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Sebze ve Meyve Zayiatı Azalacak 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Devreye almış olduğumuz Soğuk Zincir Finansman Destek Programı 

ile 750 bin TL’ye kadar destek vereceğiz. Hedefimiz tezgâhlardaki yüksek fiyatları düşürmek

KOSGEB, tezgâhlara gelene kadar fahiş fiyatlara ulaşan 

sebze ve meyvede taşıma sırasında oluşan zayiatı 

azaltacak bir hamle yaptı. Soğuk Zincir Finansman Destek 

Programı’nı devreye alan KOSGEB’in bu yeni desteğinden 

toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, komisyoncu 

meslek mensuplarıyla sebze ve meyve taşımacılığı yapan 

lojistik firmalar yararlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, KOBİ’lerin leasing yöntemiyle edinecekleri 

yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL’ye 

kadar destek vereceklerini açıkladı. Hedeflerinin, meyve 

sebze zayiatını minimuma indirip KOBİ’lerin maliyetlerini 

azaltarak tezgâhlardaki yüksek fiyatları düşürmek 

olduğunu kaydeden Bakan Varank, “Şartları sağlayan tüm 

KOBİ’lerimizin bu desteği takip etmelerini ve başvurmalarını 

tavsiye ediyorum” dedi.

AGRİGENOMİCS HUB

Bakan Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 

ile birlikte Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş 

birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 

inşa edilen AGRİGENOMİCS HUB - Hayvan ve Bitki Genomik 

Araştırmaları İnovasyon Merkezi2nin açılışına katıldı. 

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve 

Ankara Valisi Vasip Şahin, KOSGEB Başkanı Hasan Basri 

Kurt, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ankara 

Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 

Dr. Mesut Güner’in de yer aldığı Ankara Üniversitesi 

Teknokent’teki törende konuşan Bakan Varank, KOSGEB’in 

yeni başlattığı destek programının müjdesini verdi. Bakan 

Varank özetle şunları söyledi:  Covid-19 salgını hayatın 

vazgeçilmezi olan bazı ürünlerin değerini bize bir kez daha 

gösterdi. Bunların başında da gıda geliyor. Malumunuz, 

salgın döneminde tüketicilerde gözlemlenen stok yapma 

eğilimi talebi artırarak tarım sektörü üzerinde büyük bir 

yük oluşturdu. Tüketim tarafında yaşanan bu genişlemenin 

aksine, mecburen uygulanan kısıtlamalar nedeniyle üretim 

tarafında ise bir daralma oluştu.
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Üretimde Sürdürülebilirlik 

Bu durum bizlere üretimin sürekliliğini sağlayacak tedbirleri 

zamanında almanın önemini bir kez daha gösterdi. Bugün 

aslında, üretimde sürdürülebilirlik günümüz dünyasının 

en önemli konularından biri haline geldi diyebiliriz. Tarım 

ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde kurumlarımızın 

yürüttüğü çalışmalar neticesinde bu konuda dünya geneline 

kıyasla daha iyi bir noktada olduğumuz açıktır.

Düzensizleşen Tedarik Zinciri

Yenilikçi projelerimizle bu başarıyı daha da ileri taşıyacak, 

vatandaşlarımıza kaliteli ürünü uygun fiyata sunmanın 

gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz.  Aslında yeri 

gelmişken Bakanlık olarak bu konuda başlattığımız yeni 

destek programının da müjdesini sizlerle paylaşmak 

isterim. Malumunuz son dönemde enflasyon baskısı dikkat 

çekiyor. Bunda salgın sebebiyle düzensizleşen tedarik 

zincirlerinin büyük etkisi var.

750 Bin TL’ye Kadar Destek

İşte biz de Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamaları 

doğrultusunda hızlı bir şekilde aksiyon aldık ve KOSGEB ile 

sebze-meyve zayiatını azaltacak ‘Soğuk Zincir Finansman 

Destek Programı’nı başlattık. Program kapsamında, 

KOBİ’lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni 

frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL’ye kadar destek 

vereceğiz.

Finansman Maliyetini Karşılayacağız

Programdan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar 

ve komisyoncularla sebze-meyve taşımacılığı yapan lojistik 

firmalar yararlanacak. Böylece işletmelerin soğuk hava 

ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak 

finansman maliyetini karşılayacağız. 

Hedefimiz, meyve sebze zayiatını minimuma indirip 

KOBİ’lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgâhlardaki 

yüksek fiyatları düşürmek. Ben buradan şartları sağlayan 

tüm firmalarımızın bu desteği takip etmelerini ve 

başvurmalarını tavsiye ediyorum. İnanıyorum ki kamu, özel 

sektör olarak iş birliği içerisinde bu sorunun da üstesinden 

birlikte geleceğiz.

Eylem Planında Var

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen Ekonomi 

Reformları Eylem Planı’nda yer alan “Sebze ve meyve 

zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına 

destek verilecektir” eylemi çerçevesinde harekete geçen 

KOSGEB, toptancı hallerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler, 

komisyoncu meslek mensupları ile sebze/meyve taşımacılığı 

yapan KOBİ’lerin desteklenmesi için “Sebze ve Meyve 

Soğuk Zincir Finansman Destek Programı”nı yürürlüğe aldı.

Yerli Malı ve Yeni Olacak

Program çerçevesinde işletmelerin, yerli malı ve yeni 

olmak kaydıyla 1 adet soğuk hava ünitesi edinimlerinde 

oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmını KOSGEB 

geri ödemesiz olarak karşılayacak. 10 adete kadar olan 

soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı uygulama 

geçerli olacak.

İş Birliği Protokolleri İmzalandı

KOSGEB, bu kapsamda Vakıf Leasing, Yapı Kredi Leasing, 

Halk Leasing, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası 

ve Kuveyt Türk Katılım Bankası ile iş birliği protokolleri 

imzaladı. Ayrıca, teminat sıkıntısı çeken işletmeler de 

“Kredi Garanti Fonu A.Ş’ye Sağlanacak Hazine Desteğine 

İlişkin Protokol” kapsamında KGF kefaletinden de 

faydalanabilecek.
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Tacikistan ile Mutabakat Zaptı 
Bakan Varank’ın Türkiye-Tacikistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı için 

gittiği Duşanbe’de iki ülke KOBİ’leri arasında ilişkileri güçlendirecek bir adım atıldı

KOSGEB, Tacikistan Devlet Yatırımlar ve Kamu Mülkiyeti 

İdaresi Komitesi ile KOBİ’ler bağlamında tecrübelerini 

paylaşacak. KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile Tacikistan 

Devlet Yatırımlar ve Kamu Mülkiyeti İdaresi Komitesi Başkanı 

Sadi Sangınmurod Qodirzoda arasında mutabakat zaptı 

imzalandı. Buna göre iki ülke arasında KOBİ’ler ve girişimcilik 

alanında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak.

Türkiye-Tacikistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu 

(KEK) Toplantısı, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye 

gerçekleştirildi. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank ile Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali 

Kabir katıldı.

Toplantının ardından iki ülke KOBİ’leri arasında iş birliğini 

geliştirecek bir adım atıldı. İki bakanın huzurunda KOSGEB 

Başkanı Kurt ile Tacikistan Devlet Yatırımlar ve Kamu 

Mülkiyeti İdaresi Komitesi Başkanı Qodirzoda mutabakat zaptı 

imzaladı.

KOSGEB ile Tacikistan Devlet Yatırımlar ve Kamu Mülkiyeti 

İdaresi Komitesi arasında imzalanan mutabakat zaptı ile 

iki ülke arasında KOBİ’ler ve girişimcilik alanında bilgi ve 

tecrübe paylaşımı yapılacak. İki ülke arasında uzman değişim 

programları hayata geçirilecek. Mutabakat zaptı çerçevesinde 

yapılacak somut işlere yönelik olarak eylem planı hazırlığı 

yapılacak. 

Bununla birlikte KOSGEB’in uluslararası alanda imzaladığı 

mutabakat zaptı sayısı 93’e, mutabakat zaptı imzalanan ülke 

sayısı 69’a yükseldi. 

İmza töreninde Türkiye’nin Duşanbe Büyükelçisi Emre Zeki 

Karagöl, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ve Dış Ekonomik 

İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail 

Gülle, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı 

Orhan Aydın ile DEİK Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı 

Cihangir Fikri Saatçioğlu da hazır bulundu.
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Sebze ve Meyve 
ZAYİATINI AZALTMAK İÇİN 
SOĞUK ZİNCİR 
OLUŞTURULMASINA  
750 BİN TL’YE KADAR 
Destek! 

Sebze ve Meyve 
Soğuk Zincir Finansman Destek Programı
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İki Halkayı Birbirine Bağlayacağız
KOSGEB Başkanı Kurt: Devreye aldığımız  ‘Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek 

Programı’ ile sebze ve meyvedeki zayiatın önemli kısmının önüne geçmeyi hedefliyoruz

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, yeni uygulamaya 

aldıkları “Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Destek 

Programı” ile ilgili konuştu. Bu program sayesinde soğuk 

zincir muhafazası ile lojistik yapan frigorifik araçların sayısını 

arttıracaklarını kaydeden KOSGEB Başkanı Kurt, bu araçların 

ulaşım noktalarına soğuk hava depolarının kurulmasını 

sağlayarak zincirin iki temel halkasını birbirine güçlü bir 

şekilde bağlayacaklarını söyledi.

Destek programı ile ilgili olarak televizyonlara açıklamalarda 

bulanan Kurt, yeni destek programı ile sebze ve meyvede 

zayiatın önemli kısmının önüne geçmeyi hedeflediklerini 

belirterek şunları söyledi:

Ülkemizde sebze ve meyve üretimi çok yüksek. Bu üretimin 

belli bir kısmı endüstride değerlendirilirken bir kısmı ihraç 

ediliyor, bir kısmı da taze sebze ve meyve olarak sofralarımıza 

geliyor. Ülkemizde sebze ve meyvelerin soğuk zincir vasıtası 

ile taşınmasına yönelik birçok çalışma var. Taşıma sırasındaki 

zayiatın yüzde 30’larda olduğu söyleniyor. Şu anki uygulama 

ile marketlerin depolarına giren ürünlerde bile yüzde 20’lere 

varan oranlarda zayiat oluyor. Hedefimiz bu zayiatı her geçen 

gün biraz daha aşağı çekerek vatandaşımızın sofrasına daha 

ucuz sebze ve meyve götürülmesini sağlamak. 

Çok İyi Dizayn Etmek Gerekir

Tabii ki tek başına soğuk zincir yöntemi ile sebze ve meyve 

fiyatlarındaki artışın önüne geçmemiz mümkün değil, bu 

sadece zincirin bir halkasıdır. Zinciri baştan sona çok iyi dizayn 

etmek gerekir. Biz Türkiye olarak çok ciddi bir şekilde tarımsal 

üretim gerçekleştiriyoruz. Hem meyve – sebze tüketiminde 

hem de ihracatında dünya ülkeleri arasında önde gelen 

ülkelerden biriyiz. 
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Büyük Bir Sorunumuz Var

Ürünlerin üretiminden sonraki taşıma aşamalarında büyük bir 

sorunumuz var. Taşıma sırasında üstü açık araçlarda meyve 

ve sebze taşındığını görebiliyoruz. Bu taşıma sistemi ürünün 

kalitesini düşürürken aynı zamanda raf ömrünü de azaltıyor.

Soğuk Zincir Muhafazası

KOSGEB olarak yeni uygulamaya aldığımız “Sebze ve Meyve 

Soğuk Zincir Finansman Destek Programı” ile soğuk zincir 

muhafazası ile lojistik yapan frigorifik araçların sayısını arttırıp 

bu araçların ulaşım noktalarına da soğuk hava depolarının 

kurulmasını sağlayarak zincirin iki temel halkasını birbirine 

güçlü bir şekilde bağlayacağız. 

10 – 12 Milyon Ton Çöpe Gidiyor

Bugün sebze ve meyvede yaşanan zayiat ürün fiyatlarına 

yansıyor, bunun bedelini vatandaşımız daha pahalı ürün 

alarak ödüyor. Her üretilen ürüne gübre harcanıyor, enerji 

harcanıyor, emek harcanıyor. Bunların hepsi bir maliyet. 

Yüzde 20 diye telaffuz edilen rakamı, yılda 50 - 60 milyon 

ton meyve ve sebzenin üretildiği ülkemizde 10-12 milyon 

tonunun çöpe gittiğini düşünürsek daha iyi anlamış oluruz. 

Yeni destek programımızla bu ürün zayiatının önüne ne kadar 

geçebileceğiz bunu ölçme ve değerlendirme kriterlerimizle 

takip edeceğiz.

Başvurular Başladı

Sektör olarak baktığımızda Türkiye’de sebze hallerinde faaliyet 

gösteren yaklaşık 8 bin 500 KOBİ var. Bunun yanında lojistik 

firmaları veya tekil olarak taşımacılık işi yapan işletmelerimiz 

var. Bu işletmelerimizin hepsi potansiyel başvuru yapabilecek 

adaylardır. Başvurularımız başlamış durumda. Destekten 

faydalanmak isteyen işletmeler e-Devlet üzerinden başvuru 

yapabilmektedirler.

Bakan Varank Açıklamıştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AgriGenomics 

Hub-Hayvan ve Bitki Genomik Araştırmaları İnovasyon 

Merkezi’nin açılışında KOSGEB’in Sebze ve Meyve Soğuk 

Zincir Finansman Destek Programı’nı duyurdu. Bugün açılan 

destek programından toptancı hallerinde faaliyet gösteren 

tüccar, komisyoncu meslek mensuplarıyla sebze ve meyve 

taşımacılığı yapan lojistik firmaları yararlanacak.  KOBİ’lerin 

leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik 

kasa ve ünitelerine destek verilecek.
 

Yerli ve Yeni Olacak

Program çerçevesinde işletmeler, yerli malı belgesine sahip 

ve yeni olmak kaydıyla 1 adet soğuk hava ünitesi alımlarında 

oluşacak finansman maliyetinin 10 puanlık kısmı geri 

ödemesiz olarak karşılanacak. 10 adete kadar olan soğutucu 

frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı uygulama geçerli 

olacak.

KGF Kefaleti

KOSGEB; Vakıf Leasing, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Vakıf 

Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım 

Bankası ile iş birliği protokolleri imzaladı. Ayrıca, teminat 

sıkıntısı çeken işletmeler de “Kredi Garanti Fonu A.Ş’ye 

Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Protokol” kapsamında 

KGF kefaletinden de faydalanabilecek.
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Rusya ile Mutabakat Zaptı İmzalandı
KOSGEB Başkanı Kurt: Ticari ve ekonomik alanda imzalamış olduğumuz bu mutabakat zaptı 

neticesinde Rusya Federasyonu ile ticaret yapacak KOBİ’lerimize daha çok destek verebileceğiz

KOSGEB ile Rusya Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler 

Şirketi (RSMB) arasında mutabakat zaptı imzalandı. 

Çevrim içi olarak düzenlenen imza töreninde konuşan 

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “Rusya Federasyonu 

ile KOBİ’ler alanında potansiyelimizden en üst seviyede 

yararlanarak karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde iş 

birliğimizi pekiştirme niyeti içindeyiz. Rusya ile kökleri 

çok eskilere dayanan ilişkilerimizi ekonomik olarak da 

geliştirmek istiyoruz” dedi.

İş Birliği Gelişecek

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ticari ve ekonomik 

alanda iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla çevrim içi bir 

toplantı düzenlendi. Toplantıya Türk tarafından KOSGEB 

Başkanı Kurt’un yanı sıra Başkan Yardımcısı Salih Tuna 

Şahin ve Daire Başkanı Selim Serkan Ercan da katıldı. 

RSMB Genel Müdürü Aleksandr Isayevich, Genel Müdür 

Yardımcısı ve Uluslararası İşbirliği Müdürlüğü Başkanı 

N. Bantsekin, Uluslararası İşbirliği Müdürlüğü Başkan 

Yardımcısı P. Kondrashov Rus tarafının temsilcileri olarak 

toplantıda yer aldı.

İstikrarın Temel Unsuru

Toplantıda KOSGEB ile Rusya’daki muadil kuruluş olan 

RSMB arasında mutabakat zaptı imzalandı. Çevrim içi 

olarak gerçekleştirilen imza töreninde konuşan KOSGEB 

Başkanı Kurt, dünyanın her ülkesinde, KOBİ’lerin ekonomik 

ve sosyal anlamda istikrarın temel unsurları olduğunu 



11

belirterek Türkiye’de faaliyet gösteren ve KOSGEB’in hedef 

kitlesini oluşturan 3.5 milyonu aşkın işletme bulunduğunu 

söyledi.

Uluslararası İlişkiler

Kurt, bu mutabakat zaptı ile Rusya Federasyonu ile 

ticaret yapacak KOBİ’lere daha çok destek vereceklerini 

kaydederek, “Başkanlığımız dünyanın çeşitli 

coğrafyalarından ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla 

KOBİ’lerin yararına karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi ve 

ortak çalışmalar yapılması amacıyla ikili ilişkiler yürütüyor” 

dedi.

Ortak Çalışmak İstiyoruz

RSMB Genel Müdürü Isayevich, Türk ve Rus KOBİ’lerinin 

iş birliğini artıracak alanlarda KOSGEB ile ortak çalışma 

yapmak istediklerini kaydederek iş birliği için KOSGEB’e 

teşekkür etti.

Mutabakat Zaptı Neleri Kapsıyor?

İmzalanan mutabakat zaptı ile kurumlar arası bilgi ve 

deneyim paylaşımı yapılacak. İki ülke KOBİ’leri arasında 

teknik ve ticari iş birlikleri geliştirilecek. Mutabakat zaptı 

kapsamında KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik eğitim 

programları düzenlenecek. KOBİ destek mekanizmalarına 

ilişkin iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla uzman 

değişimi programları gerçekleştirilecek. İki ülke 

KOBİ’lerinin karşılıklı ticaret hacimlerinin arttırılması 

amacıyla karşılıklı iş gezileri düzenlenecek.

Mutabakat Zaptı Sayısı 92’ye Çıktı

KOSGEB, bugüne kadar 68 ülkeden 86 kuruluş ve 5 

uluslararası örgüt ile toplam 91 mutabakat zaptı imzaladı. 

Rusya Federasyonu ile imzalanan zapt ile birlikte bu sayı, 

92’e çıktı.
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Desteklerimizi ‘Yeşil Kalkınmaya’ Uyarlıyoruz
KOSGEB Başkanı Kurt: Döngüsel ekonomi ve emisyonların azaltılmasıyla ilgili bilinç 

oluşturmak için firmalara ücretsiz yerinde ‘enerji verimliliği danışmanlığı’ desteği vereceğiz

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, her işletme için 

verimsiz motorların dönüşümü, ısı kayıplarının 

giderilmesi gibi konularda raporlar hazırlanacağını bildirdi.

Yaşadığımız afetler ve aşırı doğa olaylarını tetikleyen en 

önemli unsurlardan birinin küresel iklim değişikliği olduğunu 

ifade eden Kurt, Türkiye’deki tüm kurumların bu konuya 

yönelik önemli atılımları olduğunu söyledi.

Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine 

Erdoğan’ın geri dönüşüm, emisyonların azaltılması ve 

döngüsel ekonomi ile ilgili çok ciddi çabaları olduğunu 

aktararak Türkiye’nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel 

Kurulu’nda yaptığı konuşmayla ortaya koyduğunu ifade etti.

KOSGEB’in de bu konuya en hızlı refleks gösteren 

kurumlardan olacağını vurgulayan Kurt, döngüsel ekonomi 

ve emisyonların azaltılması noktasında devam eden 

çalışmaları olduğunu anlattı.

Öncelik Sanayide Emisyonların Azaltılması

Kurt, elektrik motor dönüşümleriyle ilgili de çalışmalarının 

olduğunu belirterek, “Bu konuyu çok daha kurumsal hale 

getirip artık bütün destek mekanizmalarına çevreyi, yeşil 

kalkınmayı bir şekilde adapte edeceğiz. Kendi içimizde bir 

çalışma grubu oluşturduk. İlgili bakanlıklarla koordineli bir 

şekilde çalışıyoruz” dedi.

Çalışma grubunun yanında yeşil dönüşümle ilgili çeşitli 

destek planlamaları da yapacaklarını dile getiren Kurt, 

şunları kaydetti:

Bizim için öncelik sanayide emisyonların azaltılması olacak. 

Emisyon azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için firmalara 

ücretsiz yerinde ‘enerji verimliliği danışmanlığı’ desteği 

vereceğiz. KOBİ’lerimiz, tamamını bizim karşılayacağımız 

bir danışmanlık desteğinden faydalanacak. Her işletme için 

verimsiz motorların dönüşümü, ısı kayıplarının giderilmesi 

gibi konularda raporlar hazırlanacak. Buradaki bütün 

masrafı da KOSGEB karşılayacak. Bu raporlar neticesinde 

ortaya çıkan sonuçlara göre işletmelerimize makina 

ekipmanı değiştirmek, kendi proseslerini iyileştirmek için 

de ayrı bir destek paketi hazırlıyoruz.
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KOSGEB ile JICA Arasında İlişkiler Gelişiyor
Nisan ayında kredi anlaşması imzalayan iki kurum, kısa ve orta vadede ortaklaşa 

yapılabilecekleri çalışmaları belirledi. İş birliklerine yönelik prensip anlaşmasına varıldı

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, JICA Türkiye Ofisi Ülke 

Direktörü Ikuro Nobuhiro ile Direktör Yardımcıları Takada 

Yuichiro ve Yamazaki Jun’u kabul etti. 

Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı

Görüşmede KOSGEB Başkanı Kurt, Japonya ile tedarikçi 

geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmayı 

ve Japonya’daki büyük işletmelerinin tedarikçi geliştirme 

programlarını incelemeyi istediklerini söyledi. Kurt, 

Türkiye’deki işletmelerin finansal ve teknik kapasitelerinin 

artırmayı hedeflediklerini belirterek küçük ve büyük 

işletmeler arasındaki bağlantıyı KOSGEB veri tabanından 

yararlanarak sıkılaştırmayı planladıklarını kaydetti. 

200’den Fazla Japon Şirketi

JICA Ülke Direktörü Nobuhiro, Türkiye’de 200’den fazla 

Japon şirket bulunduğunu kaydederek bunların büyük ve 

bölgesel şirketler olduğunun altını çizdi. Kurt’un, Türkiye’deki 

KOBİ’lerin Japonya’daki şirketlere tedarikçi olması için 

çalışılabileceğini ifade etmesi üzerine Nobihiro da bu 

konunun önemine işaret etti. 

Kısa ve Orta Vadede Yapılacaklar

Görüşmede, KOSGEB ve JICA arasında kısa ve orta vadede 

yapılacaklar belirlendi. Prensipte varılan mutabakata göre, 

Nisan 2022 sonrasında KOSGEB’in otomotiv sektörü ile ilgili 

çalışması ele alınacak. İki kurum birlikte sektör belirleyecek. 

Japon firmalara değerlendirme ziyaretleri gerçekleştirilecek 

ve KOSGEB personeline Japonya’da eğitim verilecek. 

Uzman Görevlendirecek

JICA, Türkiye ve Japonya KOBİ’leri arasındaki ticari ilişkileri 

de inceleyen Japonya Ekonomi Bakanlığı’na bağlı JATRO’nun 

çalışmasını KOSGEB ile paylaşacak. Nisan 2023 sonrasında 

JICA, KOSGEB’de kıdemli gönüllü uzman görevlendirecek.

Kredi Anlaşması İmzalanmıştı

KOSGEB ile JICA arasında Nisan 2021’de kredi anlaşması 

imzalandı. JICA kredisi, Dünya Bankası ile koordinasyon 

içerisinde eş finansman projesi çerçevesinde sağlandı. 300 

milyon dolarlık anlaşma, pandemiden etkilenen imalat 

sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 yılı sonrası 

kurulan teknoloji tabanlı start-up’ları kapsıyor.
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Sincan’da İncelemelerde Bulundu
KOSGEB Başkanı Kurt, Sincan’da Ar-Ge sonucu geliştirdikleri ürünleri TEKNOYATIRIM Destek 

Programı’ndan faydalanarak seri üretim hattını kuran işletmeleri ziyaret etti

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, KOSGEB Sincan 

Müdürlüğü’nü ziyaret ederek müdürlükten destek 

alan işletmelerde incelemelerde bulundu. Başkent OSB 

yöneticileriyle bir araya geldi.

KOBİ Uzmanları ile Bir Arada

KOSGEB Sincan Müdürü Ali Sevinç tarafından karşılanan Kurt, 

müdürlük personeliyle bir araya geldi. Kurt, KOBİ uzmanları 

ile toplantı yaparak KOSGEB’in mevcut destek programları ve 

uygulama süreçlerini değerlendirdi.

Başkent OSB Yönetimi Ziyareti

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ne de bir ziyaret 

gerçekleştiren Başkan Kurt, OSB Başkan Vekili Mehmet Ergin 

ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. 

Görüşmede, Başkent OSB Yönetim Kurulu Üyesi Atakan 

Yalçınkaya, Denetim Kurulu Üyesi Mitat Alagöz, Bölge Müdürü 

İsmet Üstündağ, Bölge Müdür Yardımcısı Sevda Güvenç, 

Projeler ve Kalite Sorumlusu Dilara Topçuoğlu da hazır 

bulundu.

Büyük İşletmelerle KOBİ’lerin İş Birliği

Görüşmede KOSGEB’in sanayiciler ile uyum içerisinde 

çalıştığına vurgu yapan Başkan Kurt, “Türkiye’de sanayinin 

gelişmesi, üretimde kalitenin ve standardın arttırılması adına 

çalışmalar yapıyoruz. Büyük işletmelerle KOBİ’leri iş birliği 

içinde ortak noktada buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Ar-Ge Desteğiyle Bin 200 Ürün

Kurt, Ar-Ge ve inovasyona büyük önem verdiklerini belirterek, 
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“Bugüne kadar yaklaşık bin 200 ürün Ar-Ge desteğimiz ile 

geliştirildi. Yaptığımız bir araştırmada bu işletmelerin yüzde 

30’u 120 milyon TL’lik Ar-Ge harcamasına karşılık 1 milyar 100 

milyon TL ciro yaptı” diye konuştu.

İstanbul’dan Ankara’ya Geliyorlar

Görüşmede Ergin de faaliyetleriyle ilgili olarak, “Başkent 

OSB, Ankara sanayisine büyük ivme kazandırdı. Son iki yıldır 

İstanbul’daki sanayicilerden Ankara’ya yatırım yapmak için 

gelenler oldu.  Burada 400’e yakın büyük fabrika faaliyet 

gösteriyor. OSB’miz konvansiyonel arıtma yapan tek OSB 

unvanına sahip. KOSGEB’in eli buradaki birçok işletmeye 

değiyor” değerlendirmesini yaptı.

İlaç Hazırlama Cihazları

Kurt, Sincan programın kapsamında Türkiye’ye yüksek 

maliyetlerle ithal edilen ilaç hazırlama cihazlarının üretimini 

yerli imkânlarla gerçekleştiren Oncosem Onkolojik Sistemler’ni 

ziyaret etti. Ziyarette firma yetkilileri yürüttükleri çalışmalar ve 

gelecek planlarıyla ilgili Kurt’a bilgi verdi. 

İşletme, Otomatik Kemoterapi İlaç Hazırlama Cihazını yerli 

imkânlarla üreterek ihraç ediyor. Aynı zamanda kanser 

tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının transferi için 

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Porgramı ile geliştirdiği 

ilaç transfer, ilaç hazırlama, ilaç uygulama setleri ve bağlantı 

parçalarının üretim hattını TEKNOYATIRIM Destek Programı 

ile kurdu. İşletme, bu ürünleri de yurt içi ve yurt dışı pazarlara 

ihraç ediyor.

Esnek LED Ekran

Kurt’un bir diğer durağı, Bilkent Cyberpark’ta üretim yapan 

İnfinia firması oldu. Kurt, TEKNOYATIRIM desteği ile esnek 

LED ekranların üretimini gerçekleştiren seri üretim hattını ve 

hattan çıkan ürünleri inceledi.
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Yerli ve Milli Üretim

Artık Evler de Akıllanıyor
GST Elektronik, İnohom Akıllı Ev Sistemleri ile aydınlatma, perde-panjur ve ısıtma gibi 

işlemleri anahtardan ya da akıllı telefondan kontrol edilebilen sistem kurdu

Cep telefonları gibi artık evlerdeki tüm elektrikli cihazlar da 

akıllanmaya başladı. Uşak merkezli akıllı ev sistemleri girişimi 

İnohom, konutlara kapsamlı akıllı özellikler kazandırıyor.

Mobil Uygulama ve Web Üzerinden 

Yönetilebiliyor

İnohom Akıllı Ev Sistemleri, tekil çözümler (akıllı termostat, akıllı priz 

vb.) yerine, tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik bir akıllı ev 

sistemi. Güvenlik kamerası, panjurlar, sulama sistemleri, aydınlatma, 

klima gibi cihazlar tek bir sistem üzerinden kontrol ve takip 

edebiliyor. Elektrik enerjisi ile çalışan tüm cihaz ve sistemleri birbirine 

entegre etmeyi amaçlayan İnohom, cihaz takip ve yönetimini hem 

evdeki yönetim merkezi üzerinden hem de mobil uygulamalar ve 

web arayüzü üzerinden yapılmasına imkan tanıyor.

İnohom’un mobil uygulamalarını birden fazla kişi kullanabiliyor. 

Ev ve iş yerlerindeki cihazların çalışması belli referanslara 

göre programlanabiliyor ve akıllı çalışma senaryoları oluşturulabiliyor. 
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Dört Çocukluk Arkadaşı Kurdu

GST Elektronik; 2012 yılında yüzde 100 Türk sermayesi ile KOSGEB 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

kapsamında dört çocukluk arkadaşı tarafından kuruldu.

Şirket ortakları uzay ve havacılık mühendisi, elektrik-elektronik 

mühendisi, bilgisayar öğretmenliği, mekatronik öğretmenliği 

mesleklerine sahip teknik kişilerden oluşuyor.

KOSGEB Desteği

İşletmenin Ar-Ge çalışmaları şirket kurulmadan önce başladı ve 

sonrasında KOSGEB desteğiyle Uşak Üniversitesi TEKMER ofisinde 

devam etti. Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan GST Elektronik,  2014 

yılında İnohom markası ile pazara giriş yaptı. Şu anda yurt içinde 66 

ilde bayilikleri bulunuyor. Yurt dışında; Azerbaycan, İran, Yunanistan, 

Hollanda, Kazakistan ve Kıbrıs ülkelerine ihracat yapıyor. Ülke 

genelinde 15 binden fazla konut ve villa projesi satışı gerçekleşirdi.  

Önemli Projeler

GST Elektronik kuruluşundan itibaren Ar-Ge ve üretime verdiği önem 

neticesinde:

• 2012 yılında, Engelli Bireylerin Yaşamlarını Kolaylaştırmak Üzere 

Ev Otomasyon Sistemi geliştirildi.

• 2013 yılında, Türkiye’nin ilk android sesli kontrol uygulaması ile 

ev yönetimi gerçekleştirdi. 

• 2016 yılında, KOSGEB tarafından düzenlen KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri’nde Türkiye’nin en inovatif 5. firmasından biri seçildi. 

“Akıllı Ev Sistemi İnohom, 

cihaz takip ve yönetimini 

evdeki yönetim merkezi, mobil 

uygulamalar ve web arayüzü 

üzerinden yapılmasına imkan 

tanıyor.”
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• 2017 yılında, yüke en dayanıklı anahtar arkası röle modülünü 

üretti.2020 yılında, dünyanın ilk bina otomasyonu kontrol 

panelleri arası kablolu ve kablosuz haberleşebilen sistemlerin 

hibrit olarak senkron şekilde kontrolünü sağlayan ‘Harmony 

Teknolojisi’ni geliştirdi.

Avrupa Standartlarında

GST Elektronik, tüm Ar-Ge ve üretim süreçleri içinde kalite ve 

sertifikasyona önem vererek Avrupa standartlarında; ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, CE ve Yerli Malı belgelerine sahip 

oldu. Endüstri 4.0’a uygun CRM, ERP üretim planlama ve sipariş 

yönetim yazılım sistemlerini geliştirerek, uluslararası standartlarda 

üretim kalitesini yakalayıp müşteri memnuniyetini en üst seviyede 

tutmayı amaçladı.

İşletme 2021 yılında kurumsal firmaların ihtiyaçlarına yönelik yazılım 

çözümleri sunmak üzere, İnova Ar-Ge A.Ş yazılım şirketini kurdu. 

Tecrübeli yazılım mühendislerinden oluşan Ar-Ge ekibi ile global 

arenada hizmet veren pek çok firmaya onlarca ürün geliştirdi.

KOSGEB destekleri ile büyüyen GST Elektronik; iki Ar-Ge, Endüstriyel 

Uygulama, TEKNOPAZAR, Genel Destek ve İşletme Geliştirme olmak 

üzere toplam 6 destek programını başarıyla tamamladı
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KOBİ’ydim
BÜYÜDÜM

Geri Dönüştürülmüş İplik ve Kumaşlar
Haksa Tekstil, tekstil atıklarındaki ham maddeleri geri dönüştürdü. 30 bin tondan 

fazla pamuk elyafı üretim süreçlerinde yeniden kullanarak çevre dostu iplikler üretti

Haksa Tekstil, tekstil atıklarından elde edilen ham maddeleri 

işleyerek çevre dostu iplikler üretiyor. Üretim süreçlerinde geri 

dönüştürülmüş ham maddeler kullanan işletme 42,25 milyar 

litre suyun doğada kalmasına katkıda bulundu. 3 bin 200 

ton kimyasal maddenin boyama işleminde kullanılmaması 

sayesinde zehirli atıkların oluşmasını önledi.

Geri Dönüşümde 30 Yılı Aşkın Tecrübe

1986 yılında kurulan ve bugün tekstil sektöründe ve geri 

dönüşümde 30 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Haksa Tekstil, 

ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Türkiye’nin 

önemli sanayi şirketleri arasında yer alıyor.

Haksa İplik ve Haksa Örme olmak üzere Uşak’ta bulunan iki 

ayrı işletme ile çevre dostu iplik ve kumaşlar üretiyor. İki ayrı 

işletme de KOSGEB desteklerinden faydalanıyor.

Dünyanın Birçok Ülkesinde

Kurulduğu günden bu yana kalite anlayışını tüm üretim sürecine 

yansıtan Haksa Tekstil, stratejik hedeflerini gerçekleştirmek 

için modern bir yönetim felsefesi ile hep daha iyiye ulaşmayı 

amaçlıyor. Sağlıklı yaşamı en önemli değer olarak benimseyerek 

sürdürülebilir üretim ilkesinden yola çıkıp geri dönüştürülmüş 

pamuk elyafından doğa dostu iplik üretimine geçti. Geri 

dönüşümden elde edilmiş elyafları kullanarak çeşitli renk 
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ve kalınlıklarda çevre dostu iplikler üretiyor. 2013 yılında 

yapımı tamamlanarak üretime başlayan örme fabrikasıyla 

birlikte Uşak’ta  başlayan yolculuğuna bugün dünyanın birçok 

ülkesinde devam ediyor. Bugün; Cezayir, Tunus, Venezuela, 

Brezilya, Kolombiya, Amerika ve Polonya gibi ülkelere ihracat 

gerçekleştiriyor.

Uluslararası GSR Ürün Standardı

İşletmenin, uluslararası GRS sertifikasına sahip olması sebebi ile 

yurt dışı pazarlarda ürünleri rahat bir şekilde alıcı buluyor.

GRS, geri dönüştürülmüş içeriklerin, gözetim zincirinin, 

sosyal ve çevresel uygulamaların ve kimyasal sınırlamaların 

üçüncü taraf sertifikasyonuna yönelik gereklilikler belirleyen 

uluslararası, gönüllülüğe dayalı bir ürün standardı. Haksa İplik, 

2013 yılından bu yana sahip olduğu GRS sertifikası ile tamamı 

geri dönüşümden elde edilen ürünlerinin uluslararası geri 

dönüşüm standartlarına uygunluğunu tescilliyor.

Çevre Dostu Kumaşlar

Haksa Örme, entegre tesis olan örme fabrikasında recycle 

ipliklerden çeşitli renk ve modellerde çevre dostu kumaşlar 

üretiyor.

Fabrikada günlük 12 ton üretim yapan işletme; 2 iplik, 3 iplik, 

pike, süprem, ribana, interlok, Selanik, kaşkorse  ve jakarlı örme 

kumaşlar üretiyor.

İşletme, üretim süreçlerinde geri dönüştürülmüş ham maddeler 

kullandığı için 42,25 milyar litre suyun doğada kalmasına 

katkıda bulundu.

3 bin 200 ton kimyasal maddenin boyama işleminde 

kullanılmaması sayesinde zehirli atıkların oluşmasını önledi.

Yedi kıtaya ihracat yapan işletme, recycle iplik ürünlerinde 

dünyanın önde gelen üreticilerinden biri haline geldi.Recycle 

iplikler kullanım alanlarına göre özel reçetelerle üretiliyor. Bu 

iplikler, çorap, havlu, triko, dokuma-örgü kumaş ve konfeksiyon-

aksesuar ürünlerinin üretiminde kullanışıyor. 

“Üretim süreçlerinde geri 

dönüştürülmüş ham maddeler 

kullanan işletme, 42,25 milyar litre 

suyun doğada kalmasına katkıda 

bulundu.”



22

Kadınlar KOSGEB’le 
Daha Güçlü

Sakarya’dan Dünyaya Açılan Pencere
Sakarya’da KOSGEB’in Girişimcilik Desteği ile açtığı fabrikasında süt ve süt ürünleri 

makineleri imalatı yapan Betül Beyazıt, üretimlerini yüzde 70 oranında ihraç ediyor

Bu ayki bölümümüzde Sakarya’dan genç kadın girişimcimiz 

Betül Beyazıt’ı konuk ediyoruz. Betül Hanım Makine 

Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra aile mesleği olan makine 

imalatını kendi şirketini kurarak taçlandırdı. KOSGEB desteği ile 

açtığı şirketinde pastörize süt, yoğurt, labne, kaşar, lor vb. peynirler, 

ayran gibi süt ürünlerinin makineleri üretiyor. Ürettiği makinelerin 

yüzde 70’ini Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’da birçok ülkeye ihraç 

ettiklerini söyleyen kadın girişimcimizin başarı hikayesine beraber 

göz atalım:

Merhaba, kendinizden biraz bahseder misiniz?

1996 yılında Sakarya’da doğdum.  2018-2019 yılında Makine 

Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2020 yılında Sakarya 

Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansa başladım. Yüksek 

lisans eğitimim hala devam etmektedir. En büyük şansım ailemin 

benim mesleğim olan makine ile ilgili üretim yapmalarıdır. Bu 

sebeple mesleğimi ilerletme şansım oldu. 

Çalışmalarınızın başlangıç hikâyesini anlatır 

mısınız? 

1981 tarihine dayanan bir aile şirketimiz vardı benim de katılmam 

için 2019 yılında tekrar bir aile şirketi kuruldu. Bir şirket kurma 

fikrim vardı üniversite okurken de bunun hayalini kuruyordum. Her 

zaman kendi işim olsun istedim ve bunun üzerine yoğunlaştım. 

Bunun haricinde başka bir yerde çalışma fikrim hiç olmadı. Tabii 

bunu tek başıma yapmadım babam ve abimin de destekleri 

oldu. İlk başladığımızda az çalışanımız olmasına rağmen gayret 

göstererek ve çok çalışarak işletmemizi geliştirdik. Şimdi ise 

şirketimizde 30’dan fazla kişi istihdam ediliyor. İşimizde başarılı 

olmanın sırrı aslında babam ve abimdir. Onların tecrübesiyle ve 

yönlendirmeleriyle ben de başarı basamaklarını adım adım izledim, 

hala da izliyorum. 

Ailemin sayesinde her şeyi ben yapabilirim, ‘neden olmasın’ 

ve ‘inanıyorum’ kelimelerini hayatıma kattım. Yanlış yaptığım 

noktalarda da pes etmedim. Doğrusunu yapacağıma inanıp 
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azmettim. Başarılarımın büyük çoğunluğunu aileme borçluyum.

Firmamızda şu an yüzde 70 oranında ihracat yapıyoruz. Orta 

Doğu, Afrika ve Avrupa’da Lübnan, İsveç, Almanya, Cezayir ve 

İngiltere gibi birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim şirket olarak 

ilk hedeflediğimiz şey müşterinin bizden ne istediği, beklentisi 

ve yüksek kalitedir. BYZTECH ailesi olarak bu doğrultuda hizmet 

vermekteyiz.

Çalışmalarınızda neler yapıyorsunuz?

Çalışmalarımız makine imalatı üzerine olup sütü işleyen tüm 

makinelerin üretildiği bir şirketimiz var.

İnsanların günlük olarak önemli miktarda tükettikleri süt ve süt 

ürünlerinin (pastörize süt, yoğurt, labne peynir, kaşar peynir, lor 

peynir, ayran gibi) makine imalatını yapmaktayız.

KOSGEB ile nasıl tanıştınız? 

KOSGEB’le tanışmamız kurum tarafından verilen bir eğitim 

semineri sırasında gerçekleşti ve bu seminerde desteklerden 

yararlanabileceğimizi öğrendik. Bu bağlamda; KOSGEB destekleri 

kapsamında şimdiye kadar makine desteği, istihdam desteği ve 

girişimcilik desteğinden yararlandık.

Bu destekler ile yaptığınız projeden detaylı 

şekilde bahseder misiniz?

Makine desteği ile üretilen ürünlerin imalat sırasındaki iş 

bölümlerinde büyük kolaylık elde ettik. Bunu da KOSGEB’den 

aldığımız makine desteği ile sağlamış olduk. Yine aldığımız 

destekler sayesinde yaptığımız projelerde ve işimizde büyük kolaylık 

elde edip üretimin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlamış 

olduk. 

Üretilen ürün olarak sadece bir makine üretmiyoruz. Tesis 

veya üretim hattı olarak birçok makine üretimimiz mevcut. 

Makinelerimizin kaliteli ve günümüz teknolojisine uygun olmasına 

önem vererek ‘Daima İleri Teknoloji’ ilkesini benimsemekteyiz.

İş hayatında zorluklarla karşılaştığınız durumlar 

oldu mu?

Herkes gibi girişimci olarak zorluklarla karşılaştım. Karşılaştığınız 

birçok zorluk çıkabiliyor ve bunun da önüne geçemiyoruz maalesef. 

Önemli olan çözüm odaklı olarak ilerlemektir. Olayların nedenini ve 

hızlı bir şekilde çözümüne odaklanmak ilke olarak edindiğim şeydir. 

Böyle ilerlersek karşılaştığınız birçok zorluk, zorluk olmaktan çıkıyor.

Çevrenizden bu girişiminiz ile ilgili nasıl tepkiler 

aldınız?

Bir kadın olarak çok güzel tepkiler alıyorum. Açıkçası bu da bana 

daha fazla haz verip daha fazla çalışmama sebep oluyor.

Bu süreçte sizi destekleyen ya da olumsuz yönde 

etkileyen kişi veya olaylarla karşılaştınız mı?

Babam ve abim her zaman destekçim oldular. Doğru da yapsam 

yanlış da yapsam her zaman onların sayesinde üstesinden 

geldiğimi düşünüyorum. Olumsuz yönde etkileyen kişiler olmadı 

ben karşılaşmadım. İş hayatında kadın olarak var olmanın olumlu 

yönleri bence daha fazla. 

Yurt içi satışlarınızı ve varsa ihracatınızı anlatır 

mısınız?

Yurt içine satışımız var fakat yüzde 70 oranında ihracat firmasıyız. 

Yurt içinden daha fazla yurt dışı satışlarımız mevcut.

KOSGEB’le ilgili düşünceleriniz nedir?

KOSGEB,  imalatıma katkı sağlayan ve imalatı kendi bünyeme 

almama yardımcı oldu. KOSGEB yönetici ve personellerine 

teşekkürlerimi sunuyorum.

Son olarak kadın girişimcilere tavsiyeleriniz 

neler olur? 

Kadınlarımız istekleri zaman her şeyi başarırlar. Sadece istesinler.
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KOSGEB ile
Başlayanlar

Sörf Board Üretiyor
Eşi ile birlikte Gölcük’te rüzgâr sörf sporu eğitmenliği yapan Tuğba Gülelçe, başlangıçta 

yıpranan boardların tamirini yaparken KOSGEB desteği ile imalathane açtı ve üretime geçti

Tuğba Gülelçe, eşi Murat Gülelçe ile birlikte sörf okulu açarak 

sektöre giriş yaptı. Eğitimin yanı sıra malzeme pahalılığı 

yüzünden yıpranan boardları kendileri tamir etmeye başladı. 

Yaklaşık 10 yıl kadar 10 metrekarelik kayıkhanede hem tamir 

hem de amatör bir şekilde üretim yaptı. 2020 yılında Tuğba 

Gülelçe’nin girişimciliği ve KOSGEB desteği ile 260 metrekarelik 

imalathanede Windsurf board üretimine geçiş yaptı. 

Rüzgâr sörfü için Sörf Board üretimi yapan Tuğba Gülelçe 

işletmesinin kuruluş süreci ve gelişimini şu şekilde aktardı;

Rüzgâr sörfü sporu ile aile olarak ilgileniyoruz ve profesyonel 

olarak yapıyoruz. Malzeme pahalılığı yüzünden yıpranan 

boardlarımızı kendimiz tamir etmeye başladık. Yaklaşık 10 senedir 

amatör olarak başladığım Windsurf board üretimine 2020 yılında 

KOSGEB’den aldığım destekle 260 metrekarelik alanda devam 

ediyoruz. 

Gece Gündüz Demeden Çalıştık

İlk zamanlar istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak gece gündüz 

demden araştırmalar yaptık. Akademisyenlerden yardım aldık 

ve ürünlerimizi dünya pazarlarına sunacak hale getirdik. Bütün 

malzemelerini yerli olarak kullanarak yüzde 100 yerli imkânlarla 

board ürettik.

Hazırlayan: Şenol DEMİR / e-posta: senol.demir@kosgeb.gov.tr
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Yurt Dışından Geliyordu

Hali hazırda işletmemde 1 endüstri mühendisi ve bir boya ustam 

var. Sup board, windsurf board, sörf board ve bunların yedek 

parçalarını üretiyoruz. Eps köpük üzerine cam/karbon elyaf ve 

epoksi ile çalışıyoruz. Kaydırmaz plaka olarakta adlandırılan 

güverte kaplama malzemeleri üretiyoruz. Çeşitli boy ve renk 

seçeneklerimiz mevcut. KOSGEB’den aldığım makine desteği 

ile ürünleri işleyip müşterilerime sunuyorum. Yurt içinde birçok 

tekne üreticisi ile çalışmaya başladık. Ürettiğimiz ürünlerin hepsi 

yurtdışından ithal gelen ürünlerdi. Fiyat pahalılığı ve tedarik 

sorunu yüzünden yurtiçindeki kullanıcılar tarafından tercih sebebi 

olduk. KOSGEB desteği ile 2 fuara katıldım. Son katıldığım Pendik 

Boat Show sayesinde birçok bağlantı elde ettim. Ürettiğimiz 

boardlar ve kaydırmaz plakalar daha çok görünür hale geldi.

e-ticarete Geçiş Yaptık

Bu ay e-ticaret sitesi kurduk.  Satışlarımıza olumlu etkisi olacağını 

düşünüyoruz. Ayrıca birçok satış platformunda da ürünlerimizi 

satışa sunuyoruz.

Yurt Dışı Bağlantıları Kurduk

Yurt dışı ile birçok bağlantı kurduk.  İhracat yapmayı hedeflediğim 

ülkelerin bilgilerini internet üzerinden ediniyorum. Ayrıca ticaret 

müsteşarlarından firma bilgileri alıyorum. Dubai, İngiltere, 

Yunanistan, İsviçre ile kontak halindeyiz. Gerekli demo ürünler 

gönderildi bu kanallardan da olumlu dönüşler bekliyoruz. 

En Büyük Hayalim İhracat

En büyük hayalim firmamızı ihracat yapan bir firma haline 

getirmek. Daha büyük bir üretim yeri, daha çok nitelikli eleman 

istihdamı ve yeni makinalar ile daha ileri bir seviyeye geçeceğime 

inancım tam.

Vatanını seven her birey gibi ülkemin dışa bağımlılığını azaltmak 

için elimden gelen her şeyi bütün inancımla yapmakta kararlıyım.
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Ahilik Haftası Törenlerle Kutlandı

Ahi Evran Yılı

Ahilik kültürünün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başta 

Ahiliğin başkenti Kırşehir olmak üzere 81 ilimizde Ahilik Haftası kutlamaları gerçekleştirildi

Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri olan, esnaflar 

arasında birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmayı ön 

plana alan Ahilik kültürünün tanıtılması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi için 

bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamaları 13- 19 

Eylül 2021 tarihleri arasında Kırşehir başta olmak üzere 81 

ilde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. 

Kırşehir ilinde düzenlenen merkez kutlamaların programı 

Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ‘Ahilik Kutlamaları 

Merkez Yürütme Kurulu’ tarafından, illerde gerçekleştirilen 

kutlama programları ise valilikler bünyesinde oluşturulan ‘İl 

Kutlama Komiteleri’ tarafından belirlendi.

Kutlamalar tüm illerde valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, 

esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odaları, ticaret 

odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve 

sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin katılımlarıyla 

gerçekleşti.

Kutlamaların Başkenti Kırşehir Oldu

Kırşehir merkezdeki kutlamalar, Kırşehir Neşet Ertaş Kültür 

ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış töreni ile başladı. 

Kırşehir’de 34’üncü Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında, 

Ahi Evran’ın türbesini ziyaret eden protokol üyeleri ile esnaf, 

mehter takımı eşliğinde Ahi Külliyesi önünden Neşet Ertaş 

Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü. Burada düzenlenen açılış 

töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, “Ahi Evran Veli’nin 

esnaf ve sanatkârlarımıza miras bıraktığı iş ahlakı ve çalışma 

disiplininin günümüzde de yaşatılması hem ekonomik 

gelişmemiz hem de toplumsal huzurun sağlanması açısından 

2021
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büyük önem taşımaktadır. Milli birlik ve beraberliğimizin en 

büyük değerlerinden Ahilik geleneğini dünyaya tanıtmak 

ve gelecekte de var olmasını sağlamak amacıyla 2021 

yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından Ahi Evran Yılı olarak 

kabul edilmiş, UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl 

dönümleri arasına alınmıştır” dedi.

Kutlamalara Cumhurbaşkanı Erdoğan Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir’de Ahilik 

Haftası Kardeşlik ve Dayanışma Programı’na katılarak bir 

konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasına, Neşet Ertaş’a ve 

nice gönül erine ev sahipliği yapmış Kırşehir’de olmaktan 

memnuniyet duyduğunu belirterek başladı. Güzel buluşmaya 

vesile olan Pir Ahi Evran Veli başta olmak üzere ebediyete 

irtihal eden ahileri, esnaf ve sanatkarları rahmetle yad eden 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı’nın 

kutlu, kardeşliklerinin daim olmasını diledi.

Ticaret ve Dayanışmanın Bel Kemiği

Ahi Evran’ın 32 başlık altında sınıflandırdığı Ahilik Teşkilatı’nın 

asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği 

olduğunu belirten Erdoğan, “Dönemin şahidi tarihçiler, 

Anadolu’nun Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi bakımdan 

düzenli, mamur bir yer haline geldiğini kaydeder” dedi.

Dünyanın Hiçbir Yerinde Türkiye’deki Gibi Değil

Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkârın Türkiye’deki 

gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe, 

tarihi bir role sahip olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Ecdadın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla 

iftihar ediyoruz. Zamana yenik düşmeyen rengi solmayan 

değerinden bir şey kaybetmeyen Ahilik, bugünün dünyasının 

ihtiyaçlarına da derman olacak en kıymetli hazinelerimiz” diye 

ifade etti. ‘Ahi olabilmek için öncelikle çalışmak, bir meslek 

sahibi olmak gerekir’ diyen Erdoğan, “İşte böyle bir geleneğin 

günümüzdeki temsilcileri ise siz esnaflarımızsınız. Sadece alan 

satan ticaret yapan varlığı icra ettiği meslekten ibaret biri 

değil esnaf; o muhittin gözü kulağı, sesi, vicdanı, hamisi, yol 

göstericisidir” dedi. 

Bu Sene Aynı Zamanda Yunus Emre ve Hacı 

Bektaş Yılıdır

Zamana yenik düşmeyen, rengi solmayan, değerinden bir şey 

kaybetmeyen Ahiliğin, bugünün dünyasının ihtiyaçlarına da 

derman olacak düsturlarıyla en kıymetli hazinelerimizden biri 

olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 

sürdürdü: Ahi Evran’ın 850. doğum yılının UNESCO tarafından 

2021 yılı programına alınması bu bakımdan çok isabetli 

olmuştur. 

Bugünkü İran topraklarında bulunan Hoy şehrinde doğan, 

çocukluğu Azerbaycan’da geçen, Hoca Ahmet Yesevi 

dergâhında yetişen Ahi Evran ardından Anadolu’ya gelmiştir. 

Bir müddet Kayseri, Konya ve Denizli’de kalan Ahi Evran daha 

sonra Kırşehir’e yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Bu sebeple 

UNESCO’ya verdiğimiz teklif dosyamızı Azerbaycan ve İran’la 

birlikte hazırladık. Gönül hazinelerimizin, insanlığın manevi 

şifası için dünyanın dört bir yanında tanınması, günümüz 

fertleriyle buluşması için 2021 senesini Ahi Evran Yılı olarak 

ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş 

yılıdır.
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Ege’nin İncisi  
Liman kenti olması, ham madde kaynakları, nitelikli iş gücü ve ulaşım olanaklarının genişliği, 

sanayinin gelişmesine olanak vererek İzmir’i bölgenin ticaret merkezi konumuna getirdi

İzmir’de, tarıma dayalı sanayi kolları oldukça gelişkin. Tekstil, 

konfeksiyon, gıda, içki, bira, tütün yem sanayi en önemli işkolları 

arasında. Bunların dışında, demir-çelik, petro kimya, otomotiv, 

çimento, ayakkabı, gübre, tarım makineleri ve seramik sanayi iç ve 

dış pazara yönelik olarak üretim yapıyor.

Dünya Standartlarına Uygun Üretim

İzmir’de Aliağa, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes, 

Menemen ve Torbalı ilçeleri sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı yerler. 

Sanayi sektöründe üretilen mallar, dünya standartları ölçüsünde 

kaliteye sahip.

Madencilik ve İnşaat

Yörede; kömür, altın, bakır, kurşun, çinko, demir, antimuan, perlit, 

grafit, asbest, titanyum, dolomit ve mermer madenleri çıkarılıp 

işlenmekte olup inşaat malzemeleri imalatı ve inşaat yapımı 

alanlarında Türkiye’nin en gelişmiş kentleri arasında yer alıyor.

En Yüksek Ticaret Hacmi

İzmir’deki organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler ve teknoloji 

geliştirme bölgesi yatırımcılara birçok olanak tanıyor. Türkiye’nin en 

yüksek ticaret hacmine sahip ikinci serbest bölgesi olan Ege Serbest 

Bölgesi İzmir’de bulunuyor. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi bilişim 

ve yüksek teknoloji (hi-tech) yatırımları için avantajlar sunuyor.

Alternatif Enerji ve Turizm 

Jeotermal kaynakları ve rüzgâr enerjisi potansiyeli ile İzmir alternatif 

enerji kullanımına yönelik yatırımlara öncülük ediyor. Öte yandan 

tarih, kültür, doğa ve deniz; İzmir’i sağlık, kültür, din, kongre ve fuar 

turizminin önemli merkezlerinden biri yapıyor.

İzmir insan kaynağı ve coğrafi konumu başta olmak üzere sahip 

olduğu avantajları ile yabancı sermaye için de bir çekim merkezidir.

İzmir’deki sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu OSB ve küçük sanayi 

sitelerinde bulunuyor. Kentte birçok küçük sanayi sitesi ile birlikte 13 

OSB yer alıyor.

Dünden Bugüne Sanayi

İzmir

Hazırlayan: Şenol DEMİR / e-posta: senol.demir@kosgeb.gov.tr
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ÇALIŞAN BAŞINA KATMA DEĞER

Çalışan Başına Katma Değerin Ölçek Bazında Yıllara Göre Değişimi (Bin TL), 2009-2019

Çalışan Başına Katma Değerin KOBİ’lerde ve Büyük Ölçekli Girişimlerde Başlıca 
Sektörlere ve Yıllara Göre Değişimi (Bin TL), 2009-2019

KOBİ İstatistikleri

Hazırlayan: Ömer YAVUKLU

Mikro

Orta

İmalat / İmalat /KOBİ Büyük

Küçük

KOBİ

2009

2009

2009

2009

2014

2014

2014

2014

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

8

19

29

87

19

55

15

46

24

54

29

6622

42

108

11

2009 2009

2014 2014

2018 2018

2019 2019

54 Bin 63 Bin

83 Bin 90 Bin

168 Bin 207 Bin

194 Bin 209 Bin
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İmalat Sanayisi KOBİ’lerinde Çalışan Başına Katma Değerin Teknoloji Düzeyine Göre Dağılımı,                         
2009-2019

İmalat Sanayisi Girişimlerindeki Çalışan Başına Katma Değerin Ölçek ve Teknoloji Düzeyi Bazlı Dağılımı, 
2019

2009

2009

2009

2009

2014

2014

2014

2014

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

33.191

18.732

25.135

15.165

51.600 

31.183

41.910 

23.479

121.601

62.370

88.999 

46.737

138.175

71.741

103.002

53.711

Yüksek 
Teknoloji

Orta- 
Yüksek 

Teknoloji

Orta- 
Düşük 

Teknoloji

Düşük 
Teknoloji

Mikro 21.924

66.139

107.947

53.791

179.439

Küçük

Orta

KOBİ

BÜYÜK

* Çalışan Başına Katma Değer, toplam katma değerin toplam çalışan sayısına bölünmesi ile elde edilmektedir. KOBİ’lerin çalışan başına katma değeri mikro, küçük ve 
orta ölçekli girişimlerin toplamına eşit değildir. Benzer şekilde tüm girişimlerin katma değeri de KOBİ’ler ile büyük ölçekli girişimlerin toplamına eşit değildir.
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Bin 221 girişimciye yaklaşık 30 milyon TL tutarında destek veren 

KOSGEB Uşak Müdürlüğü, 2012 yılında kuruldu.  Uşak’ta KOSGEB 

veri tabanında kayıtlı 8 bin 765 işletme bulunuyor. Bu işletmelerden 

yaklaşık 950’sinin 2020 yılı KOBİ beyannamesi onaylı durumda.

Tekstil ve Deri Sanayisi 

Uşak’ın son yıllardaki gelişimi ile girişimcilik potansiyelinin artması 

sonucunda destek kullanım oranlarında girişimcilik destekleri 

ön plana çıktı. Diğer yandan ilde yer alan Uşak Organize Sanayi 

Bölgesi’nde Tekstil ve Tekstil Geri Dönüşüm işletmelerinin ağırlıklı 

olduğu 339 işletme faaliyet gösterirken, yine il merkezindeki Uşak 

(Deri) Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde deri sanayisinin ağırlıklı 

olduğu 270 işletme faaliyet gösteriyor. 

2021 yılında faaliyete giren Zafer Teknopark ile Ar-Ge konusunda 

ilerleme bekleniyor. İmalat sektörünün ağırlığını tekstil,  geri 

dönüşüm, deri ve gıda imalatının oluşturduğu Uşak’ta proje 

destekleri açısından da yüksek potansiyel bulunuyor.

Uşak’ta KOSGEB Destekleri 

Uşak’ta Girişimcilik Destek Programı kapsamında 789 adet girişimci 

desteklendi. 2019 yılında yürürlüğe alınan Geleneksel Girişimci 

Desteği kapsamında 344 ve İleri Girişimci Desteği kapsamında ise 

88 adet girişimci olmak üzere toplamda bin 221 adet girişimciye 

yaklaşık 30 milyon TL tutarında destek verildi. Bunun yanında KOBİ 

Finansman Destek Programı kapsamında 265 girişimciye kredi 

kullandırılırken 15,5 milyon TL kredi hacmi oluşturuldu.

KOSGEB’in proje esaslı desteklerinden olan İş Birliği-Güç Birliği 

Destek Programı ile 2, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı ile 29, KOBİ Proje Destek Programı ile 18, KOBİGEL 

– KOBİ Gelişim Destek Programı ile de 24 projeye destek verildi. 

Müdürlüklerimizden:
Uşak Müdürlüğü

Uşak’ta Bin 246 Girişimci
Girişimcilik sektörüne en fazla destek veren müdürlük olan KOSGEB Uşak Müdürlüğü, bu 

zaman kadar verdiği toplam 50 milyon TL desteğin 30 milyon TL’sini girişimcilere aktardı

Hazırlayan: Şenol DEMİR / e-posta: senol.demir@kosgeb.gov.tr
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Zeta Kimya, deri sanayinde çevre kirliliğine neden olan krom 

tabaklama maddesine alternatif yeni bitkisel tabaklama maddeleri 

geliştirmek için üniversite - sanayi iş birliği ve KOSGEB destekleri ile 

yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları neticesinde yeni bir buluşa imza attı.

İşletme tarafından geliştirilen nar kabuğundan su ile ekstrakte 

edilerek elde edilen patentli tanen, NAREXX markası ile sektörün 

ihtiyacı olan kromsuz ve doğal kaynaklı tabaklama çözümlerinden 

biri olmaya aday gösteriliyor.

NAREXX, atık nar kabuklarının ticari bir ürüne dönüşüm hikâyesi. 

Gıda teknolojileri kapsamında yenilebilir ve içilebilir kalitede olan 

tanen, herhangi bir zararlı ya da sentetik bileşen içermiyor. 

Zeta Kimya, deri sanayisinin ihtiyaç duyduğu, temelinde teknik destek 

olan kimyevi madde ithalatı, ihracatı ve pazarlaması ile başlangıç 

yaptı. 2000 yılından beri hizmet verdiği farklı coğrafyalardaki on 

bir ülke ve bu ülkedeki partnerlerinin ihtiyaç duyduğu ürünleri ve 

teknolojileri karşılıyor. Başta deri sanayi olmak üzere, tekstil ve 

endüstri kimyasalları konularında araştırma geliştirmelerine Uşak 

Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekarelik çalışma 

alanında devam ediyor.  Dünya genelinde, ekstraksiyon yöntemi ile 

elde edilen ve modifiye edilerek geliştirilen birçok bitkisel tabaklama 

maddesi deri sektöründe kullanılıyor. Zeta Kimya, yapmış olduğu 

Ar-Ge çalışması ile nar kabuğunun da değerlendirilebilir önemli bir 

kaynak olduğunu ve tabaklama işleminde kullanılan birçok etken 

maddeleri içerdiğini ortaya koydu ve deri sektörü için yeni bir doğal 

tabaklama ürünü geliştirdi.

Nar Kabuğundan Deri Tabaklama Ürünü
Deri sanayisinde çevre kirliliğine neden olan tabaklama işleminde kullanılan kimyasallara 

alternatif olarak doğal kaynaklı nar kabuklarından bitkisel tabaklayıcı ürün geliştirdi
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Dünyaca Ünlü Firmalar için Deri Üretiyor
Avrupa Birliği standartlarında çanta, giysi ve ayakkabılık deriler üreten Ege Damla 

Deri, KOSGEB ile büyüyerek üç kıtada 20’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor

Dünyaca ünlü markaların deri tedarikçiliğini yapan ve AB 

standartlarında deri üreten Ege Damla Deri, 30 yıllık tecrübe ile 

teknolojik gelişmelere ayak uydurarak büyümeye devam ediyor. 

İşletmenin büyüyüp, gelişmesinde KOSGEB desteklerinin de 

büyük payı var. Bugüne kadar 9 ayrı destek programını başarı ile 

tamamlayan işletme 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

AB Standartlarında Deri Üretimi

Ege Damla Deri, 1991 yılında Akif Küplemez ve Yaşar Küplemez 

kardeşlerin ortak girişimi ile kuruldu. Kurumsallaşmaya, teknoloji 

gelişimine, dünya vizyonuna ve inovatif çalışmalara önem veren 

işletme, yıllar içinde gelişimini devam ettirdi. Bugün Uşak Deri 

(Karma) Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 bin metrekarelik entegre 

üretim tesisiyle yıllık 1 milyon adet üretim kapasitesine sahip 

olan Ege Damla Deri, AB standartlarına uygun çantalık, giysilik ve 

ayakkabılık deri üretimiyle sektörün en prestijli üreticilerden biri 

konumuna geldi. 

20’den Fazla Ülkeye İhracat

Güney Kore, Çin, Japonya, İtalya, Fransa, Tayvan, Kanada, Amerika, 

İspanya başta olmak üzere 20’nin üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç 

ediyor. Üretime Uşak’ta devam eden işletme, yurt içi ve yurt dışı 

piyasalara daha iyi hizmet sunmak için İstanbul Zeytinburnu’nda 

‘Almina Deri’ ve ‘EGEDAMLA Leather’ adı altında satış 

mağazalarında hizmet veriyor.

Hazırlayan: Şenol DEMİR / e-posta: senol.demir@kosgeb.gov.tr
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Dericiliğin, derinin fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutulup 

kullanılacak hale getirilmesi olduğunu belirten işletmenin kurucu 

ortaklarından Akif Küplemez şunları söyledi:

Dericilik çok eski bir sanat dalıdır. Tarihin en eski 

çağlarından beri insanlar dericilikle uğraşmış, üstünde durup 

geliştirerek ayakkabı, terlik, elbise, yelken gibi türlü eşyalar 

yapmışlardır. 

Eski Türkler deriden sandıklar, hayvanlar için semerler yaparlardı. 

Ayrıca deri üstüne işlemeler yaparak süs eşyası olarak kullanırlardı. 

En güzel deri işleri; Türkler, Araplar, İspanyollar ve Venedikliler 

tarafından yapılırdı. İspanyollar dericiliği Araplardan öğrenmişlerdir. 

O sıralarda Anadolu’nun hemen her köşesinde dericilik gelişmiş 

haldeydi. İmparatorluk ordusunun koşum takımlarını yapıyorlardı. 

Fransızlar dericiliğe başladıkları zaman deri teknolojisini 

Osmanlılardan aldılar. 

Türkiye’de modern deri sanayi İstanbul’da II. Mahmud zamanında 

Beykoz deresinde tabakhane kurularak faaliyete geçmiştir. 

Burada yapılan deriler ordunun ayakkabı ihtiyacını karşılamak 

için askeri ayakkabı yapımında kullanılmaya başlanılmıştır. 

Kurtuluş savaşı sırasında ordunun ayakkabı ihtiyacının büyük 

bir kısmını karşılamıştır. Daha sonra İstanbul’da Kazlıçeşme’de, 

Ege bölgesinde ve Anadolu’nun bazı şehirlerinde özel ve 

modern deri fabrikaları açılmıştır. Bu fabrikaların ürettiği 

deriler, kendi ihtiyacı karşıladığı gibi çeşitli yabancı ülkelere 

de ihraç edilerek Türkiye’ye döviz getirmektedir. Deri 

üretiminde büyükbaş ve küçükbaş hayvan derilerinden istifade 

edilir. Bunlar sığır, keçi, oğlak, koyun ve kuzu derileridir.

“KOSGEB proje çıktısı ürünler, 

yurt içindeki nice farklı firmalara 

ilham oldu.”
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Yüksek Teknoloji ile Üretim

Bu heyecan verici tarihi süreç günümüzün yüksek teknolojisinin 

temelini oluşturmaktadır. Bugün Ege Damla Deri yüksek 

teknolojiyle üretim yapabilmeye özümsemiş ve üretim hatlarının 

ve üretim süreçlerinin tamamını yüksek teknolojiye aktarabilmiştir. 

Birlikte başarmayı başarabilmek firmanın büyümesinde ve 

bugünlere kadar gelerek kurumsal kimlik kazanabilmesinde kilit rol 

oynamıştır.

Pazada Söz Sahibiyiz

2010-2015 seneleri arasında şirket ihracat pazalarına ilk adımlarını 

atmıştır. Sancılı geçen bu 5 senelik süreçte hatalardan ders 

alınmış , pazarın beklentisi üretime aktarılmış ve pazarlama ağları 

oluşturulmuştur. 2015 sonunda ihracat ilk kayda değer hacimde 

meyvelerini vermeye başlamıştır. Yoğun pres ve servis ağıyla birlikte 

firma her geçen sene de ciddi bir büyüme göstermiştir. İhracattaki 

büyüme süreci ham madde tedariğinde de söz sahibi olabilmeyi 

getirmiştir.

KOSGEB Ar-Ge Projeleri Can Suyu Oldu

En kilit nokta hiç şüphe yoktur ki inovasyonun sinerji ile 

birleşmesini özümsetebilmek ve tüm beklenmedik zorluklar 

karşısında ekiple birlikte direngenliği yüksek tutabilmektir. 

İnovasyon dericilik sektöründe kimi zaman üretim sürecinde, kimi 

zaman kimyanın evrimleşmesiyle, kimi zaman ise ürün üzerinde 

doğrudan olabilmektedir. Bu kabuk değiştirmenin sancılı geçtiği 

dönemde KOSGEB ile birlikte hayata geçirilen nice Ar-Ge projesi 

firmanın bugünlere gelmesinde can suyu olmuştur.

Endüstriyel Katma Değer

Bugün tamamlanan Ar-Ge projelerinin çıktısı endüstriyel olarak 

katma değer yaratmıştır. Bunun fiili sonucunu görmek çok zor 

değildir firmanın son dönemdeki ivmesel büyümesi bunun en 

doğru kanıtıdır. Fakat firmanın büyümesinden çok sektörün de 

büyümesinin canlanması bizim en öncelikli bekletimizdir. KOSGEB 

proje çıktısı ürünler, yurt içindeki nice farklı firmaya da ilham 

olmuştur. Bu kapsamda sektörel olarak bir iyileşme sağlanmıştır.

Payımız Daha da Artacak

2023 ve 2033 hedeflerimize ulaşabilmek için tüm rakiplerimizden 

daha çok çalışmamız gerekecektir. İnanıyoruz ki yakın gelecekte 

ülkemizin dünya ticaretinden aldığı pay daha da artacaktır. Biz 

firma olarak buna katkı sağlamaya hazırız. Yeni neslimizin azmiyle 

mutlaka başaracağımıza da inancımız sonsuzdur
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Uşak’tan Dünyaya Konserve
Akdeniz lezzetlerini üretim sözleşmesiyle üreterek hem çiftçiye destek oluyor hem de 

Uşak’ta ürettiği konservelerin tamamını dünyanın dört bir tarafına gönderiyor

Eşme Konserve, Akdeniz mutfağının özel tatlarından 

olan yaprak sarma, lahana, patlıcan, biber, kabak dolma 

gruplarının yanında, salamura yaprak, pilaki çeşitleri gibi 

hazır yemek konserveleri üretiyor. 

Bu üretimi gerçekleştirirken, bölge çiftçisi ile üretim 

sözleşmesi yaparak hem kaliteli sebzenin yetiştirilmesini 

sağlıyor hem de çiftçiye destek oluyor. İşletme, ürettiği 

konservelerin tamamını ihraç ediyor. Çalışan sayısına göre 

yaklaşık yüzde 85 oranında kadın istihdamına katkı sağlıyor.

48 Bin Metrekarelik Modern Üretim Tesisi

2005 yılında Uşak’ta faaliyetlere başlayan Eşme Konserve, 

her geçen gün pazar ağını büyüttü ve yaptığı yatırımlar ile 

üretim tesisini genişletti. Yeni yatırımlarla kurmuş olduğu 

42 bin metrekare açık, 6 bin metrekare kapalı olmak üzere 

toplamda 48 bin metrekarelik modern fabrikada üretim 

yapıyor. Kendi markası olan SİRENA’nın yanında, dünyaca 

tanınmış markalar için de Private Label üretim yapıyor.

Yüzde 85 Oranında Kadın İstihdamı

Eşme Konserve, konserve ve gıda sektöründeki deneyimleri 

ile yüksek kalitede ürünler tedarik ediyor. Tarımsal üretim 

sözleşmesi ile bölge çiftçisini destekliyor ve çiftçilerin 

ürettiği ürünleri alarak fabrikada işliyor. 

Bölgedeki istihdama önemli derecede katkı sağlayan 

işletme, 143 çalışanının 124’ünü kadın çalışana ayırmakla 

Hazırlayan: Şenol DEMİR / e-posta: senol.demir@kosgeb.gov.tr
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birlikte yaklaşık yüzde 85 oranında kadın istihdamına yer 

veriyor.

Ürünlerin Tamamını İhraç Ediyor

İşletme, ürettiği ürünlerin tamamını Amerika Birleşik 

Devletleri, Fransa, Almanya, Yunanistan, Birleşik Krallık, 

İsveç, İsviçre, BAE, Katar, İsrail, Lübnan, Umman, Kuveyt, 

Bahreyn gibi ülkelere ihraç ediyor.

İşletmenin büyüyüp gelişmesine KOSGEB’de önemli 

derecede katkı sağlıyor. İşletme, Genel Destek, İşletme 

Geliştirme ve KOBİGEL destek programlarından faydalandı.

KOBİGEL ile Teknolojik Altyapıyı Geliştirdi

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında “ 

Teknolojik Altyapının Geliştirilmesi ve Gıda Laboratuvarı 

Kurulumu ile İhracat Pazarının Genişletilmesi” konulu 

projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Eşme Konserve, 

proje ile fabrikada üretilen konserve ürünlerin baştan sona 

tüm aşamalarının tek tek analiz edilip ölçümlerinin ve kalite 

kontrollerinin yapıldığı bir laboratuvar kurdu. 

İmalat süreçlerinde kullandığı bazı makineleri yeniledi ve 

kapasite artırımı yaptı. Bu teknolojik altyapının edinilmesi 

sayesinde yurt dışı müşterilerinin kalite beklentilerini 

karşıladı.
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SOLDAN SAĞA

2. Çağrılmadığı yere gelen misafir.

3. Simgesi ‘’C’’ olan element.

5. Avrupa birliğinin başkenti.

6. Sinemada maceranın eksik olmadığı, tempolu tür.

9. Erkeği doğum yapan su canlısı.

15. Eğilen oyuncunun üzerinden atlanarak oynanan oyun.

16. Türkiye’de sık görülen küçük bir kartal türü.

17. Gündüz ile gecenin eşit olma durumu.

18. Sporcu fiziğine sahip olan.

19. Atasözüne göre, oyunu sonra çıkan koyun.

22. Amerika’daki kumarhaneler şehri.

23. Müzik eseri yazan kişi.

25. Askeri müdahalelerde uyulması gereken kurallar.

26. Tek hücreli mikro organizma grubu.

27. Fotoğraf ve video çekimi yapılan özel mekan.

28. Sokakta satış yapan seyyar tüccar.

29. Atmosferin bulutlu katmanı

YUKARIDAN AŞAĞI

1. Doğayı koruyan doğa dostu.

4. Kıyafeti tamamlayan süs eşyası.

7. Bıraktığı izin her insanda farklı olduğu uzuv.

8. İstanbul Atatürk Havalimanı’nın eski adı.

10. ..... ,  çoban armağanı

11. Sakarya Nehri’nin en uzun kolu olan çay.

12. Yere paralel olarak odun ateşinde pişirilen döner.

13. Osmanlı ordusunda tünel kazmakla görevli asker.

14. Türk İslam Kültür Medeniyetinde ilk defa kervansarayları 

inşa eden Türk Devleti.

20. Floransa’da başlayan Avrupa aydınlanma dönemi.

21. Havadan gelen saldırılara karşı kullanılan silah.

24. Bir ahlak felsefesi geliştirmiş ve felsefenin ana düşüncesi 

mutluluk olan ünlü felsefeci.
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