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“Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri 

ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelik”te KOBİ tanımı 

kriterlerinden “yıllık net satış 

hasılatı” ve “mali bilanço” üst 

limiti 40 milyon TL’den 125 

milyon TL’ye yükseltildi.

KOBİ tanımı değişikliğine ilişkin 

çalışmada; 

•	 Ülkemizde yaşanan 

makroekonomik gelişmeler, 

•	 İşletmelerin iş hacimlerinin 

büyümesi, 

•	 KOBİ başına ortalama ciro 

tutarlarındaki artışlar, 

•	 KOBİ’leri ve büyük işletmeleri 

sınıflandırmada farklı 

kuruluşlar tarafından farklı 

mali kriterlerin kullanılması,

•	 İşletmelerde ölçek büyüdükçe 

teknoloji düzeyinin ve katma 

değerin artması,

gibi hususlar nedeniyle mali 

kriterler için belirlenen eşik 

değerlerin güncellenmesi 

ihtiyacı hasıl olmuş ve bu 

kapsamda; Gelir İdaresi 

“Küçük ve Orta 
Büyüklükteki 
İşletmelerin Tanımı, 
Nitelikleri ve 
Sınıflandırılması 
Hakkında 
Yönetmelik”te KOBİ 
tanımı kriterlerinden 
“yıllık net satış 
hasılatı” ve “mali 
bilanço” üst limiti 
40 milyon TL’den 
125 milyon TL’ye 
yükseltildi.

KOBİ Tanımı Değişti, 
8 Bin 846 Büyük İşletme Daha 
KOBİ Kapsamına Alındı
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Başkanlığı’ndan alınan 2016 

yılı beyanname bilgileri detaylı 

olarak incelenerek, mali kriter 

üst sınırı 125 Milyon TL olarak 

belirlendi. 

24 Haziran 2018 tarih ve 30458 

sayılı resmi gazetede yayımlanan 

yönetmelik değişikliği ile birlikte 

8 Bin 846 büyük işletme daha 

KOBİ vasfı kapsamına alındı.

Böylece, yönetmelik

değişikliğinden önce 3 Milyon 

461 Bin 645 olan KOBİ sayısı, 

değişiklik sonrası 3 Milyon 470 

Bin 491’e yükselmiş oldu. 

8.846 işletme sektörel olarak 

incelendiğinde; 

•	 2.855 işletme sanayi 

sektöründe (2.393 işletme 

imalat sektöründe olmak 

üzere), 

•	 2.655 işletme ticaret 

sektöründe, 

•	 1.527 işletme hizmet 

sektöründe, 

•	 1.536 işletme inşaat 

sektöründe,

•	 273 işletme ise diğer 

sektörlerde faaliyet 

gösteriyor.

Ayrıca yönetmeliğe eklenen 

geçici madde ile Kredi Garanti 

Fonu A.Ş. tarafından sağlanan 

hazine destekli kefaletlerden 

yararlanmakta olan büyük 

işletmelerin, 31.12.2018 tarihine 

kadar 200 Milyon TL kredi 

kullanması imkânı devam 

ettirildi.

“Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri 

ve Sınıflandırılması Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

Bakanlar Kurulu’nun 30/04/2018 

tarihli ve 2018/11828 sayılı kararı 

ile kabul edildi ve 24.06.2018 

tarihli ve 30458 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi.
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KOSGEB, Girişimcilik Alanında 
Farklı Hedef Gruplarına Odaklanıyor

Özellikle özel gruplara yönelik 

vermiş olduğu Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri ve 

Girişimcilik destekleri ile 

Türkiye’nin girişimciliğine 

yön veren KOSGEB, kadınlar, 

gençler, şehit yakınları ve gaziler, 

öğrenciler ve hükümlüler gibi 

özel gruplara yoğunlaşarak 

bu gruplara özel Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimleri 

düzenliyor, farklı kamu kurum 

ve kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları ve üniversiteler ile 

iş birliği yapıyor ve girişimcilik 

destekleri veriyor. 

Girişimci adayları 
belgelerini aldı

Vezirköprü Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü ile Vezirköprü Halk 

Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 

düzenlenen Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi’ne katılarak 

başarılı olan 22 eski hükümlü 

ve denetimli serbestlik 

yükümlüsünün belgeleri 

düzenlenen törenle teslim edildi.

Bafra Belediyesi ve Bafra İŞKUR 

Şube Müdürlüğü iş birliğinde 

2018 yılının 2. Girişimcilik 

Eğitimi için protokol düzenlendi.

Çarşamba Kalkınma ve 
Proje Ofisi tarafından 
bu kez engelli ve 
eski hükümlülere 
Çarşamba’da ilk olarak 
girişimcilik kursu 
açıldı

Kursu başarıyla tamamlayan 

engelli ve eski hükümlüler 

girişimci olacaklar. Aldıkları 

belge ve projeleri ile KOSGEB’in 

girişimcilik desteğinden 

faydalanabilecekler. Program; 

Çarşamba Ticaret Borsası ile 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

KOSGEB, kurulduğu 
günden bu yana 
girişimcilik 
alanında çalışmalar 
yapmaya devam 
ederken, 2010 
yılından itibaren 
girişimcilikte 
farklı alanlardaki 
çalışmaları ile 
Türkiye’nin öncü 
kuruluşu olmayı 
başarmış durumda.
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Odasının ortak kurduğu 

Kalkınma Proje Ofisi, Çarşamba 

Cumhuriyet Başsavcılığı 

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 

ÇABED (Çarşamba Bedensel 

Engelliler Derneği), SAMEF 

(Samsun Engelliler Federasyonu), 

İŞKUR, KOSGEB iş birliği ve ortak 

mutabakatı ile başladı.

150 girişimci işini 
kurdu

Kurs ziyaretinde konuşan 

Çarşamba Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, 

ilçede 16’ıncısı düzenlenen 

Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimleri kursunun engelli 

ve eski hükümlülere açıldığını 

vurguladı. 

Yalnızca Samsun’dan değil, 

artık İstanbul’dan, Almanya’dan 

da kurslara talep olduğunu 

belirten Yılmaz, bu mevcut 

kursta iki kursiyerin buralardan 

olduğunu söyledi. Bu dönemle 

birlikte Çarşamba’da 525 

kişiye girişimcilik belgesi 

verildiğini açıklayan Yılmaz, 
“Kursiyerlerimizin 150’si KOSGEB 

destekleriyle kendi işlerini 

kurdular. Sizler de kendi işlerinizi 

kuracaksınız. Projeleriniz gerçekten 

çok çeşitli ve başarılı olacağınız 

işlerden oluşuyor. Hepinize 

başarılar diliyorum” dedi.

Diyarbakır’da 41 
hükümlü girişimcilik 
sertifikası aldı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi 

Odası (DTSO), KOSGEB ve 

İŞKUR ortaklığında düzenlenen 

ve 41 hükümlünün katıldığı 

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” 

sertifika töreni Diyarbakır Yarı 

Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 

gerçekleştirildi.

Törene, DTSO Başkan Yardımcısı 

Metin Aslan, İŞKUR İl Müdürü 

İsmail Koç, Diyarbakır Yarı Açık 

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü 

Yüksel Alan ve hükümlü 

kursiyerler katıldı. 

DTSO Başkan Yardımcısı Aslan, 

hükümlülerin verimli, üretken 

bireyler olarak toplumsal yaşama 

katılımlarını sağlamak ve cezaları 

bittikten sonra gelir getirecek 

bir meslek edinmelerine 

yardımcı olmak için girişimcilik 

eğitimlerini gerçekleştirdiklerini 

söyledi.

DTSO olarak 2012 yılından 

beri girişimcilik eğitimleri 

düzenlediklerini belirten 

Aslan, 900’ü kadın olmak üzere 

toplam 2800 kişiye girişimcilik 

sertifikası verdiklerini belirtti. 

Aslan, sertifika alma hakkı 

kazanan kursiyerlere başarı 

dileklerinde bulundu.

Karaman’da 
hükümlülere 
“Girişimcilik” kursu

Karaman Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürlüğü ile Karaman 

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 

arasında “girişimcilik” eğitimi 

protokolü imzalandı.

Cezaevlerindeki 
hükümlülere 

“KOSGEB 
Uygulamalı 
Girişimcilik 
Eğitimleri” 
veriliyor.

Cezasını 
tamamlayan 

eski hükümlüler 
bu sertifika 
sayesinde 

KOSGEB desteği 
ile kendi 

işletmelerini 
kuruyor.
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Yüksek Teknolojili ve Yerli Üretim Desteği İçin

Proje Başvuruları Alındı

Stratejik Ürün 
Destek Programı

Stratejik Ürün Destek Programı 
Tamamlanma Aşamasına Gelen 

Başvurular

Ölçek İşletme Sayısı

Küçük 86

Mikro 90

Orta 49

Toplam 225

Sektörel Başvurular 

Teknoloji Düzeyi İşletme Sayısı

Orta-Düşük Teknoloji 3

Orta-Yüksek Teknoloji 186

Yüksek Teknoloji 36

Toplam 225

Stratejik Ürün Destek Programı

NACE Kodu Sektör İşletme Sayısı

32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı 24

25.40 Silah ve mühimmat cephane imalatı 11

28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin 
imalatı

11

29.32 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı 10

28.25 Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde 
kullanılanlar hariç

9

28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı 8

26.20 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 7

26.30 İletişim ekipmanlarının imalatı 7

27.40 Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 7

20.16 Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı 6

Toplam 225

•	 İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin 

yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,

•	 Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi 

kullanımının sağlanması,

•	 KOBİ’lerin teknolojik üretim 

yeteneklerinin geliştirilmesi ve 

teknolojinin tabana yayılması,

•	 KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte 

hareket edebilme yeteneklerinin 

geliştirilmesi,

•	 Cari açığın azaltılmasına 

katkıda bulunacak yatırımların 

desteklenmesidir.
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Yerli Ve Milli Yüksek Teknolojinin 

KOBİ’ler Vasıtasıyla 
Tabana Yayılması
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) 
Destek Programı

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek 
Programı Tamamlanma Aşamasına 

Gelen Başvurular

Ölçek İşletme Sayısı

Küçük 70

Mikro 147

Orta 51

Toplam 268

Sektörel Başvurular

Teknoloji Düzeyi İşletme Sayısı

Orta-Yüksek Teknoloji 155

Yüksek Teknoloji 113

Toplam 268

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı

NACE Kodu Sektör İşletme 
Sayısı

62.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri 40

32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı 19

28.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin 
imalatı

15

72.19 Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel 
geliştirme faaliyetleri

14

26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı 11

28.30 Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı 9

28.93 Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı 8

20.59 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı 7

26.11 Elektronik bileşenlerin imalatı 7

26.12 Yüklü elektronik kart imalatı 7

Toplam 268

•	 Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu 

ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri 

ticarileştirmek,

•	 Ülke ekonomisine katma değer 

oluşturmak,

•	 Uluslararası pazarlarda yer alarak 

teknolojik ürün ihracatını artırmak için 

işletmelerin yapacakları teknolojik ürün 

yatırımlarının desteklenmesidir.
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Mobilyacılık Sektöründe Atölyede İmalata Başladı, 

Fabrikasını Kurdu 
Şimdi 35 Ülkeye İhracat Yapıyor

SAMPLE TEXT HERE

Röportaj

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu 
olan Mustafa Akın Kadıoğlu 1997 -2003 yılları arasında, yurt içi ve yurt 
dışında (Dubai) mobilyacılık sektöründe çalıştı. 2003 yılında Türkiye’ye 

dönüş yapan Kadıoğlu kendi işletmesini kurdu. 2003 yılından sonra 
sektöre girişini ve sektörde başarıya giden yolun basamaklarını 

KOSGEB’le paylaştı.
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 İşletmenizin kuruluş aşamasını 

ve bugüne nasıl geldiğinizi kısaca 

anlatır mısınız?

2003 yılında şirketimizi 

kurduğumuzda bizim amacımız 

üretim yapmak değildi. 

İşletmemizi, muhtelif firmalara 

danışmanlık yapmak ve ürün 

satmak amacı ile kurmuştuk. 

Özellikle ihracat danışmanlığı 

yapmak istiyorduk. Fakat gördük ki 

Türkiye’de işletmeler danışmanlık 

hizmeti almak istemiyor. 

Mobilya sektöründe birçok firma 

ile görüştük ancak firmalar 

danışmanlık hizmeti karşılığında 

istediğimiz çok küçük rakamları 

bile çok fazla buldu. 

Ben 1995’te mezun oldum, mezun 

olur olmaz askerlik görevimi 

tamamladım. 1997 yılında özel 

sektörde işe girdim. 6 yıl kadar 

çalıştıktan sonra kendi şirketimi 

kurdum. 2003 yılında kurmuş 

olduğumuz işletmede alıp sattık, 

ürettirip sattık fakat gördük ki 

işletmelerin çoğu kalite anlayışı, 

tasarım anlayışı, sözünde 

durma konusunda yeteri kadar 

profesyonel değil. Bu da bizi 

üretime girmeye mecbur bıraktı. 

Mecbur kaldık ama pişman mıyız? 

Değiliz. İyi ki girmişiz. Zordu ama 

iyi ki böyle bir karar almışız.

2003 yılında şirketi kurduğumuzda 

2007’ye kadar birkaç Türk firması 

ve İtalyan firması ile Orta Doğu’ya 

ürün satmaya çalıştık ama olmadı. 

İstediğimiz verimi alamadık ve 

dedik ki o zaman kendi göbeğimizi 

kendimiz keseceğiz. 2007 yılında 

yanımıza bir dikişçi ile döşemeci 

alarak küçük bir atölye kurduk ve 

onlarda hala bizimle çalışmaya 

devam ediyorlar. İki kişi ile 

üretime başladık ve birer ikişer 

ekleyerek bugüne geldik. 

Hala çok kalabalık değiliz. 

Toplam 60 kadar personeliz ama 

o günle bugün arasındaki fark 

siyahla beyaz kadar. 2007’de 

üretime başlayan bir firmanın 

2015’in Aralık ayında yani 8 sene 

içerisinde 5000 m2 ’lik bir fabrika 

kurduğunu düşünün. Sıfır satış 

ile başlayan bir firmanın bugün 

%90 üretimini dünyanın dört bir 

tarafında 35 ülkeye ürün sattığını 

hesaplayın.

İlk başladığımızda bir döşeme, 

bir dikiş ustası ile başladık ve 

bugün entegre üretim seviyesinde 

     KOSGEB Destekleri bizim 
büyümemizde çok etkili oldu. 
Atölyeydik fabrika olacağız dedik 
olduk, fabrika olduk büyüyeceğiz dedik 
büyüdük, şimdi daha da büyüyeceğiz 
diyoruz.

“   

”
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bir firmayız. Yani şu anda bizim 

şirketimize metal boru profil, 

ahşap konroplak, mdf, kereste,  

sünger ve kumaş giriyor, boyalı, 

cilalı poliüretan enjeksiyonundan 

tutunda hatta kendi kutumuzu bile 

üretiyoruz.

Üretiminizde ve ürün 

portföyünüzde neler var?

Bizim geniş bir yelpazede 

ürünümüz var. Biz ofis 

segmentinin yanı sıra; otel, 

hastane, restoran, eğitim 

kurumları, alışveriş merkezleri gibi 

birçok alanda kullanılabilir ürünler 

üretiyoruz. Ben bunu genel olarak 

şöyle ifade ediyorum; ticari alan 

ürünlerinin imalatını yapıyoruz. 

Ticari alanlara yönelik oturmaya 

mahsus ürünler üretiyoruz.

İşletme olarak kendinizi ve 

ürünlerinizi nasıl yeniliyorsunuz?

Öncelikle mimar olmamın, tasarım 

ve sektörel geçmişimin olmasının 

işletmem için çok büyük bir 

avantaj olduğunu düşünüyorum.

Kendi tasarımlarımızı yapıyoruz. 

Ürünlerimizi sürekli güncelliyoruz. 

Bunun yanında Türk ve yabancı 

tasarımcılardan da faydalanıyoruz. 

Önümüzdeki günlerde de kendi 

tasarım birimimizi kuracağız. 

Bunun için çalışmalarımızı 

başlattık. Devlet destekleri alacağız.

Türkiye’deki devlet teşviklerini 

ve KOBİ’lerin desteklenmesindeki 

süreçleri nasıl buluyorsunuz?

Ben kendi fikrim olarak şunu 

söyleyeyim; Türkiye’de sanayiciye 

destek verecek tek bir kurum 

olmalı. Yeni ne kadar çok destek 

var o kadar çok karışıklık var. Her 

bir kurumun farklı destek süreci 

ve işleyişi var. Firmalardan bence 

5 yıllık plan alınmalı. Firmaların 5 

yıllık ön görüleri, 5 yıllık ihtiyaçları 

değerlendirilmeli ve bu dönemlik 

destek sağlanmalı. Örnek verecek 

olursak, bizim işletme olarak 

önümüzde çok ciddi yatırım 

oranları var fakat bu yatırımlarla 

ilgili derli toplu desteği bir arada 

bulamıyoruz. KOBİGEL gibi 

KOSGEB’in destekleri çok daha 

anlamlı. En azından ihtiyaçlarınızı 

anlatıp onları alabiliyorsunuz. 

Yani bir paket yapıp o paketin 

içindekileri alabiliyorsunuz. 

KOSGEB’in şu an sunmuş olduğu 

destek yapısından açıkçası 

memnunum. Bence KOSGEB 

modelini yatırımı da içine alacak 

şekilde genişletmek gerek ama 

nasıl yapılır bilemiyorum. 

“Devlet geri 
dönüşümüne 
emin olduğu 
yerlere desteği 
vermeli”

Sektörde öyle olaylar yaşıyoruz 

ki, üzülerek söylüyorum, 

Türkiye’nin ismini de lekeleyen 

firmalar var. Tasarım yapmıyor, 

tescil yapmıyor, dışardan bir 

ürün alıyor taklit yapıyor Türk 

malı diye de piyasaya sürüyor. 

Türk malı imajı sağlam olmazsa 

bu benim işletmeme de ülkeye 

de zarar verir. Ben bu işletmeler 

yüzünden, dünyadaki Çin malı 
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muamelesini sektörümde görmek 

istemiyorum. Bundan dolayı devlet 

destek olsun ama vizyon sahibi, 

kurumsal ve ülkemizi dış pazarda 

gururla temsil edecek işletmelere 

destek olsun diye düşünüyorum. 

Destek olmanın yanında bu tür 

işletmelere de engel olunsun.

KOSGEB’den almış olduğunuz 

desteklerin sizin için çok etkili 

olduğunu söylediniz. Bu etkinin 

nasıl olduğunu anlatır mısınız?

Biz 2011 yılında KOSGEB’e proje 

sunarken demişiz ki; biz küçük bir 

atölyeyiz, biraz büyümek istiyoruz, 

fabrikaya geçmek istiyoruz. İki 

yıllık bir destek almışız, 2013 

yılı sonunda bu destek süreci 

tamamlanmış, 2015 yılı sonuna 

kadar da fabrikayı yapmışız ve 

taşınmışız. Biz KOSGEB’den 

aldığımız destekle fabrikaya 

geçiş sürecini tamamladık.  Proje 

kapsamında, personel desteği 

aldık, tasarım desteği aldık, 

makine ve teçhizat desteği aldık. 

Almış olduğumuz bu desteklerle, 

sunum, ürün ve üretim gücümüzü 

arttırdık. Burada ciddi anlamda 

KOSGEB’den destek aldık ve çok 

da memnun kaldık. Yani bu destek 

bizim süratimizi arttırdı. 

Daha sonra da dedik ki büyümek 

istiyoruz. Fabrikaya geçtik, yerimiz 

var, makinamız var, eksiklerimizi 

tamamlarsak daha da büyüyeceğiz. 

2016 yılında almış olduğumuz 

proje destekleri ile de kendimizi 

daha da büyüttük. Bu projemizin 

adı şuydu; “Fabrikaya geçişi 

başardık, sıradaki hedeflerimiz 

kapasitemizi arttırmak,  satışımızı 

yükseltmek ve kurumsal 

becerilerimizi geliştirmek.” 

Bu kapsamda, personel 

ihtiyacımızı tamamladık, üretim 

teşkilatını bilgisayar alt yapısına 

oturtmak için bilgisayarlarımızı 

ve MRP yazılımımızı aldık. 

Boru bükme makinamızı aldık. 

Dikiş makinalarımızı aldık. 

Çok elzem bir ihtiyacımız olan 

jeneratörümüzü aldık.

Bunların hepsini aldık, projemizi 

tamamladık ve bunların etksini biz 

2017 ve 2018 cirolarımızda net bir 

şekilde gördük.

      KOSGEB desteği şu demek değildir; KOSGEB 
destek olacak, harikalar yaratacaksınız. 
Siz harikalar yaratacaksınız. 
KOSGEB’in destekleri de size yardımcı olacak. 
KOSGEB destekleri kötüyü iyi yapmaz. İyiyi çok 
iyi yapar.”

“  

Mustafa Akın Kadıoğlu
DeBereen Kurucusu
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Bir üretici olarak Türkiye’deki 

üreticilere ne söylemek 

istersiniz?

Şunu belirtmek isterim ki; 

öncelikle bir plan dahilinde iş 

yapmaları gerekiyor. Hayali değil, 

ayakları yere basan, hedefleri 

olan bir yol haritası belirlemeleri 

gerekiyor. Daha sonra bu yol 

haritasında KOSGEB ile ilgili bir 

destek söz konusu ise KOSGEB’i 

inceleyip KOSGEB’den destek 

almalılar. Başka kurumların 

desteği varsa diğer kurumları 

inceleyip oralardan destek 

almalılar. Önce hiç destek 

alamayacakmış gibi bir plan yapıp 

daha sonra destek alınabiliyorsa 

destek sayesinde planı zamanlama 

olarak daha öne çekmeliler.  

Bir de ihracat yapmadıktan 

sonra üretim yapmanın pek bir 

anlamı olmuyor. Üretici olarak 

ürünümüzü dışarı satıp ülkemize 

katma değer kazandırmalıyız. 

Bunun için de işletmelerimizi 

uluslararası pazarda rekabet 

edebilecek güce ulaştırmalıyız. 

Bunu da kamu kurumları ve 

KOBİ’ler birlikte başarabilirler. 

Devlet, ihracatçı işletmelerin 

elinden daha fazla tutmalı diye 

düşünüyorum.

    KOBİ’lere en iyi destek veren 
devlet kurumu KOSGEB“  

”
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KOSGEB
Sınırları Aştı

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt:

- “KOSGEB bugüne kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 uluslararası örgüt olmak 
üzere, toplam 78 mutabakat zaptı ve bu kapsamda gerçekleştirilebilecek 
faaliyetleri tanımlayan 7 eylem planı imzaladı.”

- “Türkiye’yi, geçen yıl Afganistan, Endonezya, Etiyopya, Gambiya, Katar, 
Kenya, Kolombiya, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, 
Somali, Sudan, Tataristan, Tayland ve Ürdün gibi 16 ülkenin temsilcileri 
ziyaret etti.”

- “Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Kolombiya, Moğolistan ve Tunus’a ise çalışma 
ziyaretinde bulunuldu, KOSGEB bu ülkelerle deneyimlerini paylaştı.”
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, KOSGEB’in bugüne kadar 

60 ülkenin 73 kuruluşu ve 5 

uluslararası örgütle olmak üzere, 

toplam 78 mutabakat zaptı ve bu 

kapsamda gerçekleştirilebilecek 

faaliyetleri tanımlayan 7 eylem 

planı imzaladığını bildirdi.

Uzkurt, KOSGEB’in yurt dışı iş 

birliklerine ilişkin, açıklamalarda 

bulundu.

KOSGEB’in, KOBİ’ler alanında elde 

ettiği bilgi ve deneyimi, kurulan 

iş birlikleriyle yurt dışındaki 

muadil kurum ve kuruluşlara 

aktardığını anlatan Uzkurt, böylece 

Türkiye’nin tanınırlığına katkı 

sağladıklarını söyledi. KOBİ’lerin 

ticaret hacminin artmasına 

yönelik faaliyetleri desteklerken, iş 

birliği yapılan muadil kurumların 

iyi uygulamaları ışığında 

kurumsal kapasitelerini de 

geliştirdiklerini belirten Uzkurt, 

böylece KOSGEB’in bir çok ülkede 

“rol model” alınmaya başlandığını 

kaydetti.

Uzkurt, bu kapsamda KOBİ’lerin 

dış pazara açılma sürecine 

destek sağlanması ve destekleme 

modelleri konusunda elde 

edilen kurumsal kapasitenin 

yurt dışındaki muadil kurumlarla 

paylaşılması amacıyla mutabakat 

zaptları imzaladıklarına işaret 

ederek, “KOSGEB, bugüne 

kadar 60 ülkenin 73 kuruluşu 

ve 5 uluslararası örgütle olmak 

üzere, toplam 78 mutabakat 

zaptı ve bu zaptlar kapsamında 

gerçekleştirilebilecek faaliyetleri 

tanımlayan 7 eylem planı imzaladı.” 

diye konuştu.

Türkiye’yi, geçen yıl Afganistan, 

Endonezya, Etiyopya, Gambiya, 

Katar, Kenya, Kolombiya, 

Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, 

Rusya Federasyonu, Somali, Sudan, 

Tataristan, Tayland ve Ürdün 

gibi 16 ülkenin ziyaret ettiğini 

aktaran Uzkurt, bu ülkelerden 

gelen heyetlerle iş birliği alanlarını 

görüştüklerini 

bildirdi. 

Bunların 

yanında 

Bahreyn, 

Bangladeş, 

Belarus, Kolombiya, Moğolistan 

ve Tunus’un ise çalışma 

ziyaretinde bulunduğuna değinen 

Uzkurt, KOSGEB’in bu ülkelerle 

deneyimlerini paylaştığını dile 

getirdi.

Türkiye, KOBİ 
Politikası 
Endeksinde 
Birinci

Uzkurt, KOBİ ve girişimcileri 

hep daha ileriye taşımak 

için Avrupa Birliği (AB) 

entegrasyonuna yönelik 

çalışmaları gerçekleştirmeye 

devam ettiğini söyledi. AB 

tarafından, 2,3 milyar avroluk 

bütçeyle KOBİ’lerin finansman 

imkanlarının arttırılması, pazarlara 

erişimlerinin iyileştirilmesi, 

çerçeve koşullarının geliştirilmesi 

ve girişimciliğin teşvik edilmesi 

amacıyla “İşletmelerin ve 

KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği 

Programı”nın (COSME 2014-

2020) yürürlüğe konduğunu 

anımsatan Uzkurt, söz 

konusu programın ulusal 

koordinatörlüğünü 

yürüttüklerini ve 

düzenledikleri eğitimlerle 

bilgilendirme çalışmaları 

yaptıklarını vurguladı.
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KOSGEB’in, “Avrupa Küçük 

İşletmeler Yasası”nın 

prensiplerinin uygulanmasından 

sorumlu “ulusal koordinatör” 

olarak görevlendirildiğine dikkati 

çeken Uzkurt, “Balkan ülkeleri 

ve Türkiye’de Avrupa Küçük 

İşletmeler Yasasına ilişkin çalışmalar 

kapsamında Ekonomik İş Birliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD), Avrupa 

Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim 

Vakfı (ETF), Avrupa Kalkınma ve 

İmar Bankası (EBRD) ile projeye 

dahil olan ülkelerle hazırlanan KOBİ 

Politikası Endeksi:2016 raporuna 

göre, Türkiye bölge birincisi oldu.” 

ifadesini kullandı.

Uzkurt, KOSGEB’in, Ekonomik 

İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD), Karadeniz Ekonomik 

İş Birliği Teşkilatı (KEİ), Gelişen 

Sekiz Ülke (D8), İslam İş Birliği 

Teşkilatı (İİT), Asya’da Güven 

Arttırıcı Önlemler Konferansı 

(CICA) gibi uluslararası ve bölgesel 

kuruluşlarla da KOBİ’lere yönelik 

konularda iş birliği çalışmaları 

yaptığını kaydetti.

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) 

faaliyetlerinin, 2008 yılından bu 

yana KOSGEB koordinasyonunda 

sürdürüldüğünü hatırlatan Uzkurt, 

“COSME döneminde ‘pazarlara 

erişim’ bileşeni altında, KOBİ’lerin 

AB nezdindeki çalışmalara erişimini 

ve iş birliklerini artırmak için 11 

konsorsiyumla sürdürülüyor. 

Avrupa KOBİ Haftasında, KOSGEB 

ulusal kamu koordinasyonu 

görevini yürütüyor. 

Çok sayıda uluslararası program 

ve projede yer alan KOSGEB, 

enerji verimliliği konusunda 

da Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı (UNDP), Birleşmiş 

Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı 

(UNIDO) ve Japon Uluslararası 

İş Birliği Ajansı (JICA) ile iş birliği 

içinde projeler gerçekleştiriyor.” 

değerlendirmesinde bulundu.
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Ulusal koordinasyonu KOSGEB 

tarafından yürütülen, “Avrupa 

Küçük İşletmeler Yasası” (Small 

Business Act for Europe – SBA) 

çalışmaları kapsamında, yasada 

yer alan 10 prensipten “Dimension 

1: Girişimcilik Eğitimi ve Kadın 

Girişimciliği” ile “Dimension 8a: 

İşletme Becerileri” alanlarındaki 

değerlendirmeler ETF tarafından 

yapılıyor.

ETF, Girişimcilik Eğitimi 

tematik alanında 05 Temmuz 

2017 tarihinde “A Call for 

Good Practise: In Training 

for Internationalization of 

SMEs” başlıklı KOBİ’lerin 

uluslararasılaşmasına yönelik iyi 

uygulamalar geliştiren eğitim 

sağlayıcıların, ticaret ve sanayi 

odalarının, üniversitelerin, 

KOBİ ajanslarının, bölgesel 

kalkınma ajanslarının, STK’ların, 

danışmanlık kuruluşlarının vb. 

kuruluşların başvurabileceği bir 

çağrı duyurusuna çıkılmış olup, 

çağrı KOSGEB tarafından ilgililere 

duyuruldu. 

30-31 Mayıs 2018 tarihlerinde 

Torino/İtalya’da ETF 

tarafından söz konusu çağrı 

kapsamında iyi uygulamaların 

ödüllendirilmesi amacı ile 

“KOBİ’lerin Uluslararasılaşmasına 

Yönelik Olarak Düzenlenen İyi 

Uygulamalar Forumu 2018” 

düzenlendi. İyi Uygulamalar 

Forumu’nda ülkelerin SBA 

Koordinatörleri, OECD, Avrupa 

Komisyonu (DG GROW ve DG 

NEAR) ve EASME yer aldı.

11 farklı ülkeden gerçekleştirilen 

60 başvuru arasında Türkiye’den 

toplamda 5 başvuru gerçekleştirildi 

ve bu başvuruların 3 tanesi ödüle 

layık görüldü.

Türkiye’den 3 eğitim sağlayıcı 

kurum/kuruluşun yanı sıra 

Arnavutluk, Belçika, İrlanda ve 

İtalya’dan birer eğitim sağlayıcıya 

ödülleri takdim edildi. 

KOBİ’lerin Uluslararasılaşmasına Yönelik Olarak 

İtalya’da Düzenlenen “İyi Uygulamalar Forumu 2018”de

Türkiye 3 Ödüle Layık Görüldü

30-31 Mayıs 2018 tarihlerinde 
Torino/İtalya’da Avrupa Eğitim 
Vakfı (ETF) tarafından iyi 
uygulamaların ödüllendirilmesi 
amacı ile “KOBİ’lerin 
Uluslararasılaşmasına Yönelik 
Olarak Düzenlenen İyi 
Uygulamalar Forumu 2018” 
düzenlendi. 11 farklı ülkeden 
gerçekleştirilen 60 başvuru 
arasında Türkiye’den toplam 
5 başvuru gerçekleştirildi ve 
bu başvuruların 3 tanesi ödüle 
layık görüldü.
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İş Bulamayınca 

KOSGEB Desteği İle Patron Oldu

Kastamonu’da muhasebeci Buket 

Bideci, iş bulamayınca girişimcilik 

kursuna katılarak KOSGEB’den 

aldığı 50 bin lira destekle mineral 

blok üretiminde kendi işinin 

patronu oldu.

Bideci, yaptığı açıklamada, Cide 

ilçesinde muhasebecilik yaptığını, 

4 yıl önce evlenince eşinin işi 

gereği Kastamonu’ya yerleştiğini 

söyledi. Kastamonu’da iş 

bulamayınca kendi işini kurmaya 

karar verdiğini anlatan Bideci, 

“Eşim de veterinerlik, medikal 

tarım ürünleri alanında çalışıyor. 

Burada işe girmek istedim ancak 

iş bulamadım. Daha sonra kendi 

işimi kurmak istedim. İlk zamanlar 

aklımda pastacılık sektörü vardı. 

Ancak büyükbaş hayvancılıkta 

kullanılan mineral bloğun 

üretimiyle ilgili sektörde açık 

olduğunu düşündüm, KOSGEB’den 

aldığım 50 bin lira destekle işe 

koyuldum.” diye konuştu.

“Kimse bir kadının 
yapacağı iş olarak 
görmüyor” 

Türkiye’de mineral blok üreten 

yaklaşık 6 firmanın olduğuna 

işaret eden Bideci, bunların 

tamamının patronunun erkek 

olduğunu belirtti.

Sektörün kadınlar için zor 

olduğunu ifade eden Bideci, şöyle 

devam etti:

“KOSGEB yetkililerini de ikna 

etmekte oldukça çaba sarf ettim. 

KOSGEB’den aldığım 50 bin 

lira destekle pres makinesi ve 

ihtiyacımız olan ekipmanları aldık. 

Bu iş erkek gücü de gerektiriyor. 25 

kiloluk çuvallarla tuzlar geliyor. Ben 

Kastamonu’da muhasebeci 
Buket Bideci, iş bulamayınca 
kendi işini kurmaya karar 
vererek KOSGEB’den aldığı 
hibe desteğiyle mineral blok 
üretimine başladı ve kendi 
işinin patronu oldu.
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de bu nedenlerle 5 kişiyi istihdam 

etmiş oldum. Kimse bir kadının 

yapacağı iş olarak görmüyor. 

Türkiye’de yaklaşık 6 yerde 

üretiliyor. Çevre illerimizde üreten 

yok. Diğer hiçbir ilde bu sektörde 

kadınların çalıştığını görmedim.”

Bideci, mineral bloğun ana 

maddesinin tuz olduğunu, bloğun 

büyükbaş hayvanların mineral ve 

vitamin ihtiyacını karşıladığını 

aktardı.

“Hayvancılıkta 
yaygın kullanılıyor” 

Bideci, mineral bloğun büyükbaş 

hayvanların tuz ve mineral madde 

ihtiyacını karşılamak üzere yaygın 

kullanıldığını belirterek, “Tuzumuzu 

25 kiloluk çuvallarla karıştırma 

makinesine getiriyoruz. Burada 

vitaminleri ve minerallerini koyup 

karıştırıyoruz. Daha sonra 3 kiloluk 

taşlar halinde presleme işlemini 

yapıyoruz. Kuruttuktan sonra 

paketleme ünitesine getiriliyor. 

Paketlendikten sonra başta 

Karadeniz Bölgesi olmak üzere 

Türkiye’deki birçok kente sevk 

ediyoruz.” diye konuştu.

Tuzla ilgili farklı alanlarda da 

çalışma yapacaklarını kaydeden 

Bideci, yeni pres makinesi 

aldıklarında işçi sayısını da 

arttıracaklarını kaydetti.

KOSGEB Kastamonu İl Müdürü 

Nevzat Erol da Bideci’ye makine 

ekipman, personel ve kira giderleri 

için destekte bulunduklarını 

belirterek, “Bir kadının yapacağına 

çok inanmadığımız iş fikriydi ama 

Buket Hanım, işi bildiğini kuruldaki 

ifadeleriyle ispat etmiş oldu. Bugün 

de işletmesini görüyoruz. Kendisi 5 

çalışanla beraber zorlu bir sektörde, 

insan gücünün gerekli olduğu bir 

sektörde faaliyetini sürdürüyor. 

Önümüzdeki yıllarda daha başarılı 

olacağını düşünüyoruz.” ifadelerini 

kullandı.

“Kimse bir 
kadının yapacağı 
iş olarak 
görmüyor. 
Türkiye’de 
yaklaşık 6 yerde 
üretiliyor. Çevre 
illerimizde 
üreten yok. 
Diğer hiçbir 
ilde bu sektörde 
kadınların 
çalıştığını 
görmedim.”
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Sanayideki yapısal dönüşümün 

dinamiği olan KOBİ’lerin 

desteklenmesinin önemine işaret 

eden Uzkurt, düzenledikleri 

çalıştaylar sonucu yaptıkları 

analizlerle, illerin hangi imalat 

sektörlerinde rekabet avantajına 

sahip olduğunu belirlediklerini 

anlattı. Rekabetçi imalat sanayi 

sektörlerinin seçimi için 

üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, 

büyüme eğilimleri, ihracat payları 

ve yoğunlaşma kriterlerini dikkate 

aldıklarını dile getiren Uzkurt, 

“öncelik ve ihtiyaçlara odaklanma” 

prensibiyle yeni bir destek vizyonu 

geliştirdiklerini söyledi.

Uzkurt, bu çerçevede destek 

alanını genişlettiklerine dikkati 

çekerek, sanayide dijitalleşme 

oranının yükseltilmesinde 

kritik öneme sahip olması, 

diğer sektörlerin katma değer 

ve verimliliğini arttıran yapısı 

dolayısıyla yazılım sektörünün de 

destek kapsamına dahil edildiğini 

vurguladı.

İl çalıştaylarında belirlenen 

öncelikler doğrultusunda 

“İllerde Rekabet Avantajına Sahip 

İmalat Sanayi Sektörlerinin ve 

Yazılım Sektörünün Rekabet 

Gücünün Geliştirilmesi Proje 

Teklif Çağrısı”nın, 20 Nisan’da 

ilan edildiğini hatırlatan Uzkurt, 

“KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı 2018 çağrısına, 5 bin 

proje başvurusu yapıldı ve 4 bin 

512’si değerlendirmeye alındı. 

Projesi kabul edilen KOBİ’ler 300 

bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira 

geri ödemeli olmak üzere üst limiti 

toplam 1 milyon liralık destekten 

yararlanabilecek.” diye konuştu.

“Erken ödeme avantajı”

Desteğin, projenin 

gerçekleştirilmesi için gerekli 

yeni personel, makine, teçhizat, 

kalıp, hizmet ve yazılım alımı 

giderleri için ödeneceğinin altını 

çizen Uzkurt, KOSGEB tarafından 

uygun görülen giderler üzerinden 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 
KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 
çağrısına, 5 bin proje başvurusu yapıldığını ve 
4 bin 512’sinin değerlendirmeye alındığını 
belirtti.

KOBİGEL’e 
Proje Yağdı
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Kazakistan Girişimciliği Geliştirme Fonu (DAMU)  CEO’su Abay Sarkulov 
ve başkanlığındaki heyet, iş birliği için KOSGEB’e çalışma ziyareti 
gerçekleştirdi

KOBİ’ler alanındaki tecrübesinden 

dolayı KOSGEB gibi bir kurumu 

çok önemsediklerini söyleyen 

DAMU CEO’su Sarkulov, 

iki ülke KOBİ’leri ile ilgili 

yapılabilecek çalışmalar hakkında 

görüşmek için bu ziyareti 

gerçekleştirdiklerini vurguladı. 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, 

KOSGEB olarak Kazakistan ve Türk 

KOBİ’leri arasındaki iş birliğini 

içeren her türlü çalışmaya destek 

vereceklerini ifade etti. 

Görüşmede, iki ülke KOBİ’lerinin 

ticaret hacimlerinin 

arttırılabilmesi için yapılabilecek 

çalışmalar masaya yatırıldı. 

Hedeflenen çalışmaları 

kapsayan bir yol haritasının ve 

eylem planının en kısa sürede 

hazırlanarak hayata geçirilmesi 

kararına varıldı. 

Abay Sarkulov, hazırlanacak olan 

eylem planını imzalamak ve 

somut çalışmalara başlamak için 

KOSGEB’i Kazakistan’a davet etti. 

Kazakistan’ın KOSGEB muadil 

kurumu olan DAMU ile 25 Kasım 

2011 tarihinde bir mutabakat 

zaptı imzalanmıştı. Çalışmalar, 

imzalanan bu mutabakat zaptı 

çerçevesinde devam ediyor. 

Kazakistan KOSGEB’le,

İş Birliğini  Arttırmak İstiyor

hesaplanacak yüzde 30’luk tutarın, 

projesini başlatan işletmelerin 

talebi üzerine, teminat karşılığında 

“erken ödeme” adı altında harcama 

yapılmadan önce verilebileceğini 

kaydetti.

Uzkurt, söz konusu programdan 

yararlanmak üzere proje sunan 

KOBİ’ler için KOSGEB olarak 

toplam 700 milyon liralık bütçe 

ayırdıklarını bildirdi. KOBİ’lerin, 

“rekabet gücünü geliştirme” 

konusu çerçevesinde KOSGEB 

tarafından belirlenen 6 stratejiden 

biri veya birkaçını içeren projeler 

sunduğunu aktaran Uzkurt, şunları 

kaydetti :

“İmalat sanayii KOBİ’leri; 

üretimde maliyet düşürme 

veya verimliliği arttırma amaçlı 

makine, teçhizat edinimi, ürün 

kalitesini ve katma değerini 

artırma, ölçüm-analiz altyapısını 

iyileştirme, pazarlama etkinliğini 

geliştirme ve ihracat kapasitesini 

artırma stratejilerini seçebilirken, 

yazılım sektörü KOBİ’leri ise 

imalat sanayi işletmeleri için 

belirlenen stratejilerin yanında, 

veri madenciliği, bulut bilişim, 

nesnelerin interneti, yapay zeka, 

akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, 

robot ve otomasyon yazılımları, 

bilgisayar oyunları alanlarından 

herhangi birinde tasarım ve 

ürün geliştirme yetkinliklerinin 

arttırılması veya ürün test 

belgelendirme ya da yeni yazılım 

oyun geliştirme stratejilerini tercih 

edebiliyorlar.”

Başvuru ve değerlendirme süreci 

hakkında da bilgi veren Uzkurt, 

belgeleri eksik olmayan KOBİ 

projelerinin, seçici kurullar 

vasıtasıyla puanlanacağını anlattı. 

Uygun bulunan projelerin puan 

sıralamasına tabi tutulacağını 

belirten Uzkurt, bütçe imkanları 

dahilinde en yüksek puandan 

başlamak üzere desteklenebilecek 

projelerin tespit edileceğini 

ve ekim ayı sonuna kadar ilan 

edileceğini belirtti.
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KOSGEB Desteği ile 500 Bin Liralık Test ve Laboratuvar 
Yatırımı Yaptı, 

Dört Ayda Yatırımını Amorti Etti

İzmir’de otomotiv sektöründe 

faaliyet gösteren NESAN Otomotiv, 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programı 2016 Yılı  “Geleneksel 

İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma 

Değerin Arttırılması” konu başlığı 

ile çıkılan çağrıda “Orta Yüksek 

ve İleri Teknoloji KOBİ’lerinde 

Kapasite Geliştirilmesi” alanında 

hazırlamış olduğu projeyi 9 ayda 

tamamladı. 500 bin liralık test ve 

laboratuvar yatırımı yapan işletme, 

yapmış olduğu yatırımı 4 ayda 

amorti etti.

KOBİGEL ile kendi 
titreşim test sistemini 
kuran işletme titreşim 
testlerini artık kendi 
bünyesinde yapmaya 
başladı

Nesan Otomotiv, 1980 yılında 

otomotiv sektörüne hizmet etmek 

amacıyla İzmir’de kurulmuş 

bir üretim tesisidir. İlk olarak 

traktörlere kontak anahtarı 

üreterek sektöre adım atan Nesan, 

zaman içinde sektörde yarattığı 

rekabetçi fiyat ve yüksek kalite 

sayesinde önemli ve büyük 

OEM firmalarının dikkatini 

çekti. Müşteri odaklı çalışarak 

İzmir’de otomotiv sektöründe faaliyet gösteren NESAN 
Otomotiv, KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 2016 Yılı  
kapsamında hazırladığı projeyi 9 ayda tamamladı. 
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zaman içinde ürün portföyünü 

genişleten NESAN  halen üretimini 

sürdürdüğü 4000 m²’si kapalı 

olmak üzere toplam 8000 m²’lik 

modern ve entegre tesisisi 

bulunduğu Menderes ilçesine 

taşıdı.

İşletme bu yeni tesisinde; plastik 

ve metal enjeksiyon, soğuk 

şekillendirme, kaynak, kalıphane 

ve talaşlı imalattan oluşan alt 

yapısıyla tasarım ve tersine 

mühendislik çalışmalarıyla tüm 

ürünlerini kendi tesisinde üretme 

yeteneğine sahiptir.  Tesisinde 

kontak, far, sinyal ve korna 

anahtarları, çeşitli müşirler, 

devre kesiciler, marş röleleri gibi 

elektromekanik; yağ, yakıt ve 

adblue depo kapakları, boğazları ve 

filtreleri, kapı kolları ve kilitleri gibi 

mekanik birçok ürünün üretimini 

yapan işletme, bu ürünleri yurt 

içi ve yurt dışında müşterilerine 

sunuyor. 

Ayrıca Nesan Otomotiv, ağır 

ve hafif ticari araçların tüm 

kilitlenebilir parçalarını tek tip 

şifreli anahtarla set olarak üreterek 

“Tek Anahtar Projesi” adı altında 

Türkiye’de bir ilke imza attı.

Ar-Ge ve Tasarım 
Faaliyetleri;
Birçok ülkeye ihracat yapan ve 

bünyesinde Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı onaylı NESAN 

Tasarım Merkezi’ni bulunduran 

işletme; ticari araç üreticisi ana 

sanayi müşterilerine, tedarik 

etmekte olduğu mevcut ürünler 

üzerinde revizyonlar yapıyor ve 

müşteri talepleri sonucu yeni ürün 

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini 

gerçekleştiriyor.

Nesan 
Otomotiv, ağır 
ve hafif ticari 
araçların tüm 
kilitlenebilir 
parçalarını 
tek tip şifreli 
anahtarla set 
olarak üreterek 
“Tek Anahtar 
Projesi” 
adı altında 
Türkiye’de bir 
ilke imza attı.

KOBİGEL kapsamında 
alınan titreşimli test sistemi

KOBİGEL kapsamında alınan 
sızdırmazlık test cihazı
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Tasarım aşamasından başlayan 

bu süreç, doğrulama ve üretim 

aşamaları alt süreçleri ile birleşerek 

yeni ürün devreye alma sürecini 

oluşturuyor.

KOBİGEL projesi ile 
tasarım sürecinde 
devrim yapan
NESAN Otomotiv, “Yeni 
ürün devreye alma 
süreci kapasitesinin 
arttırılması” konulu 
KOSGEB – KOBİGEL 
projesini hayata geçirdi

NESAN Otomotiv, KOBİGEL – 

KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında hazırlamış olduğu 

proje ile KOSGEB’den titreşim test 

sistemi ve sızdırmazlık kontrol 

cihazı makine – teçhizatlarını 

temin etti. NX CAD yazılımı 

ve üretim yönetim sistemi 

yazılımlarını aldı. Üretim yönetim 

sistemi proje uyarlama ve eğitim 

konularında hizmet alımları yaptı.

projenin sonunda titreşim testleri,  

firma bünyesinde yapılmaya 

başlandı.  Üretim üzerinde tam 

kontrol sağlanarak, verim artışı 

yapıldı.

Proje sayesinde tasarım sürecini 

hızlandıran işletme, bünyesinde 

bulunan mekanik tasarım 

departmanındaki makine 

mühendisi ve Ar-Ge personelinin 

kullandığı Bilgisayar Destekli 

Tasarım(CAD)  yazılımı istasyon 

sayısını arttırdı. Bu yazılımın 

ilgili departmana kazandırılması 

neticesinde beklemede olan proje 

sayısı azaldı. Böylece işletme 

tasarım yeteneğini arttırarak yeni 

bir ürünü devreye alma sürecini 

hızlandırdı.

Yapılan yatırımı 4 ayda 
amorti etti

İşletmede, tasarımı revize 

edilen veya sıfırdan tasarımı 

gerçekleştirilen prototiplerin/

ürünlerin doğrulanması ve 

otomotiv sektörünün gerektirdiği 

standartları sağlayabilmesi için 

istenen testleri başarıyla geçmesi 

gerekmektedir.

Ana sanayi müşterilerinin 

işletmeden talep ettiği ve üretilen 

ürünün ticarileştirilebilmesi 

için gerçekleştirmek zorunda 
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olduğu testlerden bir tanesi de 

vibrasyon(titreşim) testidir. Daha 

önce işletme her tasarım revizyonu 

ve yeni ürün tasarımında titreşim 

test hizmetini yüksek bedellerde 

hizmet alımı olarak dışarıya 

yaptırmak zorundaydı. Proje 

kapsamında alınan titreşim test 

sistemi sayesinde artık titreşim 

testleri işletme bünyesinde 

yapılmaya başlandı.

Titreşim test hizmeti saat 

bedeli 150TL+KDV ile İTÜ 

laboratuvarlarında yaptırılıyor. 

İşletmenin, yılda toplam 3000 

saat titreşim test hizmetini alması 

gerekiyor ve bu sistem işletmeye 

kazandırıldığında yatırım 

kendisini bir yılın üçte birinde 

amorti etti.

Yine proje kapsamında alınan 

sızdırmazlık kontrol cihazı firma 

laboratuvarına eklenmiş ve 

doğrulama testleri kapsamında 

istenen sızdırmazlık testlerinin 

de firma bünyesinde yapılması 

sağlandı.

Proje ile sağlanan 
üretim yönetim süreci 
verimliliği arttırarak, 
üretimi kontrol altına 
aldı

Proje kapsamında alınan üretim 

yönetim sistemi ile üretim süreci 

verimliliği arttırılarak tam kontrol 

sağlandı.  Daha önce planlama 

personeli firma bünyesindeki 

üretim bölümlerini her gün ve 

her saat başı tek tek gezerek ve o 

bölümlerde gerçekleşen üretimi 

gözlemleyip raporlayarak büyük 

zaman kaybetmekteydi ve hatalı 

raporlamalar yapabilmekteydi. 

Bu sistemin kurulması neticesinde 

işletme yetkilileri her bir 

makineden alınan sinyallerin 

yazılım içerisinde anlamlı hale 

getirilmesi sonucu üretim 

bilgisine ofislerinden, hızlı ve 

canlı olarak ulaşmaya başladılar. 

Bilgiye ulaşmakta hızın ve 

doğruluğun artması, üretimi 

kontrol altına almaya yardımcı 

oluyor ve elde edilen bu bilgiler 

neticesinde üretim planlaması 

daha iyi yapılarak verimin artması 

sağlanıyor.
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KOSGEB Bursa İl Müdürlüğü, 2.000 

m2 alanda; plastik-kauçuk ve 

metal laboratuvarları ve 46 kişilik 

tecrübeli kadrosu ile hedef kitlesini 

oluşturan KOBİ’lere hizmet 

sunuyor.

Temmuz 2018 itibariyle KOSGEB 

Bursa İl Müdürlüğü’nde veri 

tabanına kayıtlı 60 bin işletme 

bulunuyor.

KOSGEB Temsilcilikleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, 

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 

Mustafakemalpaşa Ticaret ve 

Sanayi Odası, Karacabey Ticaret 

ve Sanayi Odası’nın ardından 

13 Mayıs 2015 tarihinde Gemlik 

Ticaret ve Sanayi Odasında açılan 

temsilcilik ile Bursa’da faaliyet 

gösteren KOSGEB Temsilciliği 

sayısı 6’ya ulaştı.

Ayrıca, Bursa’da 2. KOSGEB 

Müdürlüğü’nün açılması kararı 

ile KOSGEB Uludağ Müdürlüğü 

kurulumu tamamlanma sürecine 

geldi.  

KOSGEB Bursa İl Müdürlüğü, 

işletmelerin KOSGEB 

Destekleri’nden daha kolay 

yararlanabilmelerini ve destek 

programları ile başvuru 

prosedürleri hakkında bilgi sahibi 

olmalarını sağlamak amacıyla 

Çarşamba günleri KOSGEB 

Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 

düzenliyor. Bu kapsamda 2018 

yılında Temmuz ayı itibari ile 25 

adet toplantı düzenlendi. 

Laboratuvar Hizmetleri  

İl müdürlüğü  bünyesinde plastik-

kauçuk ve metal laboratuvarı 

bulunuyor.

1989 yılında Bursa’da yoğun 

şekilde bulunan plastik ve kauçuk 

imalathaneleri ile bu iki maddeyi 

ağırlıklı kullanarak yedek parça 

üreten küçük sanayicilere 

kullandıkları malzemelerin kalite 

kontrolü, cins tayini, polimer 

yapı tespiti, dayanıklılık, sıcaklık 

SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

Bursa KOSGEB Müdürlüğü
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ve darbelere karşı gösterilen 

mukavemet tespiti konusunda 

yardımcı olması amacı ile il 

müdürlüğü bünyesinde plastik - 

kauçuk laboratuvarı hizmete girdi.

1992 yılında ise metal laboratuvarı 

kurularak metal laboratuvarında 

1992 yılından beri otomotiv, 

makine imalat, metal, inşaat vb. 

başta olmak üzere pek çok sektöre 

hizmet sunuluyor. Laboratuvarda 

metallerin mekanik/kimyasal/

fiziksel vb. özellikleri TS ve 

ISO, ASTM gibi uluslararası test 

standartlarına uygun olarak test 

ediliyor. Test/Analiz hizmetleri 

ile ürün kalitesinde iyileştirmeler 

sağlandığı gibi, yeni ürün 

geliştirme ve diğer araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerine de katkı 

sağlanıyor.

KOBİ’leri desteklemek amacıyla 

kurulan laboratuvar, işletmelere 

düşük maliyette ve yüksek kalitede 

hizmet sunuyor.

KOSGEB Laboratuvarları; bu 

doğrultuda laboratuvarı olmayan 

ve tarafsız bir kurumda test ve 

analiz yaptırmak isteyen işletmeler 

için piyasa koşullarının altında 

hizmet sunarak maddi destek 

sağlıyor. 

Sanayicilerden gelen talepler ve 

günün koşullarına uygun olarak 

2009 yılında laboratuvarların 

yeniden yapılandırma 

süreci başlatıldı. Bu projede 

yapılan yatırımlar sonucu 

eklenen cihazlarla, cihaz 

modernizasyonları ve eğitimli 

kalifiye personel ile Bursa KOSGEB 

Laboratuvarları aktif bir şekilde 

hizmet veriyor.

2012 yılında TURKAK’tan TS 

EN ISO 17025 standardına göre 

Laboratuvar Deney Hizmetleri’nde 

akredite olan laboratuvar, 

sanayicilerden gelen talepler ve 

günün koşullarına göre akredite 

olarak hizmet vermeye devam 

ediyor.  

KOSGEB Bursa Müdürlüğü 
Veri Tabanı’na Kayıtlı İşletme Sayısı 
60 Bini Geçti

Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Sertifikası 
Alan Kişi Sayısı

2010-2017 2018

17.807 1.389

2010-2017

İşini Kuran 
Girişimci Sayısı

Destek Ödeme 
Miktarı

1.120 29.952.141,42 TL

Metal ve Plastik Kauçuk Laboratuvarı aracılığı ile işletmelere 
verilen destekler (KOSGEB bünyesinde sadece Bursa’da) 

KOSGEB Bursa Metal 
Laboratuvarı

2010-2017 2018

Test Sayısı 69.263 3.900

Net İşletme Sayısı 4.452 250

KOSGEB Bursa Plastik-
kauçuk Laboratuvarı

2010-2017 2018

Test Sayısı 20.054 1.423

Net İşletme Sayısı 1.588 122

Bursa Müdürlüğü, 2010 yılından 
bugüne kadar, geri ödemeli 
desteklerde yaklaşık 163 
Milyon TL, geri ödemesiz (hibe) 
desteklerde ise yaklaşık 153 
Milyon TL. destek ödemesi yaptı.

2017 yılında KOSGEB Bursa 
Müdürlüğü, Türkiye genelinde 
verilen destek rakamında KOBİ 
sayısı ortalamasına göre birinci 
oldu.

2018 yılı destek başvuruları 
için ödemeler devam etmekte 
olup, tüm destek kalemleri için 
halihazırda yapılmış olan destek 
ödemesi 30 Milyon TL’yi aştı.
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Bursa’da KOSGEB ile Başaranlar

Bursa’da faaliyet gösteren 

Burdöksan Ltd.Şti.’nin Genel 

Müdürü ve kurucusu Mürsel 

Karaca işletmenin kuruluşundan 

bugüne kadar olan sürecini şu 

şekilde aktardı:

Ben 13 yaşında döküm işine 

başladım. Bir işletmede aralıksız 12 

yıl kadar çalıştım. 17-18 yaşlarında 

kendi iş yerimde çalışmanın 

hayallerini kurmaya başlamıştım. 

Hatta babama bu konuyu ilk dile 

getirdiğimde o zaman. babamdan 

iyi bir fırça yemiştim.Babam 

yokluktan dolayı pek işyeri 

açmamıza taraftar olmadı. Ben 

askere gidip geldim ve hanımın 

beş bileziği ile işyerimizi kurduk. 

1990 yılında Hicret Döküm olarak 

küçük bir dökümhane ile kendi 

şahıs işletmemi kurdum. Burada 

işlerimiz iyi gitti. Katı yakıt 

sektöründe sobaların üzerindeki 

dökümlerin imalatını yaptık. 

Küçük Bir Dökümhaneden Başlayıp, 
Dünya Otomotiv Sektörüne Yön Veren 
Bir Başarı Hikayesi

Mürsel Karaca
Burdöksan Genel Müdürü

İlk kurulduğunda küçük bir dökümhanede 
iki usta ile soba üzerlerinin dökümünü yapan 
işletme, bugün otomotiv sektöründe dünya 
markalarına parça üretiyor. Ürettiği 100’den 
fazla ürünün % 80’ini direkt ve dolaylı yoldan 
ihraç ediyor. 
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Daha sonra ihracat yapmaya 

başladık ve Yunanistan’a şömine 

dökümleri gönderdik. Türkiye’de 

doğal gaz devri başlayıp hızlı bir 

şekilde yaygınlaşmaya başlayınca 

katı yakıt sektöründeki pasta 

da haliyle küçüldü. Böylece biz 

makinalaşarak daha nitelikli 

işler yapma kararı aldık. 2001 

yılında Bursa Kayapa Sanayi 

Bölgesinde yer alan kendi üretim 

tesisimize geçtik. Burada yerli 

otomotiv kalıplama hattı kurduk. 

Eski yerimizde kupon ocaklarda 

döküm yaparken burada elektrikli 

ocaklarda ve daha modern 

dökümhanelerde çalışmaya 

başladık. Otomotiv sektöründeki 

ihtiyaçlara göre dökümler 

yaparak istenilen ürünlerin 

üretimini gerçekleştirdik. Yurt 

dışında çalıştığımız ciddi firmalar 

var. 20’ye yakın ülkeye ihracat 

yapıyoruz. Şu anda 160’ın üzerinde 

çalışanımız var. Geçtiğimiz yıl 

ciromuz 67 Milyon Lira civarında 

idi bu yıl 85 Milyonun üzerine 

çıkarma hedefimiz var. 

Ben işimizi kurarken bu 

aşamaya geleceğimizi hayal 

bile etmemiştim. Özellikle şunu 

belirtmek istiyorum ki; dürüstlük 

ve özveri ile çalışıldığında işte o 

hayal edemediklerinizin zamanla 

gerçek olduğunu görüyorsunuz. 

Bugün Mercedes gibi, Tofaş 

gibi firmaların döküm işlerini 

yapıyoruz.

IATF 16949 Otomotiv Kalite 

Belgesi ve dünya standartlarındaki 

teknolojimizle, otomotiv, hidrolik 

ve makine gibi birçok sektöre pik 

ve sfero döküm üretimi yapıyoruz.

Burdöksan Döküm Sanayi olarak, 

Bursa Kayapa Sanayi Bölgesinde 

7.500 metrekaresi kapalı olmak 

üzere toplam 9.000 metrekare 

alanda, yıllık 12.000 ton üretim 

kapasitesiyle hizmet veriyoruz.

Saatte 2.100 Kg. ergitme kapasiteli 

iki indüksiyon ocağı bulunan 

firmamızda erimiş madenin ilk 

analizleri ocakta alınır ve döküm 

işlemi bu analizler doğrultusunda 

devam eder.

Burdöksan Döküm Sanayi, 

480*600 mm. Derece ölçülerine 

sahip Disamatic Kalıplama Hattıyla 

saatte 240 kalıpla 500 gramdan 

25 kiloya kadar pik ve sfero 

döküm üretimi ile hizmet vermeyi 

sürdürmektedir.

    40 Milyon 
ciro sebebi 
ile KOBİ 
kapsamı dışına 
çıkmıştık. KOBİ 
tanımının 
değişmesi ile 
hemen KOSGEB 
kaydını 
yeniledik 
ve yeni 
projelerimize 
başladık

“  

”
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“2001 yılından beri 
KOSGEB desteklerinden 
etkin bir şekilde 
faydalanıyoruz.”

Burdöksan Ltd. Şti.’nin KOSGEB 

Proje ve Destek süreçlerini 

yöneten İdari ve Mali İşler Müdürü 

Lütfi Has, Burdöksan’ın KOSGEB 

desteklerinden nasıl faydalandığını 

ve bu desteklerin işletmeye 

kazandırdıklarını anlattı;

Ben 2001 yılından beri bu 

işletmede çalışmaktayım. Biz 

2001 yılında Hicret Döküm şahıs 

işletmesinde iken KOSGEB’e 

kaydımızı yaptırdık ve KOBİ olarak 

sisteme dahil olduk. Şahıs işletmesi 

iken yalnızca KOSGEB’in Nitelikli 

Eleman İstihdam Desteğinden 

faydalandık. 

“2004 yılından bugüne 
kadar yalnızca Genel 
Destek Programı ile 
KOSGEB’den yaklaşık 
1.5 Milyon Lira destek 
aldık.”

2004 yılına gelindiğinde 

Burdöksan Ltd. Şti. olarak yeni 

işletmenin kuruluşu ile birlikte 

KOSGEB kaydımızı güncelledik ve 

o süreçten bu yana özellikle Genel 

Destek Programı içerisindeki; 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar Desteği, 

Test - Analiz ve Kalibrasyon 

Desteği, Yurt Dışı İş Gezileri, 

Tanıtım Desteği gibi hemen 

hemen bütün desteklerden 

faydalandık. 

Bu desteklerin 3 yıllık süreleri 

tamamlandığında hep sıfırdan 

başlayarak bugüne kadar destek 

aldık ve hala almaya devam 

ediyoruz.  Şunu söyleyebilirim ki 

2004 yılından bugüne kadar Genel 

Destek Programı kapsamında 

yaklaşık olarak 1.5 Milyon Lira 

civarında destek almışızdır.

Lütfi Has
Burdöksan İdari ve 
Mali İşler Müdürü
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“KOSGEB Desteği ile 
hem Ar-Ge yaptık hem 
de Ar-Ge sonucu ortaya 
çıkan ürünümüzü 
ticarileştirdik.”

Yine 2011 ve 2015 yıllarında 

KOSGEB’den iki ayrı proje 

desteği aldık. Bunun ilki Ar-

Ge projesiydi. “Fren Merkezi 

Seri Üretimine Geçiş” konulu 

projemizi başarı ile tamamladık. 

Burada kamyon grubu otomotiv 

araçlarının fren merkezlerinde 

kullanılan parçaların kimyasal 

analizini değiştirerek hem ürünün 

maliyetini düşürmüş olduk hem de 

faydalı ömrünü uzatmış olduk. Bu 

ürünün prototipini üretmek için 

makinalarımızı KOSGEB desteği 

ile aldık. Ürünümüzü ürettik ve 

aynı zamanda seri üretimi de bu 

makinalar ile yapıyoruz. Bu proje 

kapsamında ürettiğimiz ürünleri 

de yurt dışına ihraç ediyoruz.

2015 yılında ise “TRUCK Grubu 

Debriyaj Göbeği Kum Kalıba 

Döküm Yönetiminin Geliştirilmesi” 

projesini KOSGEB’e sunduk. 

Projemiz onaylandı ve bu projeyi 

de başarı ile tamamladık.

Bu projede de ürünün maliyetini 

düşürerek, yurt dışı pazar payımızı 

artırdık. Kendi laboratuvarımızı 

kurduk.

2017 yılına geldiğimizde ise 

40 Milyon ciro sebebi ile KOBİ 

sınıfından çıktık. Böylece KOSGEB 

Destek Programları kapsamı 

dışında kaldık. 

Geçtiğimiz günlerde resmi 

gazetede yayımlanarak, KOBİ 

tanımının değişmesi ile birlikte 

hemen evraklarımızı tamamladık. 

KOSGEB veri tabanındaki 

kaydımızı güncelledik ve yeni bir 

projenin çalışması içerisine girdik.

KOSGEB’in bize, gelişmemizde, 

yatırım yapmamızda, istihdam 

konusunda, ihracatımızı 

arttırmamızda çok ciddi şekilde 

faydaları dokundu. 
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Girişimcilik Sertifikasını Sermaye Yaparak 

Başladığı Sektörün 
En Büyük İmalatçısı Oldu

Kadın Girişimci Selma ÖZSABUNCU;

Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik bölümünü bitirdi. Pimapen sektöründe işe girdi. 
Sektördeki cam talebini görünce işçi olarak çalıştığı pimapen sektöründen ayrıldı.

Isıcam sektöründe 7 ortakla yeni bir işletme kurmak istediler ama onun sermayesi yoktu. 
KOSGEB’den almış olduğu Girişimcilik sertifikasını sermaye olarak gösterdi.

100 m2’lik bir yerde ısıcam imalatı yapmak üzere işletmeyi kurdular ve işin başına geçti.

İşletmeyi büyütmek isteyince ortaklar ayrıldı. 

Yılmadı, KOSGEB’e proje yazdı, KOBİGEL Desteği ile yeni makinalar aldı. İşletmeyi büyüttü.

 Şimdi tek başına Bursa’nın cam sektörünün devi olma yolunda ilerliyor.
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Selma Özsabuncu, Sakarya 

Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Seramik Bölümü’nü 

kazandı. Bir mermer firmasında 

tasarım yaptı, bir yandan da 

okulunu bitirdi. Daha sonra 

evlendi. Oğlu dünyaya geldi. 

Ardından kızı doğdu. İş yaşamına 

ara vermek zorunda kalmıştı. Kızı 

3 yaşına gelene kadar çalışmama 

kararı aldı.

Çok sıkılmıştı. Çalışmak istiyordu. 

Dikişten el sanatlarına kadar halk 

eğitimin açtığı bütün kurslara 

katıldı. Gemlik’te ilk girişimcilik 

kursuna katılanlar arasındaydı. 

Yaklaşık 1 aylık kursu tamamladı. 

Girişimcilik Sertifikasını aldı ve 

‘Kenarda dursun’ dedi.

Pimapen işleri yapan bir firmada 

işe başladı. Sakin bir ortam vardı 

çok yormuyordu ancak kazancı 

düşüktü ve sigortası yoktu. Yararlı 

olmak istediğini söyleyen Selma, 

işe başladı. Zamanla sakin bir iş 

yeri olarak tabir edilen şirketin 

ofisinde patronun ve Selma’nın 

çevresi nedeniyle gelen-giden 

eksik olmamaya başladı.

Girişimcilik sertifikası olan Selma, 

bu esnada tuhafiyeci açmayı 

düşünüyordu. Sakarya’da bu 

konuda önemli örnekler vardı. 

Gemlik’te bu konuda büyük bir 

boşluk olduğunu düşünüyordu. 

Ayrıca gözlemlediği kadarıyla çeyiz 

alışverişine de önem veriliyordu. 

Hayaller kurmaya başladığı sırada 

bunu olgunlaştırmanın mantıklı 

olacağını düşündü. Fizibilite 

raporu yazmaya karar verdi.

Diğer ortaklar sermaye 
koyarken, o girişimcilik 
sertifikasını sermaye 
olarak kullandı

Zaman zaman patronun sektörden 

arkadaşları iş yerine geliyor, 

sektörle ilgili konuşuyorlardı. Bir 

gün Gemlik’teki pimapenciler 

ziyarete geldi. Dertleri ortaktı. 

Cam temini konusunda sıkıntıları 

konuştular. ‘Ne yapacağız’ diye 

görüş alışverişi yaptılar. Bursa’dan 

temin edelim diyen vardı ancak 

çok zayiat oluyordu. Bu sırada da 

kendi firmalarını açma fikri oluştu. 

Sadece kendilerine bile ürün 

temin etse yeterli olacaktı. Firma 

sahipleri konuşurken, Recep Bey, 

Selma’yı işaret ederek, ‘Açalım, bu 

kızı da dükkanın başına oturtalım. 

Müdürü olsun’ dedi. Selma, ‘Neden 

müdür olayım ki ortak olurum’ 

yanıtını verdi. İş kurma fikri 

olanlardan birisi, ‘Biz 5 biner lira 

para koyacağız, sen ne koyacaksın?’ 

dedi. Girişimcilik sertifikasını 

belirterek, ‘Devlet bana hibe destek 

verecekmiş, bende onu koyarım’ 

diye cevap verdi. Gülüştüler. Birisi, 

KOBİGEL Destek Programı 
Projesi ile alınan makine
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‘Devlet kime para vermiş, daha çok 

devlet para alır’ dedi. ‘Bir fizibilite 

raporu hazırlıyordum zaten tuhafiye 

üzerine yazıyordum, bunu cama 

çeviririm ne olacak ki’ diye konuştu. 

Anlaştılar.

Selma’nın yabancı olduğu bir 

sektördü. Çıta, nem alıcı gibi 

kavramları öğrenmeye başladı. 

Yaklaşık 20 günde bir proje yazdı. 

Ortakları, ‘Dükkan tuttuk, gel 

bak’ dediler. Masa hazırlanmış, 

bir de usta ayarlamışlardı. 

Sürdürülebilirlik konuşulmuyordu. 

Notere başvuru yaptıklarında 

herkes keyifliydi. O esnada 

şirketin ismini Şenortaklar olarak 

belirlediler.

İşe koyuldular. Yaklaşık 220 

metrekare bir yerde 2 personel 

ile çalışmaya başladılar. İş yapış 

şekilleri eski olduğu için çok fazla 

fire oluyordu, istedikleri verimi 

alamıyorlardı. Bir cam tesisini 

gezerken içerde tiekol makinesi, 

cam yıkama makinesi gördü. 

‘Optimizasyon diye bir şey var 

bununla camları kesebilirsiniz’ 

dediler. Akşam eşiyle paylaştı. 

Eşi de makineleşme konusunda 

çalışması gerektiğini söyledi.

Olumsuzluklar yıldırmadı, kafasına 

koyduğunu yaptı. Sonunda 

sektörün enleri arasında yerini 

aldı.

Önerilerini uyguladı. Fireler azaldı. 

Ancak iş bilmezlikten ve eski tip 

üretimden iş kazaları oluyordu. 

Selma iş kazalarının önlenmesi 

için biraz daha teknolojik 

çalışmalara ağırlık verilmesini 

istedi. Bazı ortaklarından direnç 

gördü. Anlaşmazlıklar çıktı. Bu 

sırada 3 ortak ayrılma kararı aldı. 

Leasing ile vinç aldılar. Selma, 

ısıcam bayii olmaları gerektiğini 

savundu. 2016’da ortaklarla 

ayrılma kararı aldılar. Selma, yedi 

ortakla çıktığı bu yolda artık tek 

başına ilerleyecekti.

Teknolojik olarak firmasını 

geliştirdi ve Şişecam bayiliğine 

başvurdu. Sahip olduğu imkanlarla 

2 ay gibi kısa bir sürede bayilik 

hakkını elde etti. Bugün 1.100 

m2’de üretim yapıyor ve 12 kişiye 

istihdam sağlıyor. Patentli ısıcam 

konusunda Şişecam’ın bayiliğini 

yapıyor. 

Aylık 7 bin metrekare ısıcam 

işleme kapasitesi ile geçen yıl 

2 milyon liranın üzerinde ciro 

gerçekleştirdi. Şenortaklar Cam 

Şirketi Sahibi Selma Özsabuncu, 

yıl sonuna 4 milyon liralık ciroya 

erişmeyi planladıklarını kaydetti. 
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BAŞIMIZA İCAT ÇIKAR
Destek Olalım

Ar - Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
Destek Programı

Detaylı bilgi için; www.kosgeb.gov.tr
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Devlet Teşvikleri ve KOSGEB Destekleri ile 
Başarıya Giden Yol

BARİDA Makine Tic. San. Ltd. Şti. 

Şirket Müdürü Onur Kalfa, devlet 

destekleri ile birlikte büyüyerek 

dünya pazarında nasıl söz sahibi 

olduklarını KOSGEB’e anlattı.

İşletmenizin kuruluşundan 

bugüne kadar olan sürecini 

anlatabilir misiniz?

BARİDA Makine 2007 Yılında 

% 100 yerli sermaye ile Fransız 

yönetimli bir firmadan ayrılan 18 

kişi tarafından kulan bir firmadır.  

Kurulduğu an itibari ile 18 kişi 

ile başlayan serüvenimiz, bugün 

itibari ile 170 kişilik bir ekiple 

devam ediyor. Hem personel 

anlamında hem de satış anlamında 

kurulduğu ilk yıldan bu yana 9 kat 

büyüme göstermiştir. 

İşletmemizi; özel makineler, 

montaj hatları, kontrol ekipmanları 

tasarlayarak endüstriyel alanda 

faaliyet gösteren firmaların 

ihtiyaçlarına yönelik her türlü 

mühendislik, proje ve otomasyon 

çözümleri üretmek amacı ile 

kurduk. 

Sektör olarak otomotiv, beyaz 

eşya, elektrik, gıda, ilaç ve 

savunma sanayi alanlarında proje 

odaklı makinaların üretimini 

yapmaktayız. Hemen hemen 

her sektörde makinamız var ve 

girdiğimiz her sektörde de ilkleri 

yaparak girdik. 

“Bizim farkımız yüksek 
teknolojili ürünler 
üretmemizdir”

Son dört, beş yılın ortalamasını 

ele aldığımızda 80 dolarlar 

civarında kg. başına düşen 

ihracat değerimiz var. Bu değer 

Türkiye ortalamasında 5.8 dolar 

civarlarındadır.  Bunun yanında 14 

ülkeye ihracat yapıyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar 2 

bini aşkın proje ile 4 bin makine, 2 

bin kontrol aparatı, bin adet test ve 

kameralı kontrol istasyonu ve 30 

robotik hücre imalatı yapmışız.

“Devlet destekleri ile 
büyüdük ve Avrupa’da 
iki proje ile ülkemizi 
temsil ettik”

TÜBİTAK ile 14 adet Ar-Ge 

projesini başarı ile tamamladık. 

Özel Makine İmalatı ile Türkiye’yi 

Avrupa Birliği 7.Çerçeve 

Fransızların yönetimindeki bir işletmeden ayrılan 18 kişi yeni 
bir işletme kurdular, 10 yılı başarı ve ödül ile doldurdular.

SAMPLE TEXT HERE

Röportaj

Onur Kalfa 
Barida Makine 
Şirket Müdürü
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programında 2 proje ile temsil 

ettik. Ekonomi Bakanlığı’ndan 

onaylı Tasarım ve ÜR-GE Projesi’ni 

tamamladık. KOSGEB’den dört 

ayrı proje desteği aldık ve hemen 

hemen bütün desteklerinden 

de faydalandık. Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı desteği ile de 

Ar-Ge Merkezimizin kurulumunu 

gerçekleştirdik. Bu merkezimizde 

Ar-Ge’ye destek veren 65 civarında 

personelimiz istihdam ediliyor.

2014 ve 2015 yıllarında iki yıl 

üst üste Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası tarafından düzenlenen 

“Ekonomiye Değer Katanlar” 

organizasyonunda İnovasyon 

kategorisinde Bursa 4.lüğü 

elde ettik. Yine 2016 ve 2017 

yılarında Türkiye İhracatçılar 

Meclisi tarafından düzenlenen 

“İNVALİG İnovasyon Liderleri” 

organizasyonunda da inovasyon 

sonuçları kategorisinde iki yıl üst 

üste Türkiye 3.lüğümüz oldu. 

Bugüne kadar yapmış olduğunuz 

büyük projelerden örnekler verir 

misiniz?

Savunma sanayinde deniz 

altılarının bilgi işlem kutularının 

imalatını yaptık. İlaç sektöründe 

slika jel  kapaklar üreten ful 

otomatik otomasyon makineler 

yaptık. Bu makineler el değmeden 

ve hiç operatör çalışmadan 2.4 

saniyede 4 adet kapak üretiyor. 

Bunların yanında, elektrik 

sektöründe baromontaj  hatları 

yaptık. Otomotiv sektöründe 

çok fazla Ar-Ge projemiz oldu.  

KOSGEB desteği ile yapmış 

olduğumuz Ar-Ge projemiz 

başarılıydı. Bu projemiz aynı 

zamanda seri üretime geçiş 

projesiydi. Otomotiv sektöründe, 

araç koltuklarında kullanılan 

yayların imalatını yapan bir 

makine tasarladık.  Bu proje iki 

aşamalıydı. Birinci aşaması yay 

imalatı, bu aşamayı TÜBİTAK 

üzerinden yürüttük. İkinci aşaması 

ise tel bükme makinesiydi. 

Bu ikinci aşamayı da KOSGEB 

üzerinden yürüttük.

Türkiye’deki yay makineleri 

ya uzak doğudan geliyor ya da 

daha çok paralar verildiğinde 

Almanya’dan daha kaliteli 

makineler temin edilebiliyor. İşte 

biz burada Alman kalitesinde ama 

uzak doğu fiyatında kaliteli bir 

yay makinasının imalatını hem 

TÜBİTAK hem de KOSGEB desteği 

ile yapmış olduk.

Bugüne kadar KOSGEB’in 

hangi destek programlarından 

faydalandınız?

KOSGEB’den çok büyük destekler 

aldık. Diyebilirim ki kurulduğumuz 

ilk günden beri Genel Destek 
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Programı kapsamındaki bütün 

desteklerden faydalandık. Üç yıllık 

destek sürecimiz tamamlandığında 

sürekli baştan başladık ve hala 

Genel Destek Programları’ndan 

faydalanıyoruz.

İlaç sektöründe yapmış 

olduğumuz bir makinenin seri 

üretimi için makine ve teçhizat 

desteği aldık.

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı ile tasarım süreçlerinin 

hızlandırılması amacı ile bir İRP 

projesi hazırladık, işletmemizin 

bilişim alt yapısını güçlendirdik 

ve veri güvenliğini kontrol 

altına alarak kurumsallaşma 

çalışmalarımızı da tamamlamış 

olduk.

KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri ile 

otomotiv sektöründeki yay üretim 

makinesi konulu Ar-Ge projemizi 

başarı ile tamamlandıktan sonra 

TEKNOPAZAR desteği alarak bu 

ürünü ilk defa Bulgaristan’da bir 

fuarda sergiledik ve makineyi 

uluslararası pazarda tanıtma fırsatı 

bulduk.

KOSGEB sayesinde 
Avrupa Birliği Projeleri 
ile tanıştık

İşletmemize, 2011 yılında “Avrupa 

Birliği 7. Çerçeve Programları”nda 

yer alma hedefini koymuştuk.    

KOSGEB ile görüşerek bizleri 

AB platformuna taşımaları 

konusunda yardım istemiştik. Ar-

Ge merkezimiz olmadığı için biz o 

dönemde tasarım ve mühendislik 

çalışmalarımızı TEKNOKENT’te 

yapıyorduk. KOSGEB’in Avrupa 

İşletmeler Ağı üzerinden AB’deki 

işletmeler ile temas kurma imkanı 

bulduk. Bu sayede AB Projeleri ile 

tanıştık.
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KOSGEB’le Birlikte Kabuğunu Kıran İşletme 

Artık Uluslararası Pazarlarda

Bursa’da Ototmotiv sektörüne makine imalatı yapan Gemsarp Makine, çekirdekten başladı, 
KOSGEB’le birlikte gelişti, büyüdü ve kabuğunu kırdı. Şimdi dünya pazarlarına ürettiği 

makineleri pazarlıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan, Gemsarp Makine 
İmalat San. Ltd. Şti. İşletme Müdürü  Baha B. Yardımcı’nın kendisinden dinlediğimiz 

işletmenin kuruluşundan bugüne kadar başarı ile yürüttüğü projeleri  sizlerle paylaşıyoruz.   

Baha B. Yardımcı
Gemsarp Makine İşletme 
Müdürü
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“Gemsarp Makine, Mart / 2010 

tarihinde kurulan, ortakları 

ve uzman personeli ile sürekli 

gelişmekte olan  bir KOBİ’dir.

Firmamızın temel uzmanlık 

alanları;  otomasyonlu ve  işe 

özel makinaların tasarım ve 

imalatı. Boru şekillendirme ve 

kontrol ekipmanları, kaynak 

fikstürleri,  plastik ekstrüzyon 

ekipmanları tasarımı ve imalatı ile 

özel amaçlı kullanılan parçaların 

talaşlı imalatıdır.  Gemsarp henüz 

genç bir firma olmasına rağmen,  

personelinin imalat ve devreye 

alma konusundaki tecrübesi ve 

ortakları ile çalışanlarının otomotiv 

sektöründeki 15 yıllık tecrübesi 

ile iş alanında kendisini kabul 

ettirmeye başlamıştır.

Proje bazlı ve müşteri odaklı olarak 

yönetim yapısını benimsemiş 

olan firmamız her yıl makine 

parkurunun teknoloji seviyesini 

arttırmayı hedef edinmiş ve 

yatırımlarına devam etmektedir.

Gemsarp Makine 2010 yılında 

iki ortak ve bir personel ile işe 

başlayarak fason olarak piyasaya 

kalıp ve makine parçalarının 

üretimini yapmaktaydı.

“KOSGEB Desteği ile Ar-
Ge Projesi sonucu ürün 
geliştirdik, Endüstriyel 
Uygulama Programı 
ile seri üretime geçtik. 
Şimdi ürünümüzü 
dünya pazarlarına 
satıyoruz.”

2012 yılından sonra biraz daha 

katma değerli işler yapmaya 

başladık. Özellikle 2012 yılında 

KOSGEB’den almış olduğumuz Ar-

Ge desteği ile üretmiş olduğumuz 

“Otomatik Boru Bükme Makinesi” 

bizim hedefimizdi. Çünkü 

Türkiye’de hiç imalatı yoktu, 

talep vardı ve ihracat imkanı 

vardı. Biz KOSGEB desteği ile 

makinenin prototipini ürettik. 

Çeşitli üretimlerle devam ederken 

üç boyutlu ölçüm cihazı aldık 

ve firmaya ölçüm kabiliyeti 

kazandırdık. Bu sayede müşteri 

güvenini arttırmış olduk. 

Ölçüm yapabilen ve ürettiğini 

doğrulayabilen bir firma olduk. 

Böylece daha ciddi müşteri 

potansiyeli yakaladık ve daha 

nitelikli işler yapmaya başladık.

2014 yılına geldiğimizde 

müşterilerimizden bir tanesi 

otomatik yüklemeli boru 

bükme makineleri ile ilgili 

bize tavsiyelerde bulundu. Bu 

tür makineleri ithal ediyoruz. 

Siz neden bu tür makineler 

yapmıyorsunuz diye serzenişte 

bulununca, bizimde böyle bir 

hedefimiz vardı ve böylece makine 

üretimi kararı vererek KOSGEB’e 

projemizi yazdık ve projemiz 

onaylandı.  Projemizi başarı ile 

tamamladık, ürün prototipini 

ürettik ve aynı zamanda Ar-

Ge ile ürettiğimiz prototipi de 

faydalı modelimizi aldıktan sonra 

hemen sattık. Bu iş bizim için bir 

başlangıç oldu. Bize tavsiyede 

bulunan ve dışardan bu makineyi 

ithal eden firmaya bu makineden 

çok sayıda üretim yaptık. Böylece 

ithalatı önlemiş olduk. 2014 – 2017 

yılları aralığında bu makineden 
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25 tane ürettik. Bu makine ile yurt 

dışı ihracatımız da başlamış oldu. 

Meksika ve Romanya’ya makineler 

gönderdik. Şu anda İspanya’da bir 

firma ile görüşmeler yapıyoruz. 

Onlara da tekliflerimiz verdik. 

Büyük bir ihtimalle İspanya’ya da 

makinelerimizi göndereceğiz.

Bu proje bizim için çok önemliydi, 

sektörde söz sahibi olmaya 

başladık ve Amerikan menşeili 

bir firmaya bir proje yapmaya 

başladık. Bu firmaya da otomatik 

yükleme dediğimiz makine 

üretimi yaptık. Şu anda 10 adet 

makine de bu firmaya yaptık. 

Böylece makine üretimi ana işimiz 

oldu.

Tabi KOSGEB’le Ar-Ge projemizi 

tamamladıktan sonra işimiz 

bitmedi. Doğal olarak kapasitemizi 

artırmamız gerekiyordu. Daha seri 

üretim yapabilmek adına bir CNC 

işleme merkezi yatırımı yaptık. 

KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı’ndan faydalandık.

“KOSGEB 
destekleri ile yolumuza 
devam ediyoruz. 
Tabi ki projelerimiz 
bitmeyecek, projemiz 
olduğu sürece 
KOSGEB’le sürekli 
irtibatta olacağız.” 

2016 yılında ilk KOBİGEL – KOBİ 

Gelişim Destek Programı’na 

da başvuru yaptık. Burada da 

projemiz onaylandı. Yine bir 

CNC yatırımımız oldu. Aynı 

zamanda CAD – CAM yazılım 

programlarımızı lisanslandırdık. 

KOSGEB’in Genel Destek Programı 

kapsamındaki hemen hemen 

bütün desteklerden de faydalandık. 

Özellikle Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği çok işimize yaradı.

Bu şekilde KOSGEB destekleri ile 

yolumuza devam ediyoruz. Tabi ki 

projelerimiz bitmeyecek, projemiz 

olduğu sürece KOSGEB’le sürekli 

irtibatta olacağız. 

Yine bir müşterimizin talebi 

doğrultusunda bir makine 

üretimi gerçekleştirdik. Otomotiv 

sektöründeki koltuk kılıflarında 

kullanılan gerdirme profillerinin 

imalatını yapan bir makinenin 

üretimini gerçekleştirdik. Bu 

projeyi de TÜBİTAK üzerinden 

yürüttük.  Bu projeyi de başarı 

ile tamamlayarak makinamızı 

müşterimize sattık. Ar-Ge 

projelerimizde devlet teşvikleri bizi 

sürekli tetikliyor.

“Devlet destekleri 
konusunda bize en çok 
KOSGEB hitap ediyor.”

Devlet destekleri konusunda 

TÜBİTAK, Bursa – Eskişehir – 

Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 

ve KOSGEB gibi kurumlarla iş 

birliği içerisindeyiz ama bize en 

çok KOSGEB hitap ediyor. Destek 

başvuruları, Proje başvuruları ve 

uygulama süreçleri bizim için 

daha kolay bir şekilde yürütülüyor.

KOSGEB Endüstriyel Uygulama 
Destek Programı ile Alınan Makine

KOSGEB KOBİ Gelişim Destek 
Programı ile Alınan Makine
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60 Yıllık İşletme 3. Kuşak Yönetimi İle 

45 Ülkeye İhracat 
Yapıyor

Dedesinin iki kara tezgah ile dokuma üzerine kurduğu işletmenin 
3. Kuşak yönetimini devralan Murat Canik,  işletmenin 60 yıllık 
serüvenini anlattı.

Elvin Tekstil, 1959 yılında 

Bursa’da Ahmet Cenan Sönmez 

tarafından kuruldu. 50 yıllık 

geçmişinde rekabetçi yönünü 

yaptığı tasarımlardan almış ve 

bu alanda sektöre öncülük etmiş 

olan firmamız; dekoratif ve teknik 

tekstil tasarımı ve üretiminde 

köklü bir geçmişe sahiptir. 

Kurulduğu günden bugüne 

yenilikçiliğe, takım ruhuna ve 

şeffaf olmaya inanmış olan firma, 

tasarım aşamasından üretim 

aşamasına kadar olan her safhada 

insana ve çevreye saygıya önem 

vermektedir. 

14.750 m2 kapalı alan üzerine 

kurulu olan firmamız; dokuma, 

büküm ve boyahaneden oluşan 

entegre bir tesise sahiptir ve 165 

kişi istihdam edilmektedir. 

1982 yılında ihracat yapmaya 

başlayan firma, bugün üretiminin 

%75’ini Avrupa Ülkeleri, Ortadoğu, 

Uzakdoğu ve ABD’ye ihraç 

ediyor. Firmanın markalı satışı, 

25 ülkede 1000 noktaya ulaştı. 

Elvin, tasarım alanındaki başarısı 

ve gücü sayesinde Dubai’deki 

birçok lüks binadan, ABD de 

Las Vegas ve birçok kentte 

otelleri ve rezidansları, Hong 

Kong üzerinden Çin’deki otel ve 

konutları, Japonya’daki konutları, 

birçok devlet başkanının sarayını 

ve Topkapı Sarayı Mecidiye 

Köşkü’nün pencerelerini giydirdi. 

Ev tekstili alanında fantezi tül 

perde üretimini Türkiye’de ilk 
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defa gerçekleştirmiş olan Elvin 

Tekstil, yurt içinde ve yurt dışında 

da tasarımları ile her zaman fark 

yaratan bir firma oldu. Elvin’in 

ana hedefi; dekorasyonda 

işlevsellik ile konfor ve şıklığı bir 

araya getirerek müşterilerine; 

fonksiyonel özelliklere sahip, şık 

ve yaratıcı tasarımlar sunmak; bu 

sayede de kendine duyulan güveni 

arttırarak müşteri memnuniyetini 

sağlamaktır. Elvin Tekstil’in 

tasarım ekibi; dekoratif ve teknik 

olarak tekstil alanlarında güçlü 

dünya markalarının üretim ve 

hizmet odağı olmak misyonu ile 

dünyanın saygın markalarına 

tasarım, üretim ve proje geliştirme 

hizmetleri de vermektedir. Elvin 

Tekstil’in tasarım alanındaki 

başarısı 2008 ve 2012 yıllarında 

aldığı ‘Reddot Design Award’ ve 

2011 ve 2014 yıllarında aldığı ‘IF 

Material Award’ ödülleri ile de 

tescillenmiştir. 

Elvin Tekstil’in makine 

parkurunda çeşitli makine 

üreticileri ile çalışarak geliştirdiği 

özel makinelerin yanı sıra; 

kendi bünyesinde geliştirdiği ve 

faydalı modelini aldığı iki adet 

aparatta bulunmaktadır. Firma; 

dokuma tecrübesini ve özel olarak 

geliştirdiği ekipmanları kullanarak 

çok özel tasarımlar yapma gücüne 

sahiptir. Firma, 2017 Mayıs 

ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından Tasarım 

Merkezi Belgesi’ni almış, o tarihten 

bu yana tasarım çalışmalarına bu 

kapsamda devam etmektedir. 

Elvin Tekstil; görsel tasarımın yanı 

sıra ürünlerine ilave fonksiyonel 

özellikler kazandırmak amacı ile 

Ar-Ge çalışmaları da yapmaktadır. 

Firmamızın Ar-Ge çalışmaları 

neticesinde geliştirilmiş, 1 

adet patentli ürünü, 1 adet de 

faydalı modeli bulunmaktadır. 

Bunlardan biri kendini ve ortamın 

havasını temizleyen perde; 

GREEN GUARD, diğeri ise yine 

Türkiye’de ilk defa Elvin tarafından 

üretilen duvar kumaşıdır. Elvin 

Tekstil; GREEN GUARD ile 

2009 yılında TÜBİTAK-TTGV-

TÜSİAD tarafından düzenlenen 

8. Teknoloji Ödülleri’nde ‘Orta 

Ölçekli Firma’ kategorisinde 

aldığı ‘Yenilik ve Teknoloji’ 

ödülünü aldı. Firmamızın Ar-

Ge çalışmaları neticesinde 

üretim teknolojisini geliştirdiği 

bir diğer üründe; karbon elyaf 

      Elvin Tekstil, 
Dubai’deki lüks 
binaların, ABD 
de Las Vegas ve 
bir çok kentteki 
otellerin ve 
rezidansların, 
Çin’deki otel 
ve konutların, 
Japonya’daki 
konutların, 
devlet 
başkanlarının 
saraylarının 
ve Topkapı 
Sarayı Mecidiye 
Köşkü’nün 
pencerelerini 
giydirdi.

“  

”
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kumaşıdır. Karbon elyaf kumaşı, 

havacılık, otomotiv, denizcilik, 

rüzgar enerjisi, spor ekipmanları 

ve inşaat gibi alanlarda yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Firmamız, 

Türkiye’de bu kumaşı üretim 

kabiliyetine sahip çok az sayıda 

firmadan bir tanesidir.

Elvin Tekstil yeniliğe ve sürekli 

gelişmeye önem veren bir firma 

olarak, Ar-Ge, kurumsal gelişim 

gibi çok farklı alanlarda birçok 

proje yapmış; birçok yenilikçi 

ürün üretilmesi ve firmanın 

geliştirilmesi sağlanmıştır. 

Firmanın proje deneyimleri 

aşağıdaki gibidir. Firmamız proje 

yazımı ve yönetimi konusunda 

uzun yıllara dayanan bir tecrübeye 

sahiptir. 

Elvin Tekstil, şu an 2. kuşak ve 3. 

kuşak yöneticiler birlikte çalıştığı 

bir aile şirketidir. Firmamız, 

Aile Anayasası’nın firmanın 

sürdürülebilirliği açısından 

önemini bilmektedir. Aile 

Anayasası Deloitte firmasından 

alınan danışmanlık eşliğinde 

düzenlenmiş ve yürürlüğe 

alınmıştır. 

“Karbon Elyaf Kumaşı” konulu 

KOSGEB desteğinde yürütülen 

proje; 10/11/2011 tarihinde 

başlamış ve 10/05/2013 tarihinde 

firma bünyesinde karbon elyaf 

kumaş üretim alanının kurulması 

ve karbon elyaf kumaş üretim 

teknolojisinin geliştirilmesi ile 

başarıyla tamamlanmıştır. Proje 

sonunda; inşaat, uzay, havacılık, 

gemi, savunma sanayi gibi 

stratejik öneme sahip alanlarda 

kullanılan kompozit malzemelerin 

ham maddesi olan karbon elyaf 

ve hibrit kumaşların tasarımı, 

modellenmesi ve üretimi 

yapılabilir, teknik özelliklerini 

ölçelebilir/ölçtürülebilir hale 

gelinmiştir. Proje sonunda ürün 

portföyüne karbon, aramid ve 

cam elyaflardan oluşan ortalama 

50 farklı kumaş kalitesi eklemiş 

ve bu teknik kumaşlarını TECHEL 

markası ile pazarlanmaya 

başlanmıştır. 

“KOSGEB Ar-Ge 
Desteği ile aramid 
ve cam elyaflardan 
oluşan ortalama 
50 farklı kumaş 
kalitesindeki 
ürün işletmeye 
kazandırıldı.”

KOSGEB desteği ile 

tamamladığımız, “İş Mükemmeliği 

Dönüşümü” Projesi firmamızın 

rakiplerine göre rekabet avantajı 

elde etmesini sağlayan, öne 

Murat Canik
Elvin Tekstil İşletme Yöneticisi
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geçiren çok önemli bir proje 

olmuştur.

‘İş Mükemmelliği Dönüşümü’ 

konulu ve KOSGEB desteğinde 

yürütülen proje; 14/08/2015 

tarihinde başlamış ve 14/08/2017 

tarihinde tamamlanmıştır. 

24 ay süren proje kapsamında 

tüm firmamız çalışanları yalın 

çalışmalarına katılmış, yalın 

üretim felsefesi tüm çalışanlarımız 

tarafından benimsenmiş ve günlük 

süreçlerimizin vazgeçilmez bir 

parçası halinde uygulanmaya 

başlanmıştır. Bu proje kapsamında 

yapılan Değer Akış Haritalama 

(VSM), 5S, Kaizen, Yerinde Kalite, 

SMED, TPM, Standartlaşma vb. 

çalışmaları sayesinde sürekli akışın 

sağlanması ile stoklar artmadan, 

daha yüksek kalitede,  düşük 

maliyetle ve daha kısa sürede 

mal ve hizmet üretilebilir hale 

gelinmiştir. Bu çalışma sayesinde 

sipariş gerçekleşme süremiz 

%50’ye yakın bir iyileşme ile 60 

günlerden 33 güne; kalitesizlik 

oranı ise % 6 dan % 2,7 ye inmiştir. 

Bu proje kapsamında yalın üretim 

felsefesinin en önemli amacı olan 

müşteri memnuniyeti konusunda 

çok önemli önemli kazanımlar 

elde edilmiştir. Müşterilere hızlı 

ve kaliteli mal ve hizmet sunmaya 

başlamamız sayesinde rekabet 

etmenin ve müşteri edinmenin 

çok zor olduğu Avrupa pazarındaki 

etkinliğimiz artmıştır. 2017 yılının 

başından beri Avrupalı müşteriler 

tarafından desenlerimiz ilgi 

görmeye, kataloglara eklenmeye 

başlanmış; Avrupalı müşterilerden 

gelen sipariş miktarları da artmaya 

başlamıştır. Sonuç olarak; İş 

Mükemmelliği Dönüşümü Projesi 

firmamızın rakiplerine göre 

rekabet avantajı elde etmesini 

sağlayan, öne geçiren çok önemli 

bir proje olmuştur. 
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Lise ’de Kimya Fabrikasında Gezerken 
Kurduğu Hayal Gerçek Oldu

Sanver Mühendislik, 2012 yılında 

endüstriyel alanda hizmet vermek 

için Bursa’da kuruldu. 2011 

yılında KOSGEB’den Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi alan Nurşen 

Sanver, 2012 yılında Girişimcilik 

Desteği ile kurduğu işletmede eşi 

İsmail Sanver ve ekibi ile birlikte 

mühendislik alanında otomotiv 

sektörüne çözümler sunuyor.

Sanver Mühendislik Genel 

Müdürü Nurşen Sanver, KOSGEB 

desteği ile kurulan işletmenin 

yine KOSGEB’le birlikte büyüme 

sürecini anlattı:

Ben ve şirket ortağım olan 

eşim İsmail Sanver, her ikimiz 

de elektronik mühendisiyiz. 

Daha önce aynı sektörde farklı 

firmalarda çalışmışlığımız vardı, 

bu sektörde tecrübe sahibi olduk. 

Yazılım kökenli olduğumuz için 

neden kendimize ait bir firmamız 

olmasın diye düşündük ve böyle 

bir yola girdik. Lisede bir kimya 

fabrikasını gezdikten sonra 

çok etkilenmiştim ve ileride bir 

mühendislik firmam olmasını 

istemiştim. KOSGEB’in de 

destekleriyle 3 kişi ile başladığımız 

işletmede şu anda 43 kişi ile çalışır 

duruma geldik.

Mühendislik çözüm noktası 

olan firmamız üretim hatları, 

test makinaları, endüstriyel 

otomasyon, robotlu uygulamalar, 

görüntü işleme ve izlenebilirlik 

sistemleri alanlarında anahtar 

teslim mühendislik çözümleri 

sunmaktadır.

Ar-Ge birimimizde 6 kişilik 

tasarım ekibi, 6 kişilik yazılım 

ekibi ve 3 kişilik vision görüntü 

işleme ekibimiz bulunmakta. 

Bunların hepsini kendi bünyesi 

altında toplayan tek mühendislik 

firmasıyız. Bir makine üretilecekse, 

bu makinenin tasarımı ve 

KOSGEB Desteği ile işletmesini kuran Nurşen Şanver, 
güçlü ekibiyle birlikte dünyaca ünlü markalar için 
makine üretiyor.
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imalatı kendi bünyemizde, yine 

programlanması ve yazılım 

kısmı kendi bünyemizde, vision 

görüntü işleme sistemleri de kendi 

bünyemizde çözüyoruz. Üretimde 

dışa bağlılığımız yoktur.

İşletmemiz, yönetim, Ar-Ge ve 

üretim kadrosu ile gelişen KOBİ’ler 

ve girişimcilik alanlarında başarı 

ödüllerine sahip bir mühendislik 

firmasıdır.

Sanver olarak, montaj ve test 

ekipmanlarının projelendirme, 

tasarım ve imalat alanlarına 

mühendislik çözümleri 

sunuyoruz. Endüstriyel otomasyon 

projelendirme, donanım ve 

PLC, Scada , Net ortamında C#, 

SQL vb. programlama dillerinde 

yazılım çözümleri sunarak, 

robotlu uygulamalar ve çözüm 

sistemleri geliştiriyoruz. Görüntü 

işleme sistemleri ve izlenebilirlik 

uygulamaları gerçekleştiriyor 

ve i4.0 uygulamalarını 

projelendiriyoruz.

Mühendislik çözümlerini tek bir 

çatı altında toplayan firmamız

KOSGEB’in Genel Destek Programı 

kapsamında olan Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği başta olmak 

üzere çok sayıda destekten 

faydalandı. KOBİGEL Projesi ile 

üretim hattını zenginleştirdi.

120 m2 alanda faaliyete başlayan 

Sanver şu an 1500 m2 kapalı 

üretim alanına sahip. Türkiye’de 

Endüstri 4.0 projesini ilk yapan 

tek firma biziz. %80 otomotiv 

sektöründe çalışıyoruz, gıda ve 

diğer sektörlerden talep geldiğinde 

onlara da projeler yapıyoruz. 

Meksika, Hindistan, Romanya, 

Cezayir’e ihracat yapıyoruz. 

Valeo’ya yaptığımız bir tane 

test makinası globalda Sanver 

tarafından yapılabilir onayı alan 

tek makine. Türkiye’deki Valeolar 

için ithalatı önlemiş olmakla 

beraber ihracatı da sağlıyor. Aynı 

makineden Hindistan’a da yaptık. 

KOSGEB Girişimcilik desteği 

alarak şirketimizi kurduk. Nitelikli 

Eleman Desteği aldık. Şu an 

KOBİGEL desteğimiz var. TÜBİTAK 

dan başarı onayı aldığımız bir 

projemiz var, bunu endüstriyel 

yatırıma dökmemiz lazım. Burada 

KOSGEB’den faydalanmamız için 

sisteme girdik. 

Sanver’in başarısını gelişen 

teknolojiye ayak uydurmaya, 

vizyonumuzu geniş tutarak 

çalışmaya borçluyuz. Daha çok 

çalışarak dünya standartlarında 

dünyaca tanınan bir makine 

firması olmayı hedefliyoruz.

Türkiye’nin şu ana kadar 

teknolojiyi kullandığını aktaran 

Nurşen Sanver artık Türkiye’nin  

teknoloji üretmesi gerektiğinin 

altını çizerek, devlet desteklerinin 

bu amaç doğrultusunda gün 

geçtikçe daha da artarak devam 

ettiğini söyledi.  

Mühendislik 
çözümlerini tek bir 
çatı altında toplayan 
firmamız
KOSGEB’in Genel 
Destek Programı 
kapsamında Nitelikli 
Eleman İstihdam 
Desteği başta 
olmak üzere birçok 
destekten faydalandı. 
KOBİGEL Projesi 
ile üretim hattını 
zenginleştirdi.

KOSGEB Ar-Ge Destek Programı ile 
Üretilen Makine
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e - devlet entegrasyonu ile 
KOSGEB Desteklerine Başvuru

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.

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. 

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.

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.
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Örnek Başlık 

Örnek Başlık

20 Nisan 2017 tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen 

Türkiye-Orta Amerika 

Entegrasyon Sistemi (SICA) II. 

Dışişleri Bakanları Forumu’na, 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 

başkanlığında KOSGEB heyeti 

katılım sağladı. 

Kobilerde dönüşümün zirvesi


