeti 4 milyon liradır. 

Destek kapsamında 3 milyon 200 

bin lirası alınması uygun görüldü. 

Bu proje de devam ediyor. Bu 

projemiz bittiği zaman çok hızlı, 

ihtiyaçların hepsinin fabrikadan 

karşılandığı, yüzde 85 yerlilik 

oranına sahip satış otomatları 

üretimi tamamlanmış olacak ve 

dünyanın her yerine bu üretimi 

satabilir hale geleceğiz” şeklinde 

konuştu. 

İhracat Sürekli 
Yükseliyor
KOSGEB’in sağladığı destekler 

sayesinde ihracat rakamlarının 

sürekli arttığını dile getiren 

Erdem Dinçsoy, Elektral A.Ş 

için KOSGEB desteklerinin çok 

büyük önem arz ettiğinin altını 

çizerken, “KOSGEB ile ihracatımız 

çok ciddi bir şekilde artmıştır. 

Her sene bir önceki seneye göre 

ihracatımız yüzde 20-25 oranında 

bir artış gösterdi. Keza bunun 

yanında bütçemiz, genel satış 

cirolarımız aynı oranlarda yükseldi. 

İnovasyon konularında firmamız 

Ar-Ge merkezi haline geldi. Sadece 

KOSGEB’in bu destekleri bize yalnızca 
KOSGEB’in değil aslında diğer destek 

unsurlarını da görmemizi sağladı. 
Gerek Ekonomi Bakanlığı gerekse 

diğer bakanlıkların verdikleri teşvik ve 
desteklerden de yararlanma imkanı bulduk.
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KOSGEB’in bu destekleri bize 

KOSGEB’i değil aslında diğer destek 

unsurlarını görmemizi de sağladı. 

Gerek Ekonomi Bakanlığı gerek 

diğer bakanlıkların verdikleri teşvik 

ve desteklerden de yararlanmamızı 

sağladı. 

KOSGEB’in destekleri çok güzel 

ancak şu anda KOSGEB’in 

verdiği ithalatı engelleyecek ürün 

desteğinde biz aslında bunu 10 

yıl önce yapmaya başlamışız. 10 

yıllık önceliğimiz var. Dolayısıyla 

firmaların öncelikleri de birbirine 

göre farklıdır. Burada uzman 

arkadaşların firmaya göre daha 

stratejik planlamalar yapmaları 

bu desteklerin verimini daha da 

artıracaktır. Örnek vermek gerekirse 

bizim şu an yaptığımız bir kapı 

detektörü var ve bu dünyanın en 

gelişmiş kapı detektörüdür. Artık 

bundan yapmamız gereken Ar-Ge 

projesi değil bunun gerçek anlamda 

dünyada gösterilmesini sağlamak. 

Bir Türk imajı ile dünyanın 

Amerika’dan İtalya’dan daha yüksek 

bir cihazını yapmışsanız bunun 

pazarlamasını da aynı onlar kadar 

yapmanız icap eder. Bu ülkeye 

gerçek anlamda bin misli ile 

dönecek projedir. Şayet Elektral bu 

şekilde spot ışığı ile aydınlatılır ve 

dünyada da bu ürünü gösterebilir 

hale getirirse ülkemiz bu konuda 

çok büyük döviz girişine imkan 

yaratacaktır. Genel olarak Elektral’i 

şöyle tanımlamak gerekir; ‘Biz 

bir fikri üretime çeviren ithalatı 

ihracata çeviren aldığı desteği milli 

gelire dönüştüren yüzde 100 yerli 

sermayeli bir firmayız.’ Bu anlamda 

KOSGEB’in bize bugüne kadar 

yaptıkları destekler kuruluşumuzu 

bu noktalara getirmiştir. 

Bundan sonra da mevcut genç 

arkadaşlarımızın özellikle de 

bölgemizdeki uzman arkadaşımızın 

geniş açılı bakışı; gerek olaylardaki 

inisiyatifi gerekse bize olan 

yaklaşımı ile  bizi her zaman 

KOSGEB’e yakınlaştırmaktadır. Bu 

sebeple tüm KOSGEB çalışanlarına 

bizlere olan desteklerinden dolayı 

bir kez daha Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı olarak teşekkür 

ediyorum. İnşallah ülkemizin 

hedeflediği 2023 Türkiye’sinde 

Elektral’in de bu tür desteklerle 

daha büyük katkılar sunmasını 

umuyorum.”
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KOBİ TEKNOYATIRIM
KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

ORTA YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA 
ÜRETİME DAYALI PROJELERİNİZE 

5 MİLYON TL’YE KADAR 

DESTEK

Başvurular 

e-devlet (www.turkiye.gov.tr)

adresinden yapılmaktadır.
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Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan’ın açıkladığı eylem 

planında yer alan Türkiye Uzay 

Ajansı için geri sayım sona erdi. 

Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. 

Ajansın kuruluş, görev ve 

yetkilerine ilişkin usul ve esasları 

düzenleyen Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesi, çıktı. 

Resmi Gazete ‘de yayımlanan 

kararname, 13 maddeden 

oluşuyor.

Ajans, uzay ve havacılık bilimi 

ve teknolojilerine yönelik orta 

ve uzun vadeli amaçları, temel 

ilke ve yaklaşımları, hedef 

ve öncelikleri, performans 

önceliklerini, bunlara ulaşmak 

için izlenecek yöntemler ile 

kaynak dağılımlarını da içeren 

stratejik planlar hazırlayacak. 

Milli güvenlik ve kamu 

düzeninin sağlanması amacıyla 

görevi kapsamında yapılan 

çalışmalar sonucunda elde 

edilen verilerin standartlarını 

oluşturacak olan Türkiye Uzay 

Ajansı, gerektiğinde bu verilerin 

işlenmesini, saklanmasını ve 

kullanılmasını sağlamak ve 

paylaşım şartlarını düzenlemekle 

sorumlu olacak.

Milli Uzay Programı
Dışa bağımlı olmayan rekabetçi 

bir uzay ve havacılık sanayinin 

geliştirilmesini sağlayacak olan 

ajans, aynı zamanda milli uzay 

programı hazırlayacak. Uzay 

Türkiye Uzay Ajansı, 
Resmi Gazete ’de 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
imzasıyla yayımlanan 
kararla kuruldu. Ajans, 
Cumhurbaşkanı 
tarafından 
belirlenen politikalar 
doğrultusunda “Milli 
Uzay Programı”nın 
hazırlanarak hayata 
geçirilmesi için 
çalışmalar yürütecek. 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın ilgili 
kuruluşu olarak 
konumlandırılacak.

Türkiye Uzay Ajansı Kuruldu

Uzay Artık Uzak Değil
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yer istasyonlarının işletilmesine 

yönelik sözleşme imzalayacak, 

uzay yer istasyonları arasında 

koordinasyonu sağlayacak, 

ülkenin uzaya yönelik hak ve 

menfaatlerinin korunması ve 

güvence altına alınması için 

ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

koordinasyonu yürütecek. 

Uzay ve havacılık alanında 

bilim ve teknolojilere ilişkin 

uluslararası standartları da 

dikkate alacak olan ajans, 

ilgili kurum ve kuruluşlarla 

koordinasyon içinde ülke 

standartlarını belirlemeye 

yönelik çalışmalar yürütecek.

Uzayın Keşfi
Uzaya fırlatılan nesnelerin 

kayıtlarını tutacak, uzayın 

keşfine yönelik operasyon 

yapacak, uzay aracı tasarlayacak. 

Doğal afetlerin erken tespit 

edilmesi konusunda da hizmet 

verecek olan ajans, ayrıca 

Türkiye’nin sahip olduğu kritik 

uzay ve havacılık teknolojilerinin 

ihracına ilişkin usul ve esasları, 

ilgili kurum ve kuruluşlarla 

koordineli olarak belirleyecek. 

Deneysel amaçlı uzay ve hava 

araçları, uzay ve yer sistemleri, 

alt sistemler, ekipman ve 

bileşenlerin geliştirilmesine, 

uzayın keşfine yönelik 

araştırmalar yapacak.

Ajans, uzay ve havacılık bilimi ve 

teknolojilerinde dışa bağımlılığın 

azaltılması, uluslararası alanda 

rekabet gücünü arttırılması, 

bilimsel ve teknolojik altyapı 

oluşturulması ve her türlü 

yeni teknolojinin geliştirilmesi 

amacıyla Ar-Ge ve yüksek 

teknoloji girişimciliği destek 

programları hazırlayacak. Ajans, 

bu görevleri, Bilim, Teknoloji ve 

Yenilik Politikaları Kurulu’nun 

ilke ve önerilerini dikkate alarak 

belirleyecek. Ülke genelinde 

uzay ve havacılık alanında bilim 

ve teknolojilere yönelik ilgi ve 

merakın geliştirilmesinde de 

öncülük yapacak olan ajans, 

bu amaçla faaliyet alanlarında 

kamuoyuna ulaşmak için 

gerekli yayınları yaparak, her 

türlü iletişim ortamında içerik 

hazırlayıp sunarak etkinlikler 

gerçekleştirecek ve bu amaca 

yönelik faaliyetleri destekleyecek.

Türkiye Uzay Ajansı, 
Ülke genelinde uzay 
ve havacılık alanında 
bilim ve teknolojilere 

yönelik ilgi ve merakın 
arttırılmasında ve 
geliştirilmesinde 
öncülük yapacak.
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Ajans  Yönetimi
Türkiye Uzay Ajansı Yönetim 

Kurulu, başkan dahil 7 üyeden 

oluşacak. Yönetim Kurulu, 

ajansın en üst karar organı 

olacak ve ajansın başkanı, 

yönetim kurulunun da başkanı 

olarak görev yapacak. Ajansın bir 

başkanı iki de başkan yardımcısı 

olacak. Başkan yardımcıları, 

başkanın görev süresi ile sınırlı 

olmak üzere görev yapacak. 

Ayrıca, başkan ve yardımcıları 

özlük hakları bakımından 

Türkiye İstatistik Kurumu’ndaki 

muadillerine denk olacak.

Başkan dışındaki yönetim kurulu 

üyelerinin görev süresi üç yıl 

olacak. Görev süresi biten üyeler 

yeniden seçilebilecek. Başkan 

yardımcılarından Yönetim 

Kurulu üyeliğine atananlardan 

görevleri herhangi bir nedenle 

son bulanların yönetim kurulu 

üyelikleri de sona erecek.

Ajansın yönetim kurulu her ay en 

az bir kere toplanacak. Yönetim 

kurulunun olağan toplantılarına 

yıl içinde toplam dört defa veya 

üst üste üç defa katılmayan 

üyelerin üyelikleri yönetim 

kurulu kararıyla düşürülebilecek.

Herhangi bir nedenle boşalan 

üyeliklere seçilen üyelerin 

görev süresi de üç yıl olacak. 

Yönetim kurulunun çalışma 

usul ve esasları, Yönetim 

kurulu kararı doğrultusunda 

ajans tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenecek. 

Yönetim kurulu üyelerine ayda 

ikiden fazla olmamak üzere 

her bir toplantı için 9000 ek 

gösterge rakamının memur aylık 

katsayısı ile çarpımı sonucunda 

bulunacak miktarda huzur 

hakkı ödenecek. Ajans merkezi 

Doğal afetlerin 
erken tespit edilmesi 
konusunda da hizmet 

verecek olan ajans, 
ayrıca Türkiye’nin 
sahip olduğu kritik 
uzay ve havacılık 
teknolojilerinin 

ihracına ilişkin usul 
ve esasları, ilgili 

kurum ve kuruluşlarla 
koordineli olarak 

belirleyecek. 
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olarak faaliyetlerini Ankara’da 

yürütecek. Kararnameye göre 

ajans, yurt içinde çalışma ofisi 

ve ilgili mevzuata göre yurt 

dışında temsilcilik açabilecek. 

Ajans, geçici görevle personel 

çalıştırabilecek. Yabancı personel 

istihdam edilebilecek. 

Gelirin Yüzde 20’si 

Aktarılacak
Tüzel kişiliğe haiz ajansın idari 

ve mali özerkliği ve özel bütçesi 

olacak. Ajansa her yıl genel 

bütçeden bir gelir aktarılacak. 

Buluşlardan doğan haklar, her 

türlü yardımlar, bağışlar ve 

vasiyetler de ajansın gelirleri 

arasında yer alacak.  

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 

Araştırma Enstitüsü tarafından 

bir önceki yıl elde edilen 

gelirin yüzde 20’si ajansa 

yönlendirilecek. Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü’nün yıllık 

gelirlerinden o yıla ilişkin her 

türlü giderinin karşılanmasından 

sonra kalan miktarın yüzde 20’si 

de ajansa gidecek. 

655 sayılı Ulaştırma ve 

Altyapı Alanına ilişkin Bazı 

Düzenlemeler Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 

40’ıncı maddesinin birinci fıkrası 

gereğince Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı’na aktarılan tutarın 

yüzde 20’si de ajans hesaplarına 

aktarılacak.

Havacılık ve Uzay 

Teknoloji  Genel 

Müdürlüğü Kapatıldı
Kararnamenin yürürlüğe girdiği 

tarih itibarıyla Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığı bünyesinde 

bulunan Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

kapatıldı. Bu genel müdürlüğe ait 

her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç, 

yazılı ve elektronik ortamdaki 

evrak kayıt ve dokümanlar 3 ay 

içinde ajansa devredilecek.

Ajans, uzay ve 
havacılık bilimi 
ve teknolojileri 
alanındaki Ar-

Ge ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 

TÜBİTAK programları 
üzerinden proje 

ve burs çağrılarına 
çıkacak, insan 

kaynağı ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere 

TÜBİTAK üzerinden 
burs verebilecek.
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20 Yılda 
KOSGEB’le Zirveye

Malatya’da döküm ustası iki 

kardeş KOSGEB’in Stratejik Ürün 

Yatırım Desteği ile Çin’den gelen 

ve ürünlere alternatif olarak gizli 

rezistans üretimine başladılar. 

Rezistans üreten kardeşler 

7 milyon liralık yatırımla 

kurdukları fabrika ile ülke 

ekonomisine yıllık yaklaşık 700 

bin dolar katkı sağlayacaklar. 

Asım ve kardeşi Besim Ayasgil, 

1942’de babalarının açtığı döküm 

atölyesinde çırak olarak mesleğe 

başladılar.

Kendilerini bu alanda geliştiren 

ancak sermaye yetersizliği 

nedeniyle işlerini büyütemeyen 

Ayasgil kardeşler, 2011’de Fırat 

Kalkınma Ajansı’ndan hibe desteği 

aldılar. 350 bin lira hibe desteği 

almalarının ardından Malatya 

2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 

fabrika kuran kardeşler, KOSGEB 

desteklerinden de yararlanarak, 75 

kişinin istihdam edildiği fabrika 

kurdular. Yaklaşık 40 yıldır alın teri 

döken, kardeşler hem babaların 

mesleğini sürdürdü hem de kente 

istihdam sağladılar.

KOSGEB’in birçok 
destek programından 
faydalanan işletme, 
20 yılda sektörün 
zirvesine oturdu.
KOSGEB Desteği ile 
Malatya’da 7 Milyon 
Liralık üretim hattı 
kurdu.
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KOSGEB’in Ar-Ge 
Desteği ile Ürün 
Geliştirdiler
Döküm atölyesinde altyapı 

malzemeleri yapan Ayasgil 

kardeşler, OSB’de otomatik 

kalıplama sistemi kurarak, katma 

değeri yüksek ürünlere yönelerek 

rezistans üretmeye başladılar. 

KOSGEB’in, Ar-Ge ve İnovasyon 

Desteği’nden de yararlanan 

kardeşler, 6 yıl önce “Alüminyum 

Katkılı Demir Döküm  Malzemesi” 

isimli ürün geliştirerek bu ürünün 

patentini aldılar.

“KOSGEB’in, Ar-Ge 
desteği olmasaydı 
işimizi geliştiremezdik”
İşletme sahiplerinden Asım 

Ayasgil, yaptığı açıklamada, 

baba mesleğini en iyi şekilde 

sürdürmeye gayret ettiklerini 

belirterek, yaklaşık 40 yıldır 

sektörde alın teri döktüklerini 

söyledi.

Atölyeyi büyütmeye 30 yıl 

önce karar verdiklerini ancak 

sermaye yetersizliğinden dolayı 

yapamadıklarına dikkati çeken 

Ayasgil, “Fırat Kalkınma Ajansından 

destek alarak elektrikli ocak 

yapımına geçtik. Ocak üretimine 

geçince kendimizi OSB’de bulduk. 

350 bin liralık hibe desteğiyle 

büyüdük. Hibe ve kredilerle 

işimizi geliştirdik. KOSGEB’in, 

Ar-Ge desteği olmasaydı işimizi 

geliştiremezdik. Fırat Kalkınma 

Ajansı’ndan destek almadan önce 

5 kişiydik şimdi yaklaşık 75 kişiye 

istihdam sağlıyoruz.” diye konuştu.

Ayasgil, KOSGEB’den aldıkları 

inovasyon desteği ile geliştirdikleri 

“Alüminyum Katkılı Demir Döküm 

Malzemesi” isimli ürünlerine 5 yıl 

önce patent aldıklarını anlatarak, 

yaklaşık 20 ülkeye bu malzemeyi 

ihraç ettiklerini dile getirdi.

Ürün hakkında bilgi veren 

Ayasgil, şöyle devam etti: 

“KOSGEB’in Ar-Ge proje desteği ile 

yaklaşık 6 ayda bu ısıtıcıyı yaptık. 

Isıtıcının 500 wattlık enerjiyle 

yaklaşık 500 dereceye kadar ısısı 

çıkıyor. Alüminyum kullanarak, 

ısının artmasını ve daha hızlı 

yayılmasını sağladık. Eskiden 

500 Wattlık enerjiyle 250 derece 

ısıya zor ulaşıyordu, yaptığımız 

yeniliklerde 500 dereceye kadar 

ısı alıyoruz. Yüzde yüz verimlilik 

aldık. Bu malzeme bütün ısıtma 

sistemlerinde, binaların ısıtma 

sistemleri, çimento fabrikaları gibi 

birçok alanda kullanılıyor.”

Türkiye’de 

yapılmayan bir 

üründü. Çin bu 

ürünü üretiyor, 

dünyada Çin’den 

alıyordu. KOSGEB 

Stratejik Ürün Destek 

Programı’ndan 

yararlandık ve 

tesis kurduk. Kettle 

rezistansı üretiyoruz.
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Endüstriyel Uygulama 
Desteği ile Seri Üretime 
Geçtiler
Ar-Ge ve İnovasyon desteği ile 

geliştirilen “Alüminyum Katkılı 

Demir Döküm  Malzemesi” 

isimli ürün elde günde 30 adet 

üretilirken, KOSGEB’in Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı’ndan 

da yararlanarak üretim hattını 

kuran işletmede günde 300 

adet üretim yapılmaya başlandı.  

Üretilen ürünler endüstriyel 

alanlarda ısıtma sistemlerinde 

kullanılıyor. 

KOBİGEL İle Makine 
Parkuru Zenginleştirildi
KOSGEB ile günden güne büyüyen 

Serena Yapı Malzemeleri Tekstil 

Döküm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 

işletmesi KOSGEB’in KOBİGEL 

Destek Programı ile makine 

parkurunu da geliştirerek üretim 

hattını zenginleştirdi.

TEKNOPAZAR Desteği 
ve 20 Ülkeye İhracat
İşletmelerin uluslararası pazarlara 

yönelmeleri amacı ile vermiş 

olduğu TEKNOPAZAR Destek 

Programı’ndan da yararlanan 

işletme, bu destek sayesinde yurt 

dışı fuarlarına katılarak yurt dışı 

bağlantıları yaptı ve şu anda KKTC, 

Azerbaycan, Bulgaristan, Ukrayna, 

Yunanistan, Sudan, Polonya ve 

Cezayir gibi ülkeler başta olmak 

üzere 20 ülkeye ihracat yapıyor.

 

Hedef 60 Ülkeye İhracat
Birkaç ay önce gizli rezistans 

üretimine başladıklarını ve 

OSB’deki farklı firmaların da 

kendileri için çeşitli parçalar 

ürettiğine işaret eden Ayasgil, 

şunları kaydetti: “Son olarak 

KOSGEB’den hibe olarak 3 milyon 

500 bin liralık makine desteği aldık, 

bu destek ile üretmiş olduğumuz 

gizli rezistans üretim tesisimizi daha 

da güçlendirmiş olacağız.”

Bu rezistansın Türkiye’de 

üretiminin yaygın olmadığını 

dile getiren Ayasgil, “Türkiye’de 

yapılmayan bir üründü. Çin bu 

ürünü üretiyor, dünyada Çin’den 

alıyordu. KOSGEB stratejik ürün 

destek programından yararlandık 

ve tesis kurduk. Kettle rezistansı 

üretiyoruz. Döküm kalıbını 

ürettikten sonra içerisine rezistans 

döşüyoruz. Bir de krom tabanlı gizli 

rezistans üretiyoruz. Ürünlerimizi 

16 ülkeye ihraç etmeye başladık. 

Hedefimiz 60 ülkeye ihracat 

yapmak. Bu üründen 600 bin 

üretmeyi planlıyoruz. Bunların 200 

binini iç piyasaya 400 binini de 

yurt dışına satmayı planlıyoruz. Bu 

kapsamda bir Alman firmasıyla da 

anlaşma yaptık.” dedi.

Hedefimiz 60 ülkeye 
ihracat yapmak. 
Bu üründen 600 

bin üretmeyi 
planlıyoruz. 

Bunların 200 binini 
iç piyasaya 400 

binini de yurt dışına 
satmayı planlıyoruz. 

Bu kapsamda bir 
Alman firmasıyla da 

anlaşma yaptık.
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“Ülke Ekonomisine 
Yıllık 700 Bin Dolar 
Katkı Sağlayacağız”

Ayasgil, gizli rezistans üretimiyle 

hem ithalatı azaltacaklarına 

hem de ihracat yapacaklarını 

vurgulayarak, “Yıllık 400 bin dolar 

ihracat yapmayı planlıyor, 300 bin 

dolarlık ithalatın da önünü kesmeyi 

hedefliyoruz. Ülke ekonomisine 

yıllık ortalama 700 bin dolar katkı 

sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

76 Yıllık Serüven
İşletmenin kurucusu Ahmet 

Ayasgil, Hava İkmal Çırak Okulu 

ustabaşılığından ayrılarak 1942 

yıllında Malatya’da kendi torna 

tesviye atölyesini kurdu. Bu işte 

dökümün eksikliğini de hissederek 

sonrasında kendi Uğurel Döküm 

Atölyesi’ni de kurdu.

Bunun yanında matkap tezgâhı, 

testere makinası ve kepenk 

kızakları üretti. Türkiye ve 

dünyanın birçok ülkesine hizmet 

veren Ayasgil,  Kupol Ocağıyla 

döküm yaparak matkap ve 

testere makineleri ile işe başlayıp 

birçok ürünü geliştirerek kendi 

tasarımlarını üretip sektöre yerli 

üretimi getirdi. Sonrasında ise 

büyük ihaleler alıp şirketini 

oğullarıyla beraber daha da 

geliştirerek birçok firmaya makine 

ve parça üretti.

Ahmet Ayasgil’in ölümünden 

sonra ise oğulları Asım Ayasgil ve 

Besim Ayasgil bu bayrağı teslim 

alıp daha yükseklere çıkararak 

babalarından kalan bu şirketi 

inovasyon ve yaratıcılıklarıyla 

ürün yelpazesini genişleterek 

ısı sektörüne girdiler. Gün 

geçtikçe Ar-Ge çalışmalarıyla 

kurumsallaşma yolunda 

ilerliyorlar.

1998 yıllında Asım AYASGİL ve 

Besim AYASGİL Serena Yapı 

Malzemeleri Tekstil Döküm Gıda 

San. ve Tic. Ltd. Şti. şirketini 

kurdular. 2009 yıllında 2.Organize 

Sanayi Bölgesi’nde 5000 m2 kapalı 

olmak üzere toplam 15000 m2 

alanda hizmet vermeye başladılar. 

Serena Döküm, 2011 yılında Hot 

Plate üretiminde önde gelen 

firmalar arasına girdi.

Serena Döküm’ün aylık döküm 

kapasitesi 100 tondur.  Şu anda 

20 ülkeye ihracat yapan işletme, 

20 yılda KOSGEB destekleri ile 

sektörün zirvesine oturdu.

Yıllık 400 bin dolar 
ihracat yapmayı 

planlıyor, 300 bin 
dolarlık ithalatın 

da önünü kesmeyi 
hedefliyoruz. 

Ülke ekonomisine 
yıllık ortalama 700 

bin dolar katkı 
sağlayacağız.
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KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt 

Afyonkarahisar’da yerli tıbbi 

cihazın müjdesini vererek, 

“Üretilen ürünün hem rakip 

ürünlere karşı daha pratik olması 

hem de fiyat avantajı hasebiyle 

firma temsilcilerini tebrik 

ediyorum.” dedi.

İlaç Hazırlama Sistemi
Uzkurt, girişimcilerin 

taleplerini almak ve çözüm 

getirmek için düzenlediği 

il gezileri kapsamında 

Afyonkarahisar’daydı.

KOSGEB’ten Ar-Ge İnovasyon 

Destek Programı çerçevesinde 

destek alan Biohenge Ar-Ge 

İnavasyon firmasını ziyaret 

eden Uzkurt, Total Parenteral 

Nütrisyon (TPN) ilaç hazırlama 

sistemini inceledi.

Yerli ve Milli Üretim
Burada yetkililerden bilgi 

alan Uzkurt, KOSGEB olarak 

yeni dönemde KOBİ’leri 

güçlendirmek, bunların 

vasıtasıyla teknoloji üretimini 

tabana yaymak, yerli ve milli 

üretim konusunda KOBİ’leri 

teşvik için çok ciddi destek 

modellerini uygulamaya 

aldıklarını söyledi.

Moral Ziyaretleri
Bu çerçevede 

Afyonkarahisar’daki KOBİ’lerin 

de desteklerden mümkün 

olduğu kadar yararlanmalarını 

arzu ettiklerini belirten Uzkurt, 

“Farkındalık oluşturmak, KOBİ’lere 

moral vermek amacıyla bazı 

firmalarımızla bir araya geleceğiz. 

Bugün ziyaret ettiğimiz firmamız 

yakın zamanda KOSGEB’den destek 

alarak yeni bir ürün geliştirmiş. 

Bu ürünü görme fırsatı bulduk. 

KOSGEB Başkanı olarak beni çok 

mutlu etti.” dedi.

Katma Değere 
Dönüşüyor
Uzkurt, kamudan alınan destekle, 

daha önce ithal edilen tıbbi 

bir cihazın bugün tamamen 

yerli üretimine başladıklarının 

müjdesini vererek, “Gelecek 

öngörülerinde hem iç hem de 

dış piyasada önemli bir pazar 

hacmine ulaşmayı hedefliyorlar. 

Üretilen ürünün hem rakip ürünlere 

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt’tan

Yerli Tıbbi Cihaz Müjdesi

Daha önce ithal edilen 

tıbbi bir cihaz KOSGEB 

desteğiyle yerli olarak 

üretildi. Yerli ve milli 

tasarım TPN yazılımı 

ve dolum cihazı 5 

şehirde 7 hastanede 

kullanılıyor.
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karşı daha pratik olması hem 

de fiyat avantajı hasebiyle firma 

temsilcilerini tebrik ediyorum. 

KOSGEB olarak KOBİ’lere 

verdiğimiz desteklerin ülkemize 

ciddi bir katma değere dönüşüyor 

olmasını sevinçle karşılıyoruz.” diye 

konuştu.

İçimiz Çok Rahat
Gelecek dönemde daha fazla 

girişimciyi desteklemek 

istediklerini dile getirerek, 

“Afyonkarahisar’a verdiğimiz 

desteklerin belki 100 katının ülke 

ekonomisine geri döndüğünü 

gördük. O anlamda içimiz çok 

rahat. Biz teknolojik düzeyi yüksek, 

katma değer üreten, ihracat odaklı 

firmalarımızı özelikle desteklemek 

istiyoruz.” dedi.

KOSGEB’e Yeni Başvuru
Firmanın biyomedikal 

mühendisi Aydın Coşkun, 

iki doçent ve 17 biyomedikal 

mühendisinden oluşan ekiple 

çalışmalarını sürdürdüklerine 

işaret ederek, “Gecemizi 

gündüzümüze katarak çalıştık, 

başarıyla projemizi sonlandırdık. Şu 

anda cihazımız 7 hastanede faaliyet 

gösteriyor. İnşallah daha büyük, 

yeni cihazlar yapacağız. Amacımız, 

ülkemizin ihtiyacı olan cihazı 

üretmek. Şimdi kemoterapi cihazı 

için de başvurumuzu KOSGEB’e 

yaptık.” dedi.

Öğrencilerle Buluştu
Uzkurt, daha sonra KOBİ 

Gelişim Destek Programı’ndan 

faydalanan Akkent Şekerleme’de 

incelemelerde bulundu. 

Nanopan Ahşap Kaplama’yı 

ziyaret eden Uzkurt, Afşar Soda 

Fabrikası’nı gezdi. Uzkurt daha 

sonra Afyonkarahisar Kocatepe 

Üniversitesi’nde öğrencilerle 

buluştu.

Yüksek Teknoloji Hedefi
Uzkurt, üniversite tarafından 

düzenlenen “Girişimcilik” 

panelinde yaptığı konuşmada, 

önemli hedeflerinden birinin 

teknolojik düzeyi yüksek yeni 

girişimcileri ortaya çıkarmak 

olduğunu belirterek, “Diğer 

taraftan mevcut KOBİ’lerimizin 

üretimlerini daha katma değerli hale 

getirmek, teknolojik düzeylerini 

artırmak, sektörel olarak düşük ve 

orta teknolojili alanlardan yüksek 

ve orta yüksek teknolojik alanlara 

evrilmek gibi bir misyonumuz var.” 

dedi.

50 Bin Girişimciye 
Destek
Hayal kurmanın çok önemli 

olduğuna değinen Uzkurt, şunları 

kaydetti: “KOSGEB olarak 50 bin 

girişimcimize destek verdik. Bu 

girişimcilerimizden bazıları süreç 

içerisinde işini yürütemedi ve 

işletmesini kapattı ama bazıları 

da bugün uluslararası pazarlarda 

faaliyet gösteren ve dünya 

pazarlarına ürün ihraç eden firmalar 

olmayı başardı.”

Girişimcilik Tavsiyeleri
Öğrencilere, kariyer hedefleri 

çerçevesinde girişimcilik 

konusunda tavsiyelerde bulunan 

Uzkurt, KOSGEB ve destekleri 

konusunda kendisine yöneltilen 

soruları cevaplandırdı. Uzkurt 

ile öğrencilerin buluşmasına 

KOSGEB’den destek alan 

girişimciler de katıldı.
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İş yerlerinde meydana gelen “görünmez kazalar” ile meslek hastalıkları 

iş sağlığı ve güvenliği konusunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 

Ağırlıklı olarak KOBİ’lerin karşılaştığı bu istenmeyen durumlarla ilgili 

KOSGEB Dergi ekibi olarak bir dosya çalışması başlattık. 

Bu sayıdan itibaren siz okuyucularımıza, iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda hem pratik bilgiler vereceğiz, hem de daha sağlıklı bir iş 

yaşamı için ipuçları sunacağız.

Sosyal devlet kavramının ortaya 

çıkmasıyla birlikte iş sağlığı ve 

güvenliği konusu da iş yaşamının 

önemli gündem maddelerinden 

biri haline geldi. Artık küresel 

bir köy haline gelen dünyada, iş 

sağlığı ve güvenliği hizmetlerine 

olan ihtiyaç da giderek artıyor. İş 

sağlığı ve güvenliği konusu, bir 

taraftan işverenlere sorumluluklar 

yüklerken, diğer taraftan 

çalışanların bu konu hakkında 

yeterli seviyede bilgi sahibi 

olmasını zorunlu kılıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Nedir? 
Günümüzde, çalışanları iş kazaları 

ve meslek hastalıklarından 

korumak ve daha sağlıklı bir iş 

ortamında çalışmalarını sağlamak 

amacıyla yapılan tüm sistemli 

çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliği 

kavramı içinde kendisine yer 

buluyor. Bu kavram, çalışanların, 

işletmenin, üretimin her türlü 

tehlike ve zararlardan korunmasını 

içeriyor. Her iş yeri için önemli 

olan iş güvenliği, işletmelerin 

maddi varlığı kadar çalışanların 

sağlığı ve can güvenliğini de 

koruma altına alıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş

KOB KOB KOB  ZİNDEş Sağlığı ve Güvenliği

İ İ 
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Mevzuatta İş Güvenliği
Türk hukuk mevzuatında daha 

önce 4857 sayılı iş kanunun belirli 

maddeleri dâhilinde ele alınan iş 

sağlığı ve güvenliği hükümleri, 

2012 yılında kendi kanuna 

kavuştu. 

TBMM’den geçen 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş 

sağlığı ve güvenliği alanındaki 

bütün düzenlemeleri bir araya 

getirdi. Günümüze kadar 

bazı değişikliklerle gelen bu 

yasada işverenin ve işçilerin 

yükümlülükleri, iş sağlığı ve 

güvenliğinin iş yerinde örgütlü 

olarak yönetilmesi ve cezai 

yaptırımlar gibi maddeler 

bulunuyor. Kanuna göre, iş sağlığı 

ve güvenliğinin temelini, işçileri iş 

kazaları ve meslek hastalıklarından 

korumaya yönelik önlemleri almak 

ve onları bu konuda bilgilendirmek 

oluşturuyor. Kanun, kamu ve özel 

ayrımı olmaksızın herhangi bir 

alanda, herhangi bir unvan ve şekil 

ile çalışan herkesi kapsıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Çalışmalarının Amacı
İş sağlığı ve güvenliği konusunda 

yapılan tüm çalışmaların üç temel 

amacı bulunuyor. Bunlardan ilki, 

çalışanların güvenliğini sağlamak. 

Çalışanları iş kazaları ve meslek 

hastalıklarına karşı koruyarak 

ruh ve beden bütünlüklerinin 

sağlanması, bu yönde yapılan 

çalışmaların önemli bir ayağını 

oluşturuyor. 

Çalışmaların bir diğer amacı, 

üretim güvenliğini sağlamak. 

Bu amaca yönelik çalışmalar, 

hem üretimde verimin artmasını 

sağlıyor hem de bununla bağlantılı 

olarak işletmenin ekonomik 

gücüne destek oluyor. İş sağlığı ve 

güvenliği çalışmalarının bir diğer 

amacı da işletmenin güvenliğini 

sağlamak. Bu amaca yönelik olarak 

alınacak tedbirler ile makine 

arızaları, makinelerin devre 

dışı kalmaları, patlama olayları, 

yangın gibi işletmeyi tehlikeye 

düşürebilecek durumların önüne 

geçilmiş oluyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Çalışmalarının Amacı

İş sağlığı ve güvenliği konusunda 

yapılan tüm çalışmaların üç temel 

amacı bulunuyor. Bunlardan ilki, 

çalışanların güvenliğini sağlamak. 

Çalışanları iş kazaları ve meslek 

hastalıklarına karşı koruyarak 

ruh ve beden bütünlüklerinin 

sağlanması, bu yönde yapılan 

çalışmaların önemli bir ayağını 

oluşturuyor. 

Çalışmaların bir diğer amacı, 

üretim güvenliğini sağlamak. 

Bu amaca yönelik çalışmalar, 

hem üretimde verimin artmasını 

sağlıyor hem de bununla bağlantılı 

olarak işletmenin ekonomik 

gücüne destek oluyor. İş sağlığı ve 

güvenliği çalışmalarının bir diğer 

amacı da işletmenin güvenliğini 

sağlamak. Bu amaca yönelik olarak 

alınacak tedbirler ile makine 

arızaları, makinelerin devre 

dışı kalmaları, patlama olayları, 

yangın gibi işletmeyi tehlikeye 

düşürebilecek durumların önüne 

geçilmiş oluyor.
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İş sağlığı ve iş güvenliği 
çalışmalarının “Tıbbi” ve “İş 
Güvenliği” olmak üzere iki temel 
boyutu var:
1. Tıbbi Boyut

Meslek hastalıklarının önüne geçmek için yapılan 

çalışmalar

Çalışanların sağlığı ile ilgili yapılacak 

araştırmalar,

İş yerinde oluşabilecek bazı risklere karşı alınacak 

tıbbi koruma yöntemleri,

“İş Hekimliği”

2. İş Güvenliği Boyutu

İş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam 

oluşturmak için yapılan tüm çalışmalar. (İş 

hijyeni)

İş yeri ortamındaki sağlık ve güvenlik risklerinin 

saptanması,

İş yerindeki sağlık ve güvenlik risklerinin 

saptanması amacıyla ölçümler yapılması. (İş 

yerinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin, 

iş yerinde yapılan işler esnasında ortama yayılan 

ve sağlığa zararlı olduğu bilinen tozların ölçümü, 

makine ve tezgâhlardan kaynaklanan gürültünün 

düzeyini belirlemek üzere yapılan ölçümler gibi)

Temel Yapı Taşı 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda her iki boyutta yapılan çalışmalar, birbirini tamamlıyor. Her 

iki boyut da işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramının bütününü oluşturuyor. Çalışma şartları, 

çalışan kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebildiğinden, iş 

güvenliğinin sağlanması, sağlıklı bir toplumun önemli temel yapı taşlarından birini oluşturuyor.

Yasaklayıcı İşaretler

Acil Çıkış  ve 
İlk Yardım İşaretler

Emredici İşaretler

Uyarı İşaretleri

Güvenlik 

ve 

Sağlık 

İşaretleri
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SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

Isparta KOSGEB Müdürlüğü

KOSGEB Isparta Müdürlüğü 2010 

Yılı Temmuz ayında kuruldu. 

Toplam 12 personel ile KOBİ ve 

girişimcilere hizmet veriyor. 

Müdürlüğe bağlı  olarak birisi 

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

diğeri de Yalvaç Ticaret ve 

Sanayi Odası’nda olmak üzere  2 

KOSGEB Temsilciliği bulunuyor. 

Müdürlüğün girişimleriyle 

2013 yılında Yalvaç ilçesinde 

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 

kurulmuş olup başarılı bir şekilde 

çalışmalarına devam ediyor.

2010 Yılında Isparta’da KOSGEB 

veri tabana 1000 civarında işletme 

kayıtlı iken bu sayı şu anda 9 bin 

500’e ulaşmış durumda. 2002 

yılından 2010 yılına kadar krediler 

hariç verilen toplam destek 

miktarı 1,5 milyon lira iken 2011-

2018 yılları arasında yaklaşık 2 

bin işletmeye destek programları 

kapsamında toplam verilen destek 

miktarı 29 milyon lirayı geçti. Bu 

rakam yıllık ortalamada 3,6 milyon 

TL’yi buldu. 9 yılda verilen desteğin 

2 katından fazlasını 1 yılda verildi. 

Son yıllarda verilen destek miktarı 

her geçen yıl giderek artıyor. 

Isparta Müdürlüğü 2018 yılını da 

başarıyla tamamladı. Yaklaşık 500 

işletmeye 9 milyon 265 bin lira 

destek sağladı. 

Üniversitede örgün eğitimde 

verilen KOSGEB onaylı girişimcilik 

eğitimlerini alanlarla birlikte 

toplam uygulamalı girişimcilik 

eğitimlerini alan kişi sayısı 17 bine 

yaklaştı. İlde KOSGEB destekli 

kurulan işyeri sayısı da 600’ü 

buldu.

Isparta’da özellikle imalatçı 

KOBİ’lere verilen proje bazlı 

destekler ile KOBİ’lerin proje 

kültürünün gelişmesine çok 

önemli katkılar sağlandı. 

KOBİ’lerde projeli, hedefli ve planlı 

çalışmanın önemi giderek daha 

fazla ortaya çıkıyor, kültür haline 

geliyor. 2017 ve 2018 dönemlerinde 

çağrı esaslı KOBİGEL projeleri 

sunan 47 işletme destek almaya 

hak kazandı. KOBİGEL destek 

programında toplamda 60 işletme 

desteklendi.
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Türkiye’nin 
İlk Yerli Kemik Çimentosu 
Isparta’dan Yola Çıkacak
KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon 

Destek Programı kapsamında 

“Kemik Çimentosu Geliştirilmesi” 

projesini başarıyla sonuçlandıran

Tabib Farma, KOSGEB Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 

kapsamında  “Kemik Çimentosu 

Seri Üretimi” isimli projesini 

tamamlayarak seri üretime 

geçecek.

Girişimcilik Desteğiyle 
Başladı
Tabib Farma İlaç Tıbbi Cihazlar Ltd. 

Şti. 2015 yılında Isparta’da KOSGEB 

Yeni Girişimci Desteği ile kuruldu. 

Sağlık hizmeti veren kurum ve 

kuruluşlara tıbbi cihaz üretimi 

alanında ürün desteği sağlayan 

firma, hem yerli ürün geliştirmek 

için gerekli araştırmalar yapıyor 

hem de mevcut ürünlerin kalite 

düzeyini artırmak için yurt içi ve 

yurt dışı Ar-Ge merkezleri ile iş 

birliği çalışmaları yürütüyor.

Ar-Ge Ruhu
Kuruluşundan itibaren Ar-Ge’ye 

büyük önem veren Tabib Farma,  

laboratuvarında tıbbi cihaz 

alanında ve ortobiyolojik ürünler 

sınıfında birçok ürün için Ar-Ge 

çalışmaları yapıyor.

Tabib Farma, KOSGEB’in Ar-

Ge İnovasyon Destek Programı 

kapsamında  “Kemik Çimentosu 

Geliştirilmesi” projesini üniversite 

iş birliği ve kendi Ar-Ge ekibi 

ile 2017 yılında başarıyla bitirdi. 

Daha sonra kemik çimentosu 

seri üretimine geçmek için 

çalışmalarına başladı. KOSGEB 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı kapsamında  “Kemik 
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Çimentosu Seri Üretimi”  projesini 

yürüten firma, çalışmalarını 

tamamladıktan sonra ilk yerli 

üretim kemik çimentosunu 

“Alcasis Bone Cement” 
markası ile hizmete 
sunacak. 
Kemik çimentosu, hazırlanma 

süresi, çalışma zamanı ve 

polimerizasyon sırasında 

ortaya çıkardığı ısı derecesi ile 

kullanıldığı ameliyatların başarılı 

sonuçlanması noktasında önem 

arz ediyor. 

Türkiye’de sağlık ve tıbbi cihaz 

alanında hizmet veren Tabib 

Farma, alanındaki teknolojik 

gelişmeleri yakından takip 

ederek, gereksinim ve değişimleri 

karşılayacak ürün ve hizmeti 

sunmayı amaçlıyor. Firma bu 

amaçla Ortobiyolojik tıbbi cihaz 

üretiminde gerekli olan alt yapı ve 

teknolojiye sahip olmak için Ar-Ge 

çalışmalarına ve makine teçhizat 

edinimlerine devam ediyor.

“CE” İçin Çalışmaya 
Devam
Tabib Farma, aynı zamanda aseptik 

dolum hattı ve ultrafiltrasyon 

cihazlarının kurulumu için 

çalışmalara devam ediyor. Ürünün 

Türkiye’de ve tüm Avrupa’da 

satışının serbest olması için CE 

sertifikasının alınması gerekiyor. 

Firma ciddi sermayeler gerektiren 

bu çalışmalarla CE işaretlemesini 

almayı ve sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasını amaçlıyor.

 

Dışa Bağımlılık Azalacak
Tabib Farma, yurt dışında akredite 

laboratuvarlardan ISO 5833 

standardına göre onaylanan 

kemik çimentosunun ihracatını 

gerçekleştirmek istiyor.  Firma, 

sadece Avrupa ve Amerika’da 

üretimi yapılan, Türkiye’de ilk defa 

üretilen bu ürünün tüm dünyaya 

ihracatını yapmayı aynı zamanda 

başka ülkelerdeki kullanıcı 

cerrahların Türkiye’de üretilen 

bu ürünü güvenle kullanımını 

sağlamayı hedefliyor. İşletme 

böylece, döviz girişi sağlayıp ülke 

ekonomisine katkıda bulunmayı, 

dışa bağımlılığın ve cari açığın 

azalmasına katkı sağlamayı 

amaçlıyor. 

Firma, ayrıca yerli olarak bu 

tür tıbbi cihazların Türkiye’de 

üretilebileceğini kanıtlayarak 

yeni girişimcilere fikir ve cesaret 

vermek istiyor.

“CE işareti” ve buna bağlı 

sertifikalar konusunda daha esnek 

davranan yakın ülkelere ihracat 

yapan firma,  “CE” işaretlemesi 

sonrası birçok ülke ile çalışacak. 

Tabib Farma, projelerinin başından 

beri KOSGEB’in her anlamda 

desteğine, verdiği cesarete ve 

güvene çok şey borçlu olduğunu 

söyleyerek KOSGEB’e teşekkür 

ediyor. 

İşletme bu proje 
ile döviz girişi 
sağlayıp ülke 
ekonomisine 

katkıda bulunmayı, 
dışa bağımlılığın 

ve cari açığın 
azalmasına 

katkı sağlamayı 
amaçlıyor. 
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Gülün Başkenti Isparta’dan 

Dünya Pazarlarına Kozmetik Ürünleri

ROSENSE Kozmetik 1954 yılından 

beri üretici ortakları ile birlikte 

hizmet veren, gülcülük sektörünün 

en tecrübeli ve deneyimli firması 

olan Gülbirlik’in bir kuruluşudur. 

2005 yılında Gülbirlik ve Gülbirlik’e 

bağlı 6 birim kooperatifin 

iştirakiyle kuruldu.

Çiftçinin Ürünleri 
Katma Değere 
Dönüşüyor
Güle dayalı kozmetik ve gıda 

ürünleri üretimi, satışı ve 

pazarlaması yapan ROSENSE 

kozmetik işletmesinin merkezi 

Isparta’da bulunuyor. 90 kişilik 

personel kadrosu ile sektörün 

önde gelen şirketlerinden birisi 

olan ROSENSE, her yıl 4 bin 

500 aktif çiftçinin emekleri ile 

üretilen gülün en verimli haliyle 

değerlendirilmesi ve Gülbirlik’in 

üretmiş olduğu hammaddenin 

katma değerli yüksek ürünler 

haline getirilmesi için çalışıyor.

Isparta gülünü üreticiden alıp işleyerek 120 çeşit ürün üreten 
ROSENSE Kozmetik, dünyada kozmetik sektöründe rekabet edebilir 
bir kapasiteye ulaştı.
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Akdeniz’in ılık rüzgarlarının, 

İç Anadolu’nun sert ve keskin 

rüzgarlarıyla yoğrulup, 4 

mevsimin bir arada yaşandığı 

Anadolu’nun bereketli 

topraklarında 2005 yılında 

filizlenen ‘’Rosense’’ markası 

Isparta gülünün, gül menşeili 

kozmetik ve gıda ürünlerinin 

ülkemizde hatta dünya kozmetik 

sektöründe temsil etmenin haklı 

gururunu paylaşıyor.

Doğal Gül Yağı Üretimi
ROSENSE markalı kozmetik 

ürünleri içeriğinde bulunan 

doğal gülyağı ile gerek yurt içinde 

gerekse yurt dışında beğeniyle ve 

güvenle kullanılıyor.

Rosense ürünleri yurt içinde 

Isparta’da mevcut merkeze bağlı 

dört satış mağazası ve ayrıca 

ulusal ıtriyat depoları, ulusal ecza 

depoları, Watsons satış mağazaları 

ve parfümerilerde alıcı buluyor. 

Yurt dışında da Almanya, Çin, 

İngiltere, Amerika, Avusturya, 

Danimarka, Tayvan ve Tayland 

gibi ülkelerde mevcut olan 

distribütörler aracılığı ile satışı 

gerçekleştiriliyor.

KOSGEB Desteği ile 
Laboratuvar Kuruldu
2016 yılında KOSGEB tarafından 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programı ile desteklenen işletme, 

Ar-Ge çalışmalarında üst düzey 

analizleri kendi bünyesinde 

yapabilmek amacı ile laboratuvar 

ihtiyacı olan ekipmanlarının 

teminini sağladı.

Yine KOSGEB tarafından Genel 

Destek Programı kalemlerinde 

de faydalanan işletme, ülkemizin 

dünya ile rekabet edebilecek bir 

marka değerine sahip olunması 

için çalışmalar yaptı ve bu 

çalışmalar halen devam ediyor.  

2019 yılında ihracat ürünlerine 

yapılan Ar-Ge çalışmaları ve yeni 

kurulan departmanlarla ihracatı 

artırmaya yönelik çalışmalarına 

hız veren işletme yurt dışında 

rekabet gücünü arttırmaya yönelik 

yeni bir ürün serisi üzerinde 

çalışmaya devam ediyor. 

Yurt dışında da 
Almanya, Çin, 

İngiltere, Amerika, 
Avusturya, 
Danimarka, 

Tayvan ve Tayland 
gibi ülkelerde 
mevcut olan 

distribütörler 
aracılığı ile satışı 
gerçekleştiriliyor.
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Şifalı Bitkiler KOSGEB Desteği ile 
Kozmetiğe Dönüşüyor

Arzen, Anadolu’yu karış karış gezip 

şifalı bitkiler topluyor. 

Bilgi ve tecrübelerini KOSGEB 

destekleriyle harmanlayıp, 

Isparta’da kişisel bakım ürünleri ve 

kozmetik alanında hizmet veriyor.

2015 yılında Ar-Ge İnovasyon 

Projesini tamamlayan firma, 

Türkiye’de ilk defa likenlerden 

kozmetik hammaddesi üretti. 

Arzen, daha sonra KOBİGEL 

Projesi ile ürünlerini çeşitlendirip 

ihracatını artırdı. ARZEN İlaç 

Kozmetik Gıda’nın temelleri 

Mustafa Berber tarafından atıldı. 

Aydın Kuşadası’nda katıldığı 

uygulamalı girişimcilik eğitimi 

sonrası bu sektöre adım atmaya 

karar veren Berber, tüm Türkiye’yi 

ve yurt dışında bir çok ülkeyi gezip 

bu alanda bilgi edinmeye başladı.

Girişimci bu araştırmalar ışığında 

geleneksel bilgilerle modern 

üretim yöntemlerini bağdaştırarak 

2004 yılında işletmesini kurdu. 

Firma ağırlıklı olarak kozmetik 

ürünlerinin yanı sora, fonksiyonel 

gıdalar, baharat, tıbbi ve aromatik 

yağlar da üretip satıyor.

Anadolu’yu karış 
karış gezip şifacılık 
bilgilerini toplayan 

firma, üniversite 
iş birliği ile 

deneysel bilgilerle 
harmanladığı 

ürünlerini 
güvenle insanların 

hizmetine 
sunuyor.
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Doğal Ürünler
Arzen, kullandığı hammaddeleri, 

köylerdeki doğal ortamdan 

toplatıyor. Daha sonra eczacılık 

fakültesi hocalarının teknik desteği 

ve kendi Ar-Ge ekibi ile bu ürünleri 

son haline getiriyor. Ürettiği uçucu 

yağlar, tohum yağları, premiks 

gıdalar ve kozmetikler tamamen 

doğal olup yerli hammaddelerden 

üretiliyor. Kendi markası ve fason 

üretim yaptığı farklı firmaların 

markaları ile yurt içinde 3 bine 

yakın otelde ürünleri kullanılıyor.

KOSGEB Desteği İle 
İki Proje Başarıyla 
Tamamlandı
2015 yılında KOSGEB Ar-Ge ve 

İnovasyon Destek Programı 

kapsamında bir proje tamamlayan 

firma, Türkiye’de ilk defa 

likenlerden kozmetik hammaddesi 

üretti. Yine KOSGEB desteğiyle 

2016 yılındaki Orta-Yüksek ve 

ileri Teknoloji KOBİ’lerinde 

kapasite geliştirme proje çağrısı 

kapsamında sunduğu fonksiyonel 

kozmetik üretimi alt yapısının 

geliştirilmesi konulu projesini de 

2017 yılında tamamladı.

Ürünler Dünya 
Pazarında
KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim 

Destek Programından 2018 

yılında faydalanan firma, bu 

destek kapsamında yenilikçi 

ürünlerini çeşitlendirerek 

dünya pazarına açıldı. Bu destek 

kapsamında makine- teçhizatını 

ve personel yapısını geliştiren 

Arzen, ürünlerini uluslararası 

standartlarda üreterek ihracata 

başladı. İhracat odaklı KOBİGEL 

projesi kapsamında 13 ülkeye 

ihracat yapmayı başaran firma, 

farklı yeni pazarlarda da ihracat 

yapmayı hedefliyor. Yurt dışı 

pazarlardan elde edeceği 

tecrübeler ile yeni ürünler 

geliştiren firma, satış rakamlarını 

ve marka değerini her geçen gün 

arttırıyor.

KOSGEB İle Hedeflere 
Doğru
Türkiye’nin ve dünyanın önde 

gelen kozmetik markalarından biri 

olmayı hedefleyen Mustafa Berber, 

“KOSGEB bize projeli ve derli 

toplu çalışmayı öğretti. Bu vesile 

ile geleceğe yönelik hedeflerimizi 

netleştirdik. Hedeflerimize doğru 

adım adım ilerliyoruz.” diyerek 

KOSGEB’e teşekkür ediyor. 

2019’da yüzlerce kişiye istihdam 

sağlayacak bir fabrika kurma 

çalışmalarına başlayan Arzen, 

yenilikçi ürünleri ile yurt içi ve 

yurt dışı pazarlarda söz sahibi 

olmayı hedefliyor.

Liken: Ortakyaşar bir su yosunuyla 

tel yapıda bir mantarın ortak 

yaşaması biçiminde ortaya çıkan 

bitkilerin genel adı.

KOSGEB’in 
İhracat Odaklı 

KOBİGEL projesi 
kapsamında 13 
ülkeye ihracat 

yapmayı başaran 
firma, farklı yeni 

pazarlarda da 
ihracat yapmayı 

hedefliyor.
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KOSGEB İle 

Yerlileştirmeye Katkı Sağlıyor

1955 yılında Isparta’da faaliyete 

başlayan Basmacıoğlu Group, 

KOSGEB destekleriyle büyüyerek 

başarısını taçlandırdı. İşletme, 

KOSGEB’den aldığı makine 

ve teçhizat, nitelikli personel, 

test- analiz ve kalibrasyon,  Ar-

Ge ve inovasyon destekleriyle 

yerli üretim kapasitesini ve satış 

gelirlerini arttırdı. Basmacıoğlu, 12 

ülkeye ihracat yapıyor.

Basmacıoğlu, 1955 yılında 

Isparta’da faaliyetlerine motorlu 

testere alımı ve satışı ile başladı. 

Daha sonra orman ürünleri işleme 

atölyesi ile çalışmalarına devam 

eden firma, zaman içerisinde 

çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tüm 

makine ve ekipmanların imalatı, 

satışı ve satış sonrası servis 

hizmetlerini bünyesine kattı. 

İşletme, Burdur çevreyolu 

üzerindeki 10 bin metrekarelik 

2 fabrikası, Organize Sanayi 

Bölgesi’nde 10 bin metrekare 

üretim tesisi ve 500 bayi ağı ile 

tüm ülkeye hizmet veriyor.

Basmacıoğlu, daha önce ithal ettiği 

ürünleri, “KAAN” markası ile kendi 

imal edip satıyor. İşletme; orman, 

bahçe ekipmanları, toprak işleme 

makine ve ekipmanları, sulama 

ekipmanları, hasat makineleri, 

enerji ve güç ürünleri ve zirai 

aletlerin imalatını yapıyor. 

Yurt dışından ithal edilen çim biçme makinesini 
KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile yerli olarak 
ürettiler.

81 ilde 
500 İlçede 
Bulunan 

Bayileriyle 
Hizmet Veriyor.
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İthal Ettiklerini Bir Bir 
Yerlileştiriyor
Birçok KOSGEB desteğinden 

faydalanan firma, yerli üretim 

kapasitesini, müşteri sayısını ve 

satış gelirlerini arttırarak başarısını 

her geçen gün yükseltiyor. 

Basmacıoğlu, KOSGEB Ar-Ge ve 

İnovasyon Desteği ile ilk yerli ve 

milli çim biçme makinesini üretti.

Yine KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon 

Desteği İle Türkiye’de birçok farklı 

sektörde kullanılan, %70 ithal 

edilen 15 kw altında, 7hp gücünde, 

50-55 kg ağırlığında dizel yerli 

motor imal etti. Benzerlerinden 

yetmiş kilo daha hafif olan bu 

motorlar hem daha kullanışlı hem 

de daha ekonomik.

Ülkenin tarım şartlarına uygun 

olarak çapa makinelerinin alt 

ve üst şanzıman aksamlarını 

üreten firma yerli ve milli çapa 

makinesini piyasaya kattı. Hobi 

bahçeciliğinden profesyonel 

tarıma kadar bütün evrelerdeki 

ihtiyaçları karşılayabilecek 

çeşitlilikte iddialı olan 

Basmacıoğlu ayrıca, elektrikli ve 

benzinli süt sağım makineleri, 

hamur karma makineleri, yem 

kırma ve yem ezme makineleri, 25 

Hp Traktör, çim biçme makineleri 

de üretiyor.

Komşu ülkeler başta olmak üzere 

on iki ülkeye ihracat yapan firma 

ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 

KOSGEB destekleriyle kapasitesini 

arttıran firma, 170 kişiye istihdam 

sağlıyor. Firma, daha fazla yerli 

üretim yaparak üretim ve istihdam 

kapasitesini arttırmayı, ülke 

ekonomisine maksimum fayda 

sağlamayı hedefliyor.

Basmacıoğlu, Isparta’da bulunan 

5 yıldızlı iki oteli ile turizm 

sektöründe de hizmet veriyor.

Basmacıoğlu Group, Türkiye’de üretimi 
yapılmayan, ithal edilen 3 farklı ebattaki 

çim biçme makinesini KOSGEB desteğiyle 
imal ederek ekonomiye katkı sağladı. 
Yerli ve milli çim biçme makinelerini 

üreten firma, kullanıcıyı ithal ürünlerin 
bağımlılığından kurtardı.

KOSGEB 
Ar-Ge ve 

İnovasyon Desteği 
ile ilk yerli ve 

milli çim biçme 
makinesini üretti.
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SOLDAN SAĞA

1. Osmanlı Devleti’nde deniz kuvvetlerinin en büyük
                askeri ve idari amiri.
3. Uydurma, gerçek olmayan, gerçekmiş gibi gösteren
                haber.
5. Dağ faresi de denilen kemirgen bir hayvan.
7. Maden kömürü katranının kuru kuruya 
                damıtılmasından elde edilen antiseptik bir
                hidrokarbon.
11. Fotoğrafta yer alan, ülkemizde KOBİ’lere destek
                veren kamu kurumunun başkanı.
13. Ders alınması gereken kısa hikaye.
14. Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp
                dalı.
17. Sayılan, saygı duyulan, aziz.
18. Peşin, hemen ödenmesi gereken.
20. Patlamalı motorlarda gazı tutuşturmaya yarayan
                elektrikli araç.
21. Lüfer balığının küçüğü.
23. Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek 
                durumda olan satın alma gücü.
24. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal ya da
                maddi koşulların tümü
25. Okullarda öğrencilerin hazırladığı, şiir oyun gibi
                gösterilerin yer aldığı eğlence

YUKARDAN AŞAĞI

2. ‘Düşünüyorum öyleyse varım’ sözü hangi düşünüre
                 aittir?
4. Un elendikten sonra elek üstünde kalan kabuk 
                kırıntıları
6. Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa ile Rumeli ve
                Anadolu ayanı arasında 1808’de imzalanan ve
                Osmanlı padişahının mutlak egemenliğini sınırlayan
                sözleşme.
8. Hacı Bektaş-ı Veli’nin en önemli eseri
9. Mal ve hizmet grupları ile kaynaklar arasındaki
                bağlantıları inceleyen bilim dalı, iktisat.
10. Tarihi olayların zaman bakımından sırası.
12. Elbise, çamaşır ve örtü gibi şeylere süs olarak dikilen
                seyrek örgü, tentene.
15. Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen ilkel yapıdaki
                örneklerine verilen genel ad.
16. Camide namazın farzına başlamak için müezzinin
                okuduğu.
19. Cahiller, bilgisizler.
22. Uzun tecrübeler sonunda özel olarak ifade edilmiş ve
                halka mâl olmuş söz.

Hazırlayan: Muhammed Karataş

Bulmaca
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YENİ KOSGEB VİZYONU VE 

YOL HARİTASI

1
2

6

8

4

5
7

Cari açığı azaltacak ürünlerin 
yerli üretiminin desteklenmesi

Yüksek teknolojinin 
yerli ve milli KOBİ’ler 

vasıtasıyla tabana yayılması

Bölgesel, sektörel ve
işletmeye özgü destek
modeli tasarlanması ve 
uygulanması

KOBİ Rehberliği ve 
Danışmanlık sistemi ile 
KOBİ’lerin yönlendirilmesi

Yetkinlik Değerlendirme 
sistemiyle KOBİ’lerin kapasite ve 
yetkinliklerinin ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi

Yüksek teknolojili 
alanlarda teknolojik 

girişimciliğin desteklenmesi

KOBİ’lerin ulusal ve 
uluslararası pazarlara 

erişimini kolaylaştıracak
KOBİ B2B platformunun 

oluşturulması

İşletmeler arası iş birliği 
kültürünün arttırılması ve 

kaynak tasarrufu 
sağlanması

Hizmetlerin bürokrasiden 
arındırılması ve destek 
programlarının revize 

edilmesi

Katma değer üreten 
firmaların KOBİ kapsamına 

alınması
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Giriş yapıldıktan sonra işletme veya meslek 
kuruluşları için münferiden temsile yetkili 

değilseniz vekaletname sayfasına 
yönlendirileceksiniz. Noterden aldığınız vekalet 

belgesini tarayarak sisteme yüklemeniz 
gerekmektedir. Bu vekalet içerisinde vekalet 
veren ve alan kişi/kuruluşların kimlik bilgileri 

yanında cep telefonu ve elektronik posta 
adresleri de yer almalıdır. KOSGEB tarafından 

elektronik ortamda bu vekalet kontrol 
edildikten sonra tüm KOSGEB  e-hizmetlerine 

vekalet aldığınız işletme adına başvuru 
yapabilirsiniz.

Uzman onayınız tamamlandıktan sonra 
sisteme giriş yapabilirsiniz.

Başvuru yapılacak e-hizmet seçildikten sonra 
e-devlet sayfasına yönlendirilmektedir.

Bu sayfada T.C. Kimlik No ve e-devlet şifreniz 
ile "Sisteme Giriş Yap" butonuna 
tıklayarak işleme devam edebilirsiniz.

 
Sisteme giriş yapabilmek için e-devlet üzerinden 

gelen iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve elektronik 
posta) güncellenmiş ve e-devlet üzerinde 

doğrulanmış olması gerekmektedir. 

www.kosgeb.gov.tr adresinden 
"KOBİ/Girişimci Giriş" butonuna 
tıklayarak e-hizmetler sayfasına giriş 
yapabilirsiniz. Bütün hizmetler için 
"Tümünü Göster" butonuna 
tıklayabilir veya istenilen başvuru 
hizmetinin adını filtreleme  yapabilirsiniz.

E-devlet giriş sayfasında gelen kimlik 
bilgilerinin bir defaya mahsus onaylanması 

gerekmektedir.

Onay işleminden sonra gelen sayfada ;  
"Vergi / T.C. Kimlik No" bilgisini ve 
ilgili 5 maddelik vekaletnameyi 
okuduktan sonra "Kabul ediyorum" 
kutusunu işaretleyip "Giriş" butonuna 
tıklayarak ilgili sayfaya 
yönlendirileceksiniz.

KOSGEB Desteklerine Başvuru
e - devlet entegrasyonu ile 




