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1.	 GENEL	BİLGİLER

 T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma 
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye 
dayanarak 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile kurulmuştur. 
Ajansımız, 5449 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde de belirtildiği gibi;

• Yerel-bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi şekilde değerlendirip 
planlayabilecek,

• Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaşımla harekete geçirebilecek 
     ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürebilecek,
• Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere 
     bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek,
• Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme işlevleri ile kalkınma 

planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirecek ve Hem ulusal 
hem de bölgesel/yerel düzeyde, başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin 
iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel 

     refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak şekilde tasarlanmış ve kamu-özel sektör anlayışına uygun 
     bir yapıda kurulmuştur.

1.1	 VİZYON	VE	MİSYON

 Vizyonumuz:

 “Bölgesinde yerel dinamikleri harekete geçirerek sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınmanın 
gerçekleştirilmesinde öncü, ulusal ve uluslararası platformlarda saygın, tanınır ve etkin çalışan bir Ajans 
olmaktır.”

 Misyonumuz:

 “ T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bölgesinde ekonomik ve sosyal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamak amacıyla hazırladığı plan ve programlar doğrultusunda, etkin teknik ve mali destekler ile yatırım 
ve tanıtım mekanizmalarını kullanan; uluslararası, ulusal ve yerel aktörlerle işbirliği içinde bölgenin kapasitesini 
ve rekabet gücünü geliştiren bir ajanstır.”
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1.2	 YETKİ,	GÖREV	VE	SORUMLULUKLAR

          Kamu kesimi ile birlikte özel kesimin, ulusal ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun çalışmalarını 
sağlayacak iktisadi ve sosyal politikaları uygulama görevi Anayasa ile “Devlet”e verilmiştir. Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı, bu amaçla kurulmuş karma nitelikli ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olarak 5449 sayılı Kanun’un 
1’inci maddesi uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını TR83 Bölgesi’nde yerine getirmektedir.
 Ajansın Kanun ile belirlenen yasal görevleri çerçevesinde katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, 
etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temel ilke ve değerler 
OKA tarafından yürütülen tüm faaliyetler ile uygulanması öngörülen bütün program ve projelerde mutlaka 
gözetilmektedir. Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. 

Bu Kanun’da tanımlanan görev ve yetkiler şunlardır;
• Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
• Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda 

desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma 
Bakanlığı’na bildirmek,

• Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,

• Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve 
programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek,

• Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,

• 5449 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Ajansa tahsis edilen 
kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak,

• Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet 
gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı 
araştırmaları desteklemek,

• Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslar arası düzeyde 
tanıtımını yapmak veya yaptırmak,

• Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat 
işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek

     elden takip ve koordine etmek,
• Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, 
     ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek,
• Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını 

yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak ve 
• Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve Ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet 
    sitesi oluşturmaktır.
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Yönetim Kurulu Kalkınma Kurulu

Genel Sekreterlik

Program Yönetimi Birimi İzleme ve
Değerlendirme Birimi

İnsan Kaynakları ve
Mali Hizmetler Birimi

İç Denetçi

Tablo: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması

Planlama, Programlama
ve Koordinasyon Birimi

Amasya Yatırım
Destek Ofisi

Çorum Yatırım
Destek Ofisi

Samsun Yatırım
Destek Ofisi

Tokat Yatırım
Destek Ofisi

1.3						FİZİKSEL	YAPI

 Ajansımız, Genel Sekreterlik hizmetlerini yürütmek üzere kiralanmış olan Kale Mahallesi Şükrüefendi 
Sokak No:2 Kat:3 İlkadım/SAMSUN adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ajans, net 850 m² kullanım alanına 
sahip olan hizmet binasında 40 uzman ve destek personelinin çalışabilmesine imkân tanıyan açık ofisi, 1 
adet 80 kişilik toplantı salonu ve 2 adet 40 kişilik toplantı salonu, bekleme ve görüşme salonları ile hizmet 
vermektedir. Ayrıca, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yatırım destek çalışmalarının sürdürüldüğü 
4 adet Yatırım Destek Ofisinin donanım ve tefrişat işlemleri tamamlanmış ve her bir ofiste ikişer uzmanın 
görevlendirilmesi yapılmıştır.
 Ajansımızın yakın gelecekte fiziki altyapısını güçlendirmek amacıyla Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 
karar doğrultusunda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Organize Sanayi Bölgesinde 5000 m2’lik bir alan 
süresiz ve bedelsiz olarak Ajansa tahsis edilmiştir. İlgili alanda Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında AB fonlarıyla gerçekleştirilecek olan “TR83 
Bölgesi’nde Kalkınma Hedefleri OKA ile Büyüyor” projesi kapsamında Ajansın tüm faaliyetlerini etkin bir şekilde 
yerine getirebileceği yeterli alana ve müştemilata sahip 3 katlı bir hizmet binasının yapılabilmesi için gerekli 
hazırlıklar sürdürülmektedir.

1.4	 TEŞKİLAT	YAPISI

 Ajansın teşkilat yapısı 5449 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Ajans Kalkınma 
Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden müteşekkildir. Aynı kanunun ilgili 
maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu danışma organı ve Genel Sekreterlik icra 
organıdır. Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereğince 
Yönetim Kurulunun 12 Ağustos 2009 tarih ve 1 sayılı kararı ile oluşturulmuş ve Yönetim Kurulunun 28 Eylül 2010 
tarih ve 7 sayılı kararı ile son hali verilmiş olan teşkilat şeması aşağıdaki şekildedir.
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2.	 AMAÇ	VE	HEDEFLER

2.1	 ORTA	KARADENİZ	KALKINMA	AJANSI’NIN	AMAÇ	VE	HEDEFLERİ

 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın temel amacı faaliyet alanı olarak belirlenen TR83 Düzey 2 Bölgesi’nin 
(Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) bütün yönleriyle kalkınmasını sağlamaktır. OKA, bu temel amacı gerçekleştirmek 
üzere bölgenin mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu potansiyeli artırmayı hedeflemektedir. 
Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini artırmak, 
aralarında ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi 
hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını 
azaltmak Ajansın ana hedefleri içerisinde yer almaktadır.

2.2	 TEMEL	POLİTİKALAR	VE	ÖNCELİKLER

 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgesel programları ve bunlara uyumlu olarak geliştirilen destek 
mekanizmaları yoluyla bölge potansiyelinin harekete geçirilmesini hedeflemektedir. TR83 Bölge Planı olan 
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi doğrultusunda belirlenen stratejik amaçlar şöyledir:

1. Etkin bir mekânsal organizasyon oluşturulması,
2. İnsan kaynaklarının ve toplumsal yapının geliştirilmesi,
3. İşletmelerin rekabet gücünün artırılması ve dışa açılma,
4. Ekolojik dengelerin, çevrenin korunması ve durumunun iyileştirilmesi,
5. Kurumsal yapının güçlendirilmesi.

 Bu doğrultuda, Ajans tahsis edilen kaynakların stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve 
verimli şekilde kullanılması ilkesine bağlı kalarak aşağıda sıralanan temel görev ve öncelikleri yerine getirmeye 
çalışmaktadır:
• Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmek, ulusal plan ve 
programlar çerçevesinde bölge plan ve programlarının oluşturulmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmak 
ve bunların etkili bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetleri desteklemek,
• TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren aktörlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek 
suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak,
• Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir anlayış 
çerçevesinde; merkezi ve yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası 
kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi ve bütün aktörler arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim sürecinin 
oluşturulmasına katkı sağlamak,
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 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerinde ve projelerinde temel aldığı değer ve çalışma 
.         ilkeleri aşağıda sıralanmıştır;

• Çözüm odaklılık
• Etkinlik ve verimlilik
• Bilimsellik ve yenilikçilik
• Toplumsal sorumluluk
• Çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık
• Katılımcılık
• Tarafsızlık
• Güvenilirlik
• Hesap verebilirlik
• Açıklık ve mali saydamlık
• Erişilebilirlik
• Sürdürülebilirlik
• Tutarlılık

• İnsan odaklı bir gelişme ve iyi yönetişim anlayışına bağlı kalarak doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, 
bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde 
kullanılmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine, bölgenin tanıtımı ve yatırım potansiyelinin 

     promosyonuna, iç dinamikleri harekete geçirerek ortaklık ve işbirliğine dayalı, büyümeyi teşvik eden 
yatırım ve girişimleri destekleyen çalışmalar yapılarak istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik 

     faaliyetlere destek vermek,
• Ajans tarafından yürütülecek bütün faaliyetlerde açıklık, adalet, tarafsızlık ve eşit muamele, toplumsal 
     mutabakat ve katılımcılık, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, etkinlik, erişilebilirlik, 
     öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.
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İŞLETMELERİN	REKABET	GÜCÜNÜN	ARTIRILMASI	VE	DIŞA	AÇILMALARINA	MALİ	DESTEK	
PROGRAMI

 İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı, Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı tarafından uygulanmaya başlanan ilk mali destek programıdır. Program kapsamında bölgedeki 
KOBİ’lere aktarılmak üzere 14.5000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir.
  
 Programın genel amacı; TR83 Bölgesinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi,  işletmelerin 
rekabet gücünün artırılması ve dışa açılmalarının sağlanması, işletmelerin yüksek teknolojik kabiliyete ve 
nitelikli işgücüne sahip, değişen şartlara uyum sağlayabilen bir yapıya kavuşturulması ve yerel önceliklere 
uygun mali destek programlarının yürütülmesinde, bölgesel düzeyde deneyim ve kapasitenin artırılmasıdır.
 
 Programının özel amaçları ise; İstihdam ve üretimde hâlihazırda öne çıkan sektörlerin geliştirilmesi, bölge 
imkânları ve küresel ekonomik koşullar göz önüne alındığında gelişme potansiyeli olan sektörlerde yapılabilecek 
yeni yatırımların desteklenmesidir.

 Bu amaçlar doğrultusunda,  2009 yılı İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dışa Açılmalarına Mali 
Destek Programı teklif çağrısı 31 Aralık 2009 tarihinde ilan edilmiş ve başvuru aşaması 29 Mart 2010 tarihi 
itibariyle sona ermiştir. Başvuru aşamasında 535 proje başvurusu alınmış ve değerlendirme süreci neticesinde 
mali destek almaya hak kazanan 79 (Amasya’dan 15, Çorum’dan 26, Samsun’dan 26 ve Tokat’tan 12 mali destek 
yararlanıcısı) yararlanıcı ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme imzalama süreci 22 Temmuz – 13 Ağustos 2010 
tarihleri arasında tamamlanmıştır.

 Program kapsamında sözleşme imzalanan 79 projeden 76 tanesi başarılı şekilde uygulanarak tamamlanmıştır. 
Başarılı şekilde uygulanan 76 proje kapsamında gerçekleşen harcamalara Ajans tarafından toplam 13.042.178,35 TL 
mali destek aktarılmıştır. Ajansın mali desteğine karşılık olarak yararlanıcılar tarafından 15.219.409,60 TL   
eş finansman harcanmış olup toplam program bütçesi 28.261.587,95 TL olarak gerçekleşmiştir. Programın 
tamamlanması neticesinde, mali destek programı kapsamında sözleşmeye bağlanan 14.500.000,00 TL ile 
gerçekleşen uygun maliyetlere istinaden ödenen 13.042.178,35 TL arasındaki fark olan 1.457.821,65 TL, daha 
sonraki yıllarda uygulanacak mali destek programlarında kullanılmak üzere Ajans genel bütçesine aktarılmıştır. 

 Mali destek programlar kapsamında  uygulanan projeler şu şekildedir:
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   Proje Sahibi :  Merzifon Elektromotor Metal Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Uygulama Yeri :  Amasya / Merzifon

Proje Süresi :  12 ay

Proje Bütçesi :  742.413,00 TL

Ajans Hibe Miktarı :  348.934,11 TL

Projenin Adı : Merzifon Elektromotor Metal Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin

                            Kapasitesinin Arttırılarak Rekabet Gücünün Arttırılması ve Dışa Açılma Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Verilen Hibe Oranı : % 47
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Uygulamalar	:

► Proje ekibinin oluşturulması, bu ekibin kullanımı için ofis ve ofis 

ekipmanlarının temini,

► Üretim kapasitemizi arttıracak makine ve kalıpların satın alınması,

► Yeni makinelerin kullanımında görevlendirilecek personelin temin 

edilmesi, istihdamı ve eğitimi,

► Satın alınan makinelerin fabrika montajı, deneme üretimi ve sürekli  üretime 

geçilmesi,

► Ürünün bölgesel, ulusal pazarda tanıtımı, pazarlanması ve pazarın 

geliştirilmesi  için fuara katılım, ve görünürlük usul ve esaslarının uygulanması,

► Dış Ticaret konusunda idari personelin eğitimi,

► Proje sonuçlarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması ile proje sonuçlarının     

değerlendirilmesi ve sonuç raporunun hazırlanması.

Hedef	Kitle	:	
Mutfak aspiratörü ve davlumbaz üretimi yapan yurtiçi üreticiler (20 adet) 

ve ilk etapta 10 yurtdışı firmaları, şirketimizin 51 ortağı, proje kapsamındaki 

eğitimlerden faydalanacak firmanın 33 çalışanı, üretimimizin artması ile daha 

fazla mal satacak olan 17 hammadde tedarikçi firmalarımız, işletmeye alınacak 

yeni makine ve teçhizatın üretici ve tedarikçileri, istihdam edilecek 5 personel 

bulunmaktadır. 

Proje	Amacı	:	
İşletmenin kapasitesinin ve ürün kalitesinin arttırılarak dışa açılması, 

dünya piyasasındaki rakipleri ile rekabet edebilecek güce gelmesi, 

ihracat yaparak bölgenin kalkınması ve kapasite artırımı ile yeni 

personele iş istihdamı, nitelikli ihracata yönelik personel eğitimi ve 

işletmenin yeni bir yapıya kavuşarak büyümesi, kârının arttırılması,  

bölgedeki ekonomiye canlılık kazandırması amaçlanmaktadır.

  Projenin Sonuçları :
  ► Elektrik motorlarında kullanılan bobinler üzerine iletken bakır tellerin

   sarılabilmesi için 1 adet sargı makinesi alınmıştır,

  ► Elektrik motorunun temel parçaları olan rotor, stator, nüve imalatında 

   kullanılmak üzere kare ve C tipi kalıp alınmıştır,

  ► Üretimde kullanılan H20, H25, H30, H42 ve H50 tip motorların bobinlerini 

  üretmek amacı ile bobin kalıbı seti alınmıştır,

  ► Mevcut durumda İtalya’dan ithal edilen ayak ve segman kalıbı parçalarının

   imalatında kullanılmak üzere kalıplar alınmıştır,

  ► 3 farklı dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca) 1.000 adet broşür bastırılarak katılım

   sağlanan etkinliklerde potansiyel müşteriler ile paylaşılmaktadır,

  ► İngilizce ve Türkçe olarak güncellenen web sitesi ile potansiyel tüm 

   müşterilerinin firma mal ve hizmetlerine erişimi kolaylaştırılmıştır, 

  ► 2 adet idari çalışan dış ticaret konusunda ileri düzeyde eğitim almıştır,

  ► Proje uygulama döneminde 7 adet ilave kişi istihdam edilmiştir. 
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    Proje Sahibi : Timay Çıt Çıt Rivet ve Perçin Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Uygulama Yeri : Merzifon / AMASYA

Proje Süresi : 10 ay

Proje Bütcesi : 786.148,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 353.609,37TL

Verilen Hibe Oranı : %44,98

Projenin Adı : Timay A.Ş. Zirveye Koşuyor

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :
Yapılan yatırımlar ile Timay A.Ş.’nin mevcut üretim kapasitesini, teknolojisini 

artırarak, birim ürün maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması, yeni 

ürünler üretilmesi, yeni pazarlara girilmesi ve istihdam edilen personel sayısının 

artırılması ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın amaçlarına katkıda bulunulması 

projenin amacını oluşturmaktadır. Teknoloji ve kapasiteyi artırmak için makine ve 

ekipman yatırımları yapmak, yeni istihdam sağlamak, üretim hızını artırarak genel 

giderleri ve birim ürün maliyetlerini azaltmak, rekabet gücünü, ihracatı, ulaşılan 

pazar ve müşteri sayısını, yeni ürün sayısını, üretim kapasitesini artırmak yine

 projenin amaçları arasında yer almaktadır. 

Hedef Kitle : 
Timay A.Ş. sahipleri ve aileleri, müşteriler, mevcut çalışanlar, yeni istihdam edilen 

personel ve aileleri, proje ekibi ve ev hanımları hedef kitleyi oluşturmaktadır

 Projenin Sonuçları : 
  ► Proje ile birlikte firma makine ekipman alımıyla kalıp üretim hızını artırmış, 

   teminlerde zamandan kazanç sağlanmıştır, 

  ► Kaplama bölümünde kimyasal harcaması azaltılmıştır,

  ► Numuneye göre yapılan çalışmaların aynısının yapılması sağlanmıştır,

  ► Yeni pazarlara girilmiş. Yeni ürün üretime alınmıştır, 

  ► Üretim kapasitesinde artış sağlanmıştır, 

  ► Çalışan sayısı ve evlerde çalışan bayan sayısı artırılmıştır, 

  ► Müşteri memnuniyeti artmıştır. 

Uygulamalar :

► Firma proje ile çıt çıt ve düğme üretimine yönelik makine ekipman alımı 

gerçekleştirmiştir,

► Üretim kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetler ile istihdamın artışına yönelik 

uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 
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    Proje Sahibi : Dovi Modüler Mobilya İmalat. San. Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : Amasya / Merzifon

Proje Süresi : 9 ay

Proje Bütcesi : 776.421,25 TL

Ajans Hibe Miktarı : 388.210,63 TL

Verilen Hibe Oranı : %50

 
Projenin Adı : Özelle Devlet El Ele, Teknolojik Gelişmeye Projesi 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :  
Proje ile Amasya bölgesinde son yıllarda istihdam ve üretim konusunda 

hızla gelişen sektörlerden olan mobilya sektöründeki bu gelişmelere ayak 

uydurabilmek amacıyla firmanın hem ihtiyacı olan makine ekipmanlarının 

alınmasının sağlanması hem de işletme içi organizasyon yapısının 

geliştirilmesi ve ayrıca “çevreye duyarlı üretim ve teknoloji kullanım 

süreçlerine” geçmek hedeflenmiştir. 

Hedef Kitle : 
Firmanın tüzel kişiliği ve ortakları ile firmanın mevcut çalışanları olarak 

belirlenmiştir. 

Uygulamalar :

► Proje kapsamında firmanın; makine ekipman kapasitesini artırma, 

► İşletme içi organizasyonu ve nihai ürün kalitesini iyileştirmeye yönelik 

makine ekipman alımı için satın alam süreçleri yürütülmüştür.
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  Projenin Sonuçları :
  ► Temin edilen makine ekipman ile üretilen mobilya kalitesinde artış 

   olmuş,

  ► Fabrika alanlarının ısıtılması sisteminin kurulması ile nihai üründe 

   soğuktan kaynaklanan defolar azaltılmış,

  ► Raf sistemleri ile üretilen ürünlerin sevkiyata uygun şekilde 

   depolanması ve alınan pazarlama aracı ile de pazarlama faaliyetlerinin 

   etkin şekilde yapılmasını planlamışlardır.
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   Proje Sahibi : Gür Kalıp Mak. Pls. Paz. Hay. Tur.İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. 

Uygulama Yeri :  Merzifon / AMASYA

Proje Süresi :  8 ay 

Proje Bütcesi :  373.262,04 TL

Ajans Hibe Miktarı :  186.631,02 TL

Verilern Hibe Oranı :  % 50

Projenin Adı : Üretim Altyapısının Geliştirilmesi ile Rekabetçiliğin Arttırılması Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Hedef Kitle : 
Firma sahibi iki kişi ve aileleri, mevcut çalışanlar, yeni istihdam edilen personel 

ve aileleri, müşteriler, makine üreticileri ve tedarikçileridir.

Proje Amacı : 
Gerçekleştirilecek teknoloji ve kapasite artırma yatırımı ile TR83 Bölgesinin 

sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün artırılması ve dışa 

açılımlarının sağlanmasına, işletmelerin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli 

işgücüne sahip, değişen şartlara uyum sağlayabilen bir yapıya kavuşturulmasına 

ve yerel önceliklere uygun mali destek programlarının yürütülmesinde, bölgesel 

düzeyde deneyim ve kapasitenin artırılmasına katkıda bulunmaktır.

  Projenin Sonuçları :
  ► Firma, farklı ebatlarda plastik enjeksiyon makineleri ile kapalı devre “chiller              

   soğutucu “ almış, 

  ► Freze tezgâhı ve vidalı hava kompresörü ile üretim kapasitesini artırmıştır,

  ► Dünya devi haline gelmiş bir çok firmanın tedarikçisi durumuna gelmiştir,

  ► Firmanın üretim kapasitesindeki artış ve ekipman alımları devam edecektir.

Uygulamalar :

► Proje kapsamında firma tesislerine plastik enjeksiyon makineleri ekleyerek, 

üretim kapasitesini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. 
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   Proje Sahibi : Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınaî ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Amasya / Merzifon
Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 844.500,00 TL

Verilern Hibe Oranı : 287.214,45 TL
Ajans Hibe Oranı : %34,01

Projenin Adı : Tekman Metal Teknolojiyi Geliştirme ve Kapasiteyi Artırma Yatırımı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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   Proje Sahibi : Tekman Metal Otomotiv İnşaat Nakliye Sınaî ve Tıbbi Gaz Dolum Tesisleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Proje Amacı : 
Gerçekleştirilecek teknoloji ve kapasite artırma yatırımları ile rekabet gücünün artırılması, 

gelirlerin artırılması, ürün çeşitliliğinin artırılması, üretimde esnek yapıya sahip olma, müşteri 

portföyünün artırılması, üretim kapasitesinin artırılması, üretim teknolojisinin artırılması, 

üretim kalitesinin artırılması, sürekli çalışan personel sayısının artırılması, personellerin 

vasfının artırılması amaçlanmaktadır.yaparak bölgenin kalkınması ve kapasite artırımı ile 

yeni personele iş istihdamı, nitelikli ihracata yönelik personel eğitimi ve işletmenin yeni bir 

yapıya kavuşarak büyümesi, karının arttırılması,  bölgedeki ekonomiye canlılık kazandırması 

amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle : 
Firma sahipleri ve aileleri, firma çalışanları ve aileleri, yeni istihdam edilecek personel 

ve aileleri, müşterilerimiz ve makine tedarikçileri. 

Uygulamalar :
► Proje ekibinin oluşturulması,

► Proje faaliyetlerinin paydaşlar ile paylaşılması,

► Proje ekibinin eğitilmesi,

► Proje tanıtım ve görünürlük faaliyetleri,

► Makine ekipman alımı ihalesi hazırlık,

► Makine ekipman alımı ihalesinin gerçekleştirilmesi,

► Personel istihdamı ve eğitimi,

► Makine ekipmanın alımı, montajı ve deneme üretimi, 

► Raporlama ve denetim,

Projenin Sonuçları :
► Proje kapsamında 16 ilave istihdam sağlandı, 

► Proje kapsamında 16 çalışan proje döngüsü konusunda Merzifon OSB müdürü 

tarafından, 11 çalışanda yüklenici firmaların teknik personeli tarafından eğitildi, 

 ► Üretim kapasitesinin temel hammadde olan sacın daha hassas işlenebilmesi 

için 1 adet lazer kesim makinası alındı.

► Bükme işlemlerinde kullanılmak üzere 1 adet abkant pres,  1adet silindir 

makinesi, ve boru profil bükme makinesi alındı. 
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Projenin Adı :  Emin Efendi Konakları Modernizasyon ve Kapasite Geliştirme Projesi

    Proje Sahibi : Anadolu Mühendislik Planlama İnşaat Turizm Ticaret Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Amasya / Merkez

Proje Süresi : 8 ay

Proje Bütcesi : 205.357,24 TL

Ajans Hibe Miktarı : 102.678,62 TL

Verilern Hibe Oranı : %50

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Proje ile işletmenin konaklama kapasitesini artırmak, işletmenin mevcut tesislerinin 

modernizasyonunu sağlamak, işletmenin hizmet kalitesi ve hizmet çeşitliliği sağlamak,     

müşteri portföyünü çeşitlendirmek, işletmenin cirosunu, karlılığını ve rekabet gücünü 

artırmak, Amasya’da turizmin gelişmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Hedef Kitle : 
İşletme sahibi ve aileleri, İşletme çalışanları ve aileleri, özellikle yaz aylarında kültürel 

turizm amacıyla Amasya’ya gelen yerli ve yabancı turistler olarak belirlenmiştir. 

Uygulamalar :

► Proje kapsamında firmanın mevcut tesislerine ve proje ile birlikte faaliyete 

geçireceği yeni tesisine, 

► Tefrişat malzemeleri alımına yönelik satın alma faaliyetleri yürütülmüştür.

  Projenin Sonuçları :
  ► Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alma faaliyetleri sonucunda İşletmenin 

  yatak kapasitesinde önemli düzeyde artış sağlanmıştır. Yapılan yatırım ile birlikte 

  işletmenin 2011 yılı cirosu ve karlılığı mevcut durumda 2009 yılına göre artış 

  göstermiştir,

  ► Proje kapsamında işletme tesislerine ait eskimiş malzeme ve    ekipmanların 

  değiştirilmesi ve yeni bir tesisin işletmeye kazandırılması neticesinde, müşterilere 

  daha kaliteli bir hizmet verilmeye başlanmıştır. 
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    Proje Sahibi : Simre Butik Otel

Uygulama Yeri : AMASYA
Proje Süresi : 12 ay 

Proje Bütcesi : 348.958,88 TL
Ajans Hibe Miktarı : 174.479,44 TL

Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Çevresel Duyarlılığın Ön Planda Tutulduğu Yeni Teknolojilerle Donatılmış Simre 

                            Butik Otelin TR83 Bölgesi Hizmetine Sunulması Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :  
Yılın tüm aylarında en az % 50 doluluk oranını ile çalışacak ve Amasya’da 

konaklama sorununun çözümüne katkı sağlayarak Amasya’ya gelen turistlerin 

sayısının ve konaklama sürelerinin artmasına yardımcı olacak Simre Butik Oteli 

hizmet açmak hedeflenmiştir. Isı pompası, tavandan-tabandan ısıtma ve 

soğutma sistemi kullanımı, su sıhhi tesisatında elektronik bataryaların kullanımı, 

aydınlatma sisteminde led ve tasarruflu lambaların kullanımı, merkezi elek-

trik süpürgesi sistemi kurulması, endüstriyel mutfak ve çamaşırhane tasarımı 

ve mimariye uygun mefruşat yapılması gibi yeni teknolojileri Amasya İli ile 

buluşturmak projenin diğer bir hedefi olmuştur. 

Hedef Kitle : 
Otel sahibi ve ailesi, otel çalışanları, Amasya’ya gelen yerli ve yabancı turistler 

hedef kitleyi oluşturmaktadır. 
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Uygulamalar :

►Proje kapsamında otel açılışına yönelik ekipman ve malzeme alımı 

gerçekleştirilmiştir,

►Ekipman ve malzeme alımında otelin ısıtma ve soğutma sorununun çözümü 

için su kaynaklı ısı pompasının temin edilmesi ve otel aydınlatma sisteminde  

enerji tasarrufu sağlayacak led ve tasarruf lambalarının temin edilmesi gibi çevre 

duyarlılığının ön planda tutulması düşünülmüştür. 

Projenin Sonuçları :
►Proje kapsamında otel açılışına yönelik ekipman ve malzeme alımı 

gerçekleştirilmiştir,

►Ekipman ve malzeme alımında otelin ısıtma ve soğutma sorununun çözümü 

için su kaynaklı ısı pompasının temin edilmesi ve otel aydınlatma sisteminde  

enerji tasarrufu sağlayacak led ve tasarruf lambalarının temin edilmesi gibi 

çevre duyarlılığının ön planda tutulması düşünülmüştür. 
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    Proje Sahibi : Kırlangıç Metal Sanayi  Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : Amasya / Merkez

Proje Süresi : 7 ay

Proje Bütcesi : 373.000,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 186.500,00 TL

Verilen Hibe Oranı : %50,00

Projenin Adı : Sera Yağmur Oluğu ve Klipsleme Sistemleri Üretimi Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Projenin temel amacı, TR 83 Bölgesinde sera oluğu ve klips üretimi yapmak 

suretiyle bölgenin seracılığının malzeme ihtiyacının karşılanması ve işletmenin 

çalıştığı sektöre yönelik yenilikçi yatırımlar yapmasına olanak sağlamaktır. 

Proje ile işletmenin ürün çeşitliliğinde artış sağlanması, bölgeye ucuz malzeme 

temininin sağlanması, Satışların artması ile işletmenin karlılığının artması, 

kendi kurduğu sistemin hammaddesini üretmek sureti ile maliyetleri düşürmesi 

amaçlanmaktadır.    

Hedef Kitle : 
İşletmenin kendisi, istihdam edilecek kişiler, seracılıkla uğraşan çiftçiler, sera 

kurulumu yapan diğer firmalar olarak belirlenmiştir. 

                 
Uygulamalar : 

►Proje kapsamında firmanın sera kurulumuna yönelik üretim kapasitesini, 

kalitesini ve ürün çeşitliliğini önemli düzeyde artıracak makine ekipman temini 

için satın alma faaliyetleri yürütülmüştür.
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  Projenin Sonuçları :
  ►Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alma faaliyetleri sonucunda

   işletmeye sera oluğu ve sera klipsi üreten bir üretim hattı temin edilmiştir, 

  ►Bu hat sayesinde firmanın ürün portföyü genişlemiş, üretim kapasitesi ve

   kalitesi artmıştır.
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Projenin Adı : Yemek Fabrikası Modernizasyonu

    Proje Sahibi : Yeşil Amasya Hazır Yemek Gıda Ve Hayvancılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : Amasya 

Proje Süresi : 9 ay
Proje Bütcesi : 126.315,40 TL

Ajans Hibe Miktarı : 63.157,70 TL
Verilern Hibe Oranı : %50

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Rekabet gücünü ve üretim kapasitesini artırmak, maliyetleri düşürmek, pazar payını ve 

satışlarını artırmak

Uygulamalar :

► Proje ekibinin kurulumunun ardından kapasite artışına  yönelik yemek fabrikası için 

gerekli ekipman alımı,

► Servis aracı alımı gerçekleştirilmiştir,

► Projenin görünürlük çalışmaları dahilinde broşür bastırılmış ve web sitesi kurulmuştur.

Hedef Kitle : 
İşletmenin kendisi, istihdam edilecek kişiler, hammadde sağlayıcıları (et, sebze, temel 

gıdaların alındığı tedarikçi firmalar), müşteriler

  Projenin Sonuçları :
  ► Yemek hizmeti (catering) veren firma, proje kapsamında alınan frigrofik servis aracı

   alımıyla hizmetini daha geniş bir alana taşıdı,

  ► Alımı gerçekleştirilen diğer malzeme ekipman neticesinde üretim kapasitesi artara

   daha çok müşteriye hizmet verebilir hale geldi, 

  ► Ayrıca web sitesi kurulumuyla firma müşteriler için daha kolay ulaşılabilir hale 

   geirildi. 
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    Proje Sahibi :  Güner Makina Kazan İnşaat Taahhüt Hayvancılık ve Taşımacılık İşleri Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : Amasya

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 301.933,56 TL

Ajans Hibe Miktarı : 150.966,78 TL

Verilern Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Üretim Teknolojisinin İyileştirilmesi ve Rekabetçiliğin Artırılması Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
İşletmenin rekabet gücünün artırılması ve dışa açılmasının sağlanması, yüksek 

teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip, değişen şartlara uyum sağlayabilen bir 

yapıya kavuşturulması, Amasya ilinde gelişme potansiyeli olan makine ve metal ürünleri 

sektörüne yapılacak yeni yatırım ile bu sektörün geliştirilmesi

Uygulamalar :

► Proje kapsamında firma tarafından proje ekibinin ve ofisinin oluşturulmasının 

ardından,

► Üretim teknolojisinin iyileştirilmesi amaçlı olarak makine ekipman alımı gerçekleştirilmiş,

► İşçilere gerekli eğitim verilmiş ve proje görünürlük faaliyetleri tamamlanmıştır. 

Hedef Kitle : 
İşletme ortakları, çalışanlar, istihdam edilecek olan personeller

  Projenin Sonuçları :
  ► Hammaddenin en az fireyle kesilmesini ve bükülmesini sağlayan teknolojik makine

   ekipman yatırımıyla, firmanın üretim kapasitesi artırılmıştır, 

  ► Aynı zamanda proje kapsamında işçilere verilen eğitimlerle, sağlıklı ve güvenli 

   bir iş ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur,

  ► İşletme girişine asılan tabela, alınan makineler üzerine yapıştırılan stickerlar,   

   yaptırılan kataloglar ve geliştirilen web sitesiyle projenin görünürlüğü sağlanmıştır.
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   Proje Sahibi : Ensar İnşaat Dekorasyon Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri :  Merzifon / AMASYA

Proje Süresi :   12 ay

Proje Bütcesi :  269.223,00 TL

Ajans Hibe Miktarı :  134.611,50 TL

Verilern Hibe Oranı :  % 50

Projenin Adı : Ensar Mobilya, Üretim Teknolojileri Geliştirme Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Hedef	Kitle	:	
İşletme sahipleri ve aileleri, İşletme çalışanları,müşteriler.  

Proje	Amacı	:	
Proje kapsamında alınacak makine ekipman sayesinde üretim kapasitesinin, ürün 

kalitesinin ve çeşitliliğinin artması hedeflemiştir.

  Projenin Sonuçları:
  ► Temin edilen makine ekipmanla firmanın üretim kapasitesi artırılmış, 

  ► Ürün portföyü genişletilmiş, 

  ► Firmanın tanınırlığı artırılmış ve istihdam kapasitesi artmıştır,

  ► Ayrıca proje sayesinde firma kalite yönetimi sistemini bünyelerine dahil 

   etmiştir.

Uygulamalar	:

► Proje kapsamında; hava kompresörü ve takımı, 

► 12 üniteli kenar yapıştırma makinesi,

► 6 üniteli optimazasyonlu panel ebatlama makinesi, 

► 3 üniteli eğik kenar yapıştırma makinesi, 

► Dijital çoklu delik delme makinesi alımı gerçekleştirilmiştir,

► Bunlara ek olarak, proje kapsamında kalite yönetimi alanında alınan 

danışmanlık hizmeti sonucunda,

► Firmanın kurumsal yapısı güçlenmiş ve yönetimin kalitesi,  alınan uluslar arası 

kalite belgesi ile tescillenmiştir.
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Proje Amacı : 
Proje kapsamında alınacak makine ekipman sayesinde firmanın daha önce üretemediği 

membran kaplamalı mutfak dolabını kendi imkanlarıyla üretebilmesi hedeflenmiştir. 

Ayrıca üretim alt yapısının güçlenmesiyle birlikte firma yaylı yatak imalatına başlamıştır.

Uygulamalar :

► Proje kapsamında; PLC kontrollü vakum pres makinesi, yay dizgi makinesi,

► Kapitone makinesi, otomatik kesim makinesi alımı gerçekleştirilmiştir, 

► Buna ek olarak alınan ihracat danışmanlığı sayesinde,

► Firmanın ihracat yeteneği gelişmiş ve Ajans desteği ile katılım sağlanan İMOB fuarında

bağlantı kurulan firmalara ihracat gerçekleştirilmiştir,

► Proje kapsamında kalite yönetimi alanında alınan danışmanlık hizmeti sonucunda

► Firmanın kurumsal yapısı güçlenmiş ve yönetimin kalitesi, 

► Alınan uluslar arası kalite belgesi ile tescillenmiştir.

    Proje Sahibi : Özgür Gıda Mobilya Sanayi Tic. Ltd. Şti. 

Uygulama Yeri : Taşova/Amasya

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 210.414,96 TL

Projenin Hibe Miktarı : 105.207,48 TL

Verilern Hibe Oranı : %50

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, İşletme çalışanları, İnşaat firmaları, inşaat yapı malzemesi satışı 

yapan firmalar, müteahhitler, TR 83 bölgesindeki kamu kurum ve kuruluşları 

  Projenin Sonuçları :
  ► Temin edilen makine ekipmanla firmanın üretim kapasitesi artırılmış, 

  ► Ürün portföyü genişletilmiş, 

  ► Firmanın tanınırlığı artırılmış ve istihdam kapasitesi önemli düzeyde    artmıştır,

  ► Ayrıca proje sayesinde firma dışa açılmıştır.

Projenin Adı : Özgür Mobilya Ürün Çeşidinin Ve Üretim Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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    Proje Sahibi : Beşgöz Soğuk Hava Tarım Sanayi  Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Amasya / Merkez
Proje Süresi : 11 ay

Proje Bütcesi : 175.189,00 TL

Hibe Miktarı : 87.819,95 TL 

Verile hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Kirazlar İhracata Çiçek Açıyor Projesi

Proje Amacı :
Proje ile, işletmenin üretilen ürün sayısını, ihracat kapasitesi, karını ve proje 

uygulama kapasitesini artırmak, mevsimlik ve kalıcı iş imkanları oluşturarak 

işsizliğin azaltılmasına katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Hedef Kitle : 
Amasya ve ilçeleri ile çevre illerde kiraz üretimi yapan çiftçiler, kiraz alım-

satımı yapan tüccarlar, işletme sahibi ve aileleri, İşletme çalışanları ve 

aileleri, 40 kadın ve erkek vasıfsız mevsimlik işçi ile aileleri, Kalıcı olarak 

istihdam edilecek 2 işçi ve aileleri olarak belirlenmiştir. 

Projenin Sonuçları:
► Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alma faaliyetleri sonucunda,

 firmanın ürün işleme kapasitesi, ürün çeşitliliği ve ihracat kapasitesi 

artırılarak, nitelikteki kiraz işleme hattının temini gerçekleştirilmiştir. 

Uygulamalar :

► Proje kapsamında firmanın üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğini artıracak 

nitelikte makine ekipman temini için satın alma faaliyetleri yürütülmüştür.
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 Projenin Adı : Binyapı Kapasite ve Çevresel Etkiler İyileştirme Projesi 

    Proje Sahibi : Binyapı Mermer Madencilik İnşaat Petrol Nakliye Makina İthalat İhracat 
                           Sanayi Tic. Anonim Şti.
Uygulama Yeri : Suluova / Amasya

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 326.792,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 163.396,00 TL

Verilen Hibe Oranı : %50,00

Proje Amacı : 
Proje ile temin edilen makine ekipmanlarla işletmenin imal ettiği ürün 

profilinin geliştirilmesi, kurulan kalite laboratuarı sayesinde ürün kalitesinin 

artırılması, firmanın pazardaki rekabet gücünün artırılması hedeflenmiştir.

Hedef Kitle : 
 İşletme sahipleri ve aileleri, İşletme çalışanları,İnşaat firmaları, inşaat yapı 

malzemesi satışı yapan firmalar,müteahhitler, TR 83 bölgesindeki kamu 

kurum ve kuruluşları 
                 
 Uygulamalar : 

►Proje kapsamında; tam otomatik beton blok üretim makinesi, 

►Kumlama makinesi, 

►Buhar kazanı, 

►Kalite kontrol laboratuarı alımı gerçekleştirilmiştir,

►Kavak ilçesinde alınan bir arazi üzerine fabrika binası inşa edilmiştir.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

  Projenin Sonuçları : 
  ►Temin edilen makine ekipmanla firmanın üretim kapasitesi artırılmış, 

  ►Ürün portföyü genişletilmiş, 

  ►Firmanın tanınırlığı artırılmış, 

  ►İstihdam kapasitesi önemli düzeyde artırılmıştır. 
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Projenin Adı : Dış Cephe Hazır Kaplama Malzemeleri ve Yapı Dekor Elemanları Üretimi Projesi

Proje Amacı : 
Mevcut imalathanede manuel olarak yapılan dış cephe kaplama işleminin, 

makine alımı yapılarak otomasyon şeklinde yapılmasını gerçekleştirmek ve 

böylece verimlilik ve kapasiteyi artırmak, Expanded 

Polystrene – EPS’den mamul yapı dekor elemanları üretmek, karlılığı 

artırmak,  Müşteri portföy’ünü artırmak, üretilen ürünlerin yurtdışına 

pazarlanmasını gerçekleştirmek

Uygulamalar :
► Proje ekibinin kurulması, makine alım tekliflerinin değerlendirilmesi, 

► Makine ve ekipman alımı, makinelerin montajı ve işletime alınması, 

► personel eğitimi, deneme üretimi, dış pazar araştırması yapılarak ihracat 

müşterisi bulunması ve yurtiçi pazar araştırması. 

    Proje Sahibi : Dönüşüm Mimarlık Yapı ve Yapı Malzemeleri San. Tic.Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Çorum / Merkez OSB

Proje Süresi : 10 ay

Proje Bütcesi : 78.453,66 TL 

Ajans Hibe Miktarı : 39.226,83 TL 

Verilen Hibe Oranı  : %50

Hedef Kitle : 
Firma ortakları, firma çalışanları.

  Projenin Sonuçları :
  ► Proje kapsamında EPS’den mamul yapı dekor elemanlarının da talep

   edilen şekle göre hazır EPS bloklardan istenen ölçülerde,kesilmesini 

   sağlamak üzere,

  ► CNC Köpük Kesme Makineleri, söve kaplama makinesi, bini aç

   makinesi, CNC makineleri için 2 adet bilgisayar ve yazılımı alınmıştır,

  ► Ayrıca proje kapsamında öngörülen pazar araştırmaları da (ayni

   katkı olarak) Kuzey Irak başta olmak üzere çeşitli komşu ülkelerde

   gerçekleştirilmiş ve potansiyel müşterilerle irtibat kurulmuştur. Proje

   kapsamında 12 ilave istihdam gerçekleştirilmiştir. 
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   Proje Sahibi : Dura Makine Sanayi Adi Ort.

Uygulama Yeri : Çorum /   Merkez

Proje Süresi :  10 ay

Proje Bütcesi :  897.642,98 TL

Ajans Hibe Miktarı :  246.851,82

Verilern Hibe Oranı :  %27,50

Projenin Adı : Yüksek Teknoloji Yatırımı İle Karlılığın ve Rekabetçiliğin Artırılması Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Uygulamalar	:

► Üretim teknolojisinin iyileştirilmesi 1 adet lazer kesim makinesi temini,

► 1 adet kompresör,

► 1 adet kurutucu, 

► 1 adet oksijen ve azot gazı tesisatı alımı sayesinde gerçekleştirilmiştir,

► 4 firma personeli 64 saat yeni alınan makineler hakkında gerekli eğitimleri almış 

ve makine kullanımı ile ilgili gerekli bilgileri öğrenmişlerdir. Hitit Üniversitesi’nden 

42 personel iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi almıştır. üretim planlama ve stok 

yönetimi eğitimi, modern pazarlama ve satış teknikleri eğitimi 

de alınmıştır.

Hedef	Kitle	: 
İşletme ortakları, çalışanlar, işsizler, işletme ortaklarının aileleri, çalışanların aileleri, 

işsizlerin aileleri olarak belirlenmiştir.

Proje	Amacı	:	
Çorum ilinde istihdam ve üretimde öne çıkan makine ürünleri üreten sanayi 

sektörünün geliştirilmesi ve proje ile birlikte işletme, fabrikasında imal edemediği 

lazer kesim işlemlerini kendi fabrikasında yaparak; üretim kapasitesini, kalitesini, 

verimliliğini artırmayı, üretim maliyetlerini düşürmeyi hedeflemiştir.

  Projenin Sonuçları :
  ► 1 adet Lazer Kesim Makinesi, 1 adet Kompresör,  1 adet Kurutucu,  1 adet 

   Oksijen ve Azot Gazı Tesisatı, satın alınmıştır,

  ► 4 personel yeni alınan makineler hakkında , 42 personelde” İş Sağlığı ve İş

   Güvenliği” konusunda eğitim almıştır,

   ► Üretim Planlama ve Stok Yönetimi Eğitimi, Modern Pazarlama ve Satış 

    Teknikleri Eğitimi de alınmıştır. 
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   Proje Sahibi :  Ar - san Makina İmalat Tic.A.Ş

Uygulama Yeri :  Çorum / Merkez OSB

Proje Süresi :   12 ay

Proje Bütcesi :  314.937,70 TL

Ajans Hibe Miktarı :  157.468,85 TL 
Verilern Hibe Oranı :  % 50

Projenin Adı : Makine Yatırımı Rekabetçiliğin Artırılması Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Hedef Kitle : 
İşletme ortakları 6 kişi, çalışanlar 76 kişi, yeni istihdam edilecek  12 kişi

Proje Amacı : 
Çorum ilinde istihdam ve üretimde öne çıkan makine ürünleri üreten sanayi 

sektörünün geliştirilmesi.

  Projenin Sonuçları:
  ► Proje kapsamında üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak makine

   ekipman alımı , 

 ► 4 adet Kaynak Makinesi, 

  ► 1 Adet CNC Dik İşleme Tezgahı, 

  ► 2 Adet 20 Tonluk Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinç) başarı ile tamamlandı,

  ► Proje kapsamında idari kapasitenin artırılmasına yönelik olarak alınan dış

   ticaret eğitimi de başarı ile tamamlandı,

  ► Proje kapsamında 80 işçinin işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi alması yararlanıcı

   tarafından ayni katkı olarak sağlandı,

  ► Proje kapsamında 12 ilave istihdam gerçekleştirildi. 

Uygulamalar :
► Proje Ekibinin ve Ofisinin Kurulması,

► Makine Ekipman Alımı,

► Eğitim,

► İhracat Danışmanlığı Hizmeti,

► Proje Tanıtım Toplantısı,

► Yeni Ürün Katalogu ve CD Hazırlanması,

► Fuar Katılımı,

► Diğer Görünürlük Faaliyetleri.
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    Proje Sahibi : Hitit Yalıtım Ve Yapı Malzemeleri Sanayi  Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : ÇORUM

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 643.327,71 TL

Ajans Hibe Miktarı : 312.978,93 TL

Verilen Hibe Oranı  : %48,65

Projenin Adı : Eps Geri Dönüşüm Ve Kazanım Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Kullanılamayan EPS’den mamul atıkların ve proses firelerinin geri kazanılması, karlılığın 

artması, Karadeniz bölgesindeki EPS’den mamul balık kasası atıklarının sebep olduğu 

çevre kirliliğinin azaltılması, hammadde girdisine katkı sağlanarak maliyetleri düşürmek 

ve kapasite artırımını sağlamak, işlenecek hammadde miktarının oransal olarak azalmasıyla 

şişirme prosesinde enerji tasarrufu sağlamak

Hedef Kitle : 
Firma Ortakları, Firma Çalışanları, Doğu Karadeniz Bölgesi Balık Toptancıları, EPS Ambalaj 

kullanan Gıda ve Beyaz Eşya Satıcıları, İşsizler

  Projenin Sonuçları :
  ► Firma yeniden kullanılabilir hale getirilmemesi durumunda çevre kirliliğine seb

   biyet veren EPS atıklarının, yeniden kazanımını sağlar hale getirmiştir,

  ► Hacim olarak büyük ancak yük olarak hafif son ürünlerinin dağıtımında yaşanan

   problemi, proje kapsamında satın alınan kamyon ve römorkla gidermiştir.

Uygulamalar :
► Proje ekibinin kurulmasının ardından EPS geri dönüşüm ve kazanım sisteminin 

kurulabilmesi için gerekli makine ekipmanın alımı ve ürünlerin dağıtılmasında 

kullanılacak kamyon ve römork alımı gerçekleştirilmiştir,

► Ambalaj malzemesi olarak EPS kullanan firmalar, ısı yalıtım firmaları ve balık hali 

toptancılarıyla irtibata geçilerek atık EPS’lerin toplanması için görüşülmüş ve gerekli 

altyapının hazır hale getirilmesinin ardından ambalaj atıkları toplama lisansı almak için 

Çevre Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur. 
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Projenin Adı : Birlik Metal Teknoloji Geliştirme Projesi

    Proje Sahibi : Birlik Metal ve Metal Mamulleri İmalat San. Tic. A.Ş.

Uygulama Yeri : Çorum / Merkez
Proje Süresi : 8 ay +15 gün

Proje Bütcesi : 349.500,00

Ajans Hibe Miktarı : 174.750,00

Verilen Hibe Oranı   : %50

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Proje kapsamında alınacak makine ve donanım (CNC plazma kesim, vidalı kompresör, hidrolik 

abkant pres, hidrolik giyotin makas) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı programı kapsamında 

başarılı bir proje gerçekleştirmek, üretimden kaynaklanan fireleri önlemek, üretim hatalarını 

önlemek, karlılığı artırmak, kontrolsüz gerçekleşen üretimlerin önüne geçmek, üretim 

teknolojilerini geliştirmek, üretim kapasitesini artırmak, ihracat potansiyeli oluşturmak, 

çalışan sayısını artırmak, alınacak eğitimler ile birlikte üretim planlaması ve kurumsal kimlik 

oluşturmak, etkin bir mekânsal organizasyon kurmak, üretimde artan kalite ile firma markasını 

tüm dünyada tanıtmak ve makine sanayinden gelen taleplere daha etkin cevap verebilmek 

projenin özel amacıdır. 

Hedef Kitle : 
Şirket ve şirket ortakları, ortakların aileleri, çalışanları,  müşteriler; Çorum ve çevre illerde 

bulunan makine imalatçıları ve son kullanıcılar, hammadde tedarikçileri olan şirketler ve pro-

jeden dolaylı faydalanacak olan kişiler.

Uygulamalar :
►1 adet CNC Plazma kesim tezgâhı, 

►1 adet Hidrolik Abkant Pres,  

►1 adet Hidrolik Giyotin Makas, 

►1 adet Vidalı Kompresör, 

►6 yeni personel istihdamı . 

►ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulumu, 

►OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi işletmeye alınmıştır,

►Satın alma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, alınan makinelerin kurulması ile 6 yeni 

operatör ve yardımcı işe alınmış ve eğitilmiştir,

►ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurulumu, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 

Sistemi kurulumu gerçekleştirilmiştir.. 
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   Projenin Sonuçları :
   ►Ürünler istenilen kalitede üretilmekte ve üretim zamanında gerçekleşebilmektedir,

   ►Tek bir üretim modeli ve üretim kalitesi tutturulmuştur, ürünler İstenilen zamanda

    müşterilere  teslim edilir  hale gelmiştir. Hedeflenilen karlılık sağlanmıştır,

   ► Satın alınan,  makineler firmanın dışarı bağımlılığını ortadan kaldırmış ve iş kapasite artışı

    sağlanmıştır.
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Projenin Adı : Üretimdeki Darboğazların Aşılması Ve Üretim Kapasitesinin  ArtırılmasınaYönelik   

        CNC Lazer Tezgâh Yatırımı

    Proje Sahibi : Alapala Makina Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş
Uygulama Yeri : Çorum / Merkez OSB

Proje Süresi : 10 ay

Proje Bütcesi : 786.520,00 TL 
Ajans Hibe Miktarı : 322.473,20 TL 
Verilen Hibe Oranı : %50
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Projenin Adı : Üretimdeki Darboğazların Aşılması Ve Üretim Kapasitesinin  ArtırılmasınaYönelik   

        CNC Lazer Tezgâh Yatırımı
Proje Amacı : 
Ana girdi olan sacın kusursuz, hasarsız ve minimum kayıpla kesilmesini 

sağlamak; sac kesim hızını artırarak, üretimdeki darboğazları gidermek;

 sac kesim süresini azaltarak, imalat süresini kısaltmak; sevkiyat planına 

maksimum uyum sağlamak; sevkiyat süresini azaltmak; Üretim kapasitesini 

artırmak; üretim maliyetlerini düşürmek.

Hedef Kitle : 
Firma ortakları (5 kişi); firma çalışanları (180 kişi), mal ve hizmet sunulan 

müşteriler.

Uygulamalar :

►Yerleşim planının hazırlanması ve küçük ölçekli yapım işleri, 

►Makine nakliyesi ve montajı, 

►Makine teknik eğitimleri, 

►Deneme üretimi, 

►Seri üretime alınması, 

   Projenin Sonuçları :
   ► Proje kapsamında ana girdi olan sacın işlenmesinde kullanılmak üzere 

    lazer kesim tezgahı alındı,

   ► Proje uygulama süreci içerisinde 64 ilave istihdam sağlandı. 
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Projenin Adı : Ünal Yem Fabrikası Ar-Ge Altyapısı İle Ürün Kalitesinin Artırılarak         
        Uluslararası Pazarlara Giriş Projesi

    Proje Sahibi : Ünal Yem San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : Çorum /Merkez

Proje Süresi : 6 ay
Proje Bütcesi : 171.040,00

Ajans Hibe Miktarı : 85.520,00
Verilen Hibe Oranı : %50

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Gıda güvenliğine uygun standartlarda sağlıklı yem üretimi erçekleştirmesi 

amacı ile oluşturulan AR-GE birimi ve kurulan laboratuara alınan 

makineler ile üretilen yem kalitesini ve çeşitliliğini artırarak, mevcut pazar 

payını genişleterek yeni pazarlama stratejileri ile işletmenin ulusal ve uluslar 

arası pazarda rekabet gücünü artırmaktır.

Hedef Kitle : 
Projenin hedef grubu firmanın kendisi ve firma ortakları ile mevcut çalışan 

ve proje ile istihdam edilecek işsizlerdir. Müşteriler; Hayvancılıkla uğraşan 

çiftçiler ve köyler, bayiiler, İç Anadolu ve Karadeniz de yer alan hayvan 

yetiştiricileri, besiciler, tedarikçi firmalar, nakliyecilerdir.
                 
 Uygulamalar : 

►Proje ile ilgili bilgiler vermek amacı ile bir proje açılış toplantısı ve 

sonuçlarını paylaşmak amaçlı bir de kapanış toplantısı tertiplenmiştir, 

►1’er adet azot protein tayin Cihazı destilasyon ünitesi, analitik terazi, saf 

su cihazı, polarimetre (dijital), yağ yayin cihazı, ham selüloz tayin cihazı 

(otomatik),etüv, kül fırını,öğütücü,su banyosu, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı,

nır cihazı (hızlı azot/protein tayin cihazı) temin edilmiştir,

►13 adet makine-ekipman ile birlikte 3 yeni istihdam gerçekleştirilmiştir, 

►1 pazarlama danışmanlık hizmeti alınmıştır. 
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    Projenin Sonuçları : 
   ►Alınan makine ekipmanlar ile rasyon başına düşen maliyetler

   düşürülmüştür,

   ►Firma hammadde alımlarında %5 oranında kazanç sağlamış ve fire oranı

    düşürülmüştür. Ürün kalitesindeki artış ile %20 oranında firma satışları

    artmıştır,

   ►Üreticilerin verim artış miktarı %7 ile %12 arasında gerçekleşmiştir,

    ►Üretim çeşitliliği, ürün kalitesi ve üretim miktarında artış sağlanmıştır, 

   ►Ürün kalitesinde ve pazarlamadaki artış müşteri memnuniyetini

    arttırmıştır,

   ►Firmanın sektördeki tanınırlığı ve marka değeri artmıştır,

   ►Firmanın sektördeki tanınırlığı ve marka değeri, müşteri memnuniyetinin

    artışı ile firmaya olan güven artmıştır.
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Projenin Adı : Mac Tekstil Ürün Çeşitleme Projesi

    Proje Sahibi : Mac Tekstil ve Konfeksiyon San. Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Çorum / Merkez
Proje Süresi : 9 ay

Proje Bütcesi : 800.350,01 TL
Ajans Hibe Miktarı : 341.829,49 TL
Verilen Hibe Oranı : %42,71

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Proje ile, firmanın makine parkurunu güçlendirerek ürün gamına örme 

kumaştan mamul ürün üretimini eklemek yoluyla yıllık üretim kapasite

sinin artırılması, yenilenen üretim kapasitesi ile orantılı üretim ve satış 

yapılmasının sağlanması, çalışan sayısının artırılması, nitelikli personel 

İstihdam ederek etkili pazarlama -  tanıtım çalışmaları yürütülmesi, firmanın 

müşteri sayısının ve pazar payının geliştirilmesi, firma cirosunun ve karının 

artırılarak firmaya rekabet gücü kazandırmayı hedeflenmiştir.

Hedef Kitle : 
Firma ortakları, mevcut çalışanlar, yeni istihdam edilecek personel ile Almanya, 

Hollanda, İngiltere başta olmak üzere yurtdışında müşteri mağazalar hedef 

kitle olarak belirlenmiştir.
                 
 Uygulamalar : 

► Proje kapsamında firmanın makine ekipman kapasitesini artırmaya 

yönelik satın alma faaliyetleri, 

► Kalite yönetim sisteminin belgelendirilmesine ilişkin faaliyetler ve 

istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmüştür.    
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Projenin Sonuçları : 
►Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alma faaliyetleri sonucunda 

yeni üretim bantları oluşturulmuş, 

► Üretim kapasitesi ve ürün gamı önemli düzeyde artırılmış, 

► Çorum İşkur İl Müdürlüğü ile %50 istihdam garantili eğitim 

programları düzenlenmiş ve program sonunda yüksek oranda istihdam 

artışı sağlanmıştır,

► İşyerinin kalite yönetim sistemi belgelendirme çalışmaları 

tamamlanarak kalite yönetim sistemi belgesi temin edilmiştir.

49



Projenin Adı : OKA Bölgesinde İlk Isıl İşlem Tesisi Yatırımı

    Proje Sahibi : Esse Makine ve Kalıp Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Çorum / Merkez
Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 618.082,36 TL
Ajans Hibe Miktarı : 309.041,18 TL

Verilen Hibe Oranı : %50,00

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Sektördeki gelişmeleri takip etmek için üretim teknolojisini yenilemek, Isıl işlem 

prosesini (tesisini) ilk kez bölgeye kazandırmak ve kalıpçılık sektöründe sürekli 

büyüyerek kapasiteyi artırmak, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini arttırmak, dış 

ticaret danışmanlığı desteğiyle yeni pazarlara ulaşmak, 

Ürünlerin sağlamlığını ve çeşitliliği sağlamak, ISO 9001 kalite belgesini alarak 

ürün kalitesini artırmak, Kurumsal yapıyı güçlendirmek.

Hedef Kitle : 
Firma sahibi ve aileleri, firma çalışanları, yeni istihdam edilen personel, ulusal 

pazarda İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Ege Bölgesinde sektörden 

müşteriler, Firmaların İhracat yaptığı Almanya, İngiltere, Rusya ve Arap Ülkeleri 

müşteri grupları. 

                 
 Uygulamalar : 

►Firma Bölgede Isıl İşlem tesisi kurmak için makine ekipman teminine yönelik, 

kalite belgelerinin alınmasına yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. 
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Projenin Sonuçları : 
►Kalite kontrol çerçevesinde Türkiye’deki çoğu ısıl işlem tesisinde bulunmayan 

laboratuar cihazları ile kalite anlayışına yepyeni bir boyut getirmiştir,

►Firma ISO 9001 kalite belgesi ve dış ticaret danışmanlık hizmeti  temin etmiştir, 

►Almış olduğu internet sayfası ile de Pazar sayısını artırmaya yönelik faaliyetleri de 

mevcuttur. 
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Projenin Adı : Geliştirilen Kompakt Balık Unu Ve Yağı Üretim Hattının Seri İmalatı

    Proje Sahibi : Taç Makine 

Uygulama Yeri : Çorum / Merkez
Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 587.559,28 TL
Ajans Hibe Miktarı : 293.779,64 TL

Verilen Hibe Oranı : %50,00

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Proje kapsamında alınacak makine sayesinde firmanın üretim kapasitesinin 

artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca firmanın çevreye daha duyarlı üretim 

yapması ve bunu uluslararası geçerliliği olan bir belge ile tescillemesi 

hedeflenmiştir.

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, işletme çalışanları, balık unu ve yağı üretim 

tesisleri.
                 
 Uygulamalar : 

►Proje kapsamında; CNC dik işleme merkezi, 10 ton kapasiteli vinç, 

universal torna tezgahı (6 metre), indüksiyonla ısıtma cihazı, universal 

dik torna tezgahı alımı gerçekleştirilmiştir,

►Ayrıca, ISO 14001 çevre yönetim sistemi konusunda danışmanlık 

hizmeti alınmıştır,

►Alınan danışmanlık hizmetinin ardından akredite bir firma tarafından 

denetlenen firma, ISO 14001 belgesini almıştır. 
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Projenin Sonuçları:
► Temin edilen makine ile firmanın üretim kapasitesi ve ürün kalitesi 

artırılmış, ürün portföyü genişletilmiştir,

► Ayrıca proje kapsamında alınan danışmanlık hizmeti sayesinde 

firmanın kurumsal kapasitesinde iyileşmeler gerçekleşmiştir.
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Projenin Adı : Çevreye Duyarlı, İzlenebilir, Robotlu Üretim Sisteminin Geliştirilmesi

    Proje Sahibi : Yetsan Oto Kalorifer ve Radyatör Sanayi Ticaret Ananim

Uygulama Yeri : ÇORUM
Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 463.128,04 TL
Ajans Hibe Miktarı : 231.564,02 TL

Verile Hibe Oranı : %50,00

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Üretimde hata oranının azaltılması, ürün ve stok takibinin yapılması için 

sistem geliştirilmesi, üretim kalitesinin artırılmasıyla ürüne ve markaya 

artı değer kazandırılması, atık su maliyetinin azaltılması ve çevreye duyarlı 

üretim anlayışının geliştirilmesi için su arıtma tesisinin oluşturulması, 

çalışan sayısının artırılması, firmanın pazar payının, cirosunun ve ihracatının 

artırılması, ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hazırlığı 

yaparak ürettiği radyatörlerin uluslarası tanınırlığını sağlayacak olan 

altyapının kurulması ve nihayetinde Yetsan A.Ş’ nin rekabet gücünün 

artırılması.

Hedef Kitle : 
Firma Ortakları, mevcut çalışanlar,  yeni istihdam edilecek personel, 

yurtiçindeki ve yurtdışındaki otomotiv üreticileri, resmi ve resmi olmayan 

bayiler, kamu kurumları, hane halkları ve işyerleri

                 
 Uygulamalar : 

►Proje ekibinin oluşturulmasının ardından makine ekipman alımı 

gerçekleştirilmiş, 

►ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme hazırlığı amaçlı olarak 

eğitim ve danışmanlık alınmış, projenin görünürlüğünün sağlanması amaçlı 

olarak işletmenin girişine bir tabela asılmış ve katalog yaptırılmıştır. 
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Projenin Sonuçları : 
►Proje kapsamında alınan makine ekipman sayesinde radyatör üretimi 

için kritik önem arz eden kaynak işlemi robotlarla gerçekleştirilebilir 

hale gelmiş olup, insan hatalarından kaynaklanan fire oranı azalmıştır,

►Yine satın alınan depo stok takip sistemi ve ekipmanlarla stok 

maliyetleri düşmüş, sipariş aşamasından üretim aşamasına iletişim 

daha kolay sağlanabilir hale gelmiştir,

►Endüstriyel atık su arıtma tesisiyle imalatta kullanılan su arıtılarak 

kanalizasyon hattına verilmeye başlanmıştır, 

►Alınan eğitim ve danışmanlıklarla firmanın otomotiv sanayine ürün 

tedariki için ihtiyaç duyduğu, ISO/TS 16949 Kalite Yönetim Sistemi 

Sertifikası alım sürecinde ilerleme kaydedilmiş, firma yalın üretimi 

benimsemiştir.



    Proje Sahibi : Gurur Tekstil Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Çorum / Merkez OSB
Proje Süresi : 10 ay

Proje Bütcesi : 256.931,82 TL 

Ajans Hibe Miktarı : 128.465,91 TL 

Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Üretimdeki Darboğazların Aşılması ve Üretim Kapasitesinin Artırılmasına   

        Yönelik CNC Lazer Tezgâh Yatırımı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :
Yeni bir üretim hattının (konfeksiyon bandı) kurulmasıyla, üretim kapasitesinin %35 

artırılması. İleri teknoloji ürünü yeni nesil konfeksiyon makinelerinin kullanılması ile kesim 

ve dikim hatalarından kaynaklanan üretim hatalarının %10 seviyelerinden %3-4  

seviyelerine çekilmesi. Her türlü kumaşta mükemmel dikiş kalitesinin yakalanması ve 

çok özel şekilli dikişlerin yapılabilmesi. Yeni tasarıma sahip ürünlerin daha rahat üretile-

bilmesi. Daha seri imalat yapılabilmesi. Teslim sürelerine uyum oranının %98’e çıkarılması. 

Birim maliyetlerin düşürülmesi, yüksek dikiş kalitesi ve yeni tasarımların sağlanması ile 

yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılması. 

Hedef Kitle : 
Firma ortakları (2 ortak), mevcut çalışanlar (136 kişi), yeni istihdam edilecek personel 

(114 kişi).   Müşteriler;  Yurtdışı müşteriler (20’nin üzerinde firma).

Uygulamalar :
►Makinelerin temin edilmesi,

►Deneme üretimlerinin yapılması, 

►Yeni personelin alınması ve eğitilmesi, 

►Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, 
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Projenin Sonuçları :
►Proje kapsamında terminlere (sipariş süresi) uyum ve hata oranlarını azaltmak 

amacıyla alımı planlanan 35 adet modern teknolojiye sahip konfeksiyon makinesi 

alımı başarı ile tamamlanmıştır. Ayrıca “dijital plotter” cihazı satın alınarak modellerin 

çıktıları alınarak kısa süre içerisinde imalata başlanabilmektedir,

►Diğer yandan proje kapsamında hazırlanan işletme web sitesi ve görünürlük 

materyalleri (CD, Broşür) işletmenin çalışanlarına ve diğer hedef kitlesine daha kolay 

ulaşmasını sağlamamaktadır. İnternet sitesine konulan iş başvuru formları aracılığı ile 

iş başvuruları alınabilmektedir,

►Proje uygulama döneminde 44 ilave personel istihdam edilmiştir.



    Proje Sahibi : Coşkun Metal
Uygulama Yeri : Çorum / Merkez

Proje Süresi : 11 ay

Proje Bütcesi : 511.810,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 255.905,00 TL

Verilen Hibe Oranı : %50,00

Projenin Adı : Dış Ticaretin Desteklenmesi ve Yenilik Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :
Proje ile kurulacak yeni CNC hat ile işletmenin üretim kapasitesinin 

artırılması, yeni CNC hat ile bölgedeki büyük ihracatçı firmaların çözüm 

ortağı haline gelmek, işletmenin ve alt taşeronlarının istihdam kapasi-

tesinin artırılması, yeni müşteri gruplarına ulaşılması ve müşteri sayısının 

artırılması, ihracat kapasitesinin artırılması ve yurt dışı yeni pazarlara açılımın 

sağlanması, işletmenin kurumsal kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Hedef Kitle : 
İşletmenin kendisi ve bünyesinde çalışan personel, işletmenin taşeronları 

olarak çalışan işletmeler, işletmenin mevcut ve potansiyel müşterileri, Mevcut 

yaklaşık ve potansiyel müşterileri olarak belirlenmiştir.

Uygulamalar :

► Proje kapsamında firmanın mevcut üretim kapasitesi ve kalitesini önemli 

düzeyde artıracak olan CNC işlem hattı alımına yönelik satın alma faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir,

► Ayrıca, firma ve projenin görünürlüğüne önemli katkıda bulunan görünür-

lük materyalleri hazırlanmasına ilişkin faaliyetler yürütülmüştür.
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Projenin Sonuçları :
►Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alma faaliyetleri sonucunda 

İşletmenin üretim kapasitesini önemli düzeyde artıran CNC çelik işleme 

hattı temin edilmiştir,

►Bu hat sayesinde ürün kalitesi artmış ve firma ihracat kapasitesini 

artırmıştır,

►Ayrıca, görünürlüğe katkı sağlayan materyallere sahip olunmuş firmanın 

tanıtımını sağlayan film hazırlanmıştır, 

►Proje başlangıcına göre istihdam kapasitesinde yaklaşık 3 kat artış 

sağlanmıştır.  

59



   Proje Sahibi : Karadayı Makina San ve Tic. A.Ş

Uygulama Yeri :  Çorum / Merkez  OSB

Proje Süresi :  12 ay

Proje Bütcesi :  366.498,70 TL

Ajans Hibe Miktarı :  183.249,35 TL

Verilern Hibe Oranı :  % 50

Projenin Adı : Yeni Makine Yatırımı İle Karlılığın ve Rekabetçiliğin Artırılması Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Hedef Kitle :                                                                                             
İşletme ortakları: 5 kişi, çalışanlar: 26 kişi, işsizler: 6 kişi 

Proje Amacı :                                                                                                    
Çorum ilinde istihdam ve üretimde öne çıkan makine ürünleri üreten sanayi 

sektörünün geliştirilmesi.

Projenin Sonuçları :
 ► Proje kapsamında üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak 

makine ekipman alımı (Plazma kesme makinesi, 4M Universal Torna Tezgâhı, 

2 Adet 20 Tonluk Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinç) başarı ile sağlandı,

► Proje kapsamında idari kapasitenin artırılmasına yönelik olarak alınan 

kalite yönetim sistemi ve dış ticaret eğitimi başarı ile tamamlandı ve tüm 

idari çalışanlar bu konularda teknik destek aldı,

► Proje uygulama süreci içerisinde 6 adet yeni istihdam gerçekleştirildi, 

► Tüm çalışanlar işçi sağlığı ve güvenliği eğitimi aldı. Toplamda 8 çalışana 

yeni alınan makinelerle ilgili 80 saat teknik eğitim verildi.

Uygulamalar:                                                                                                

► Makine ekipman alımı, 

► İşçi eğitimi, 

► İhracat danışmanlığı hizmeti, 

► Kalite yönetim sistemi eğitimi, 

► Proje tanıtım toplantısı yeni ürün kataloğu ve cd hazırlanması, 

► Dergi reklamı, web sitesi tasarımı, 

► Fuar katılımı, diğer görünürlük faaliyetleri. 
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Projenin Sonuçları :
► Alınan makine ve ekipman ile boya maliyeti ve boyama süresi ,

azalarak, boyama kalitesi  ve boyanın mukavemeti oldukça artmıştır,

► İşçilik maliyeti azalmıştır,

► Saç bükümünün kalitesi artmış, sac büküm maliyeti azalarak dışa 

bağımlılık tamamıyla bitmiştir, 

► Sac büküm süresi azalmış,

► Parçalı bükümleri tek parça olarak bükme olanağı elde edilmiştir,

► Bükümde istenilen hassasiyet oranı daha iyi ve daha hızlı bir şekilde elde 

edilir hale gelmiştir,

► Boya sisteminin değiştirilmesi işçi sağlığı açısından oldukça önemli 

olmuştur,

► Çevreye verilen zarar en aza indirgenmiş, gelen şikâyetler sona ermiştir,

► İhracat miktarı artmıştır.

Projenin Adı : Hitit Makine’nin Üretim Teknolojisinin Yükseltilmesi ve İhracatının Artırılması Projesi

    Proje Sahibi : Hitit Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Çorum /Merkez

Proje Süresi : 9 ay

 Ajans Proje Bütcesi : 261.290,00 TL

Verilern Hibe Oranı : 130.645,00 TL

Hibe Oranı : %50

Proje Amacı : 
Daha hızlı ve seri bir üretim hattının kurulmasıyla; üretim sürecinde yaşanan 

boya ve sac işleme sorunlarını gidermek, üretim kapasitesini arttırmak, 

hammadde zayiatını azaltmak; verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini ve 

ürün fiyatlarını azaltmak, ürün yelpazesini geliştirmek, bayi ağı geliştirerek yurt 

içinde pazar payını büyütmek, ihracatı Avrupa ülkelerini hedeflemek suretiyle 

artırmak, müşteri portföyünü artırmak, İmal edilen ürünler için ISO kalite 

belgelerini alarak kalite sistemini kurmak ve bu sayede daha kaliteli ve 

standart üretim yapmak, Yeni istihdamla insan gücü kaynağını güçlendirmek, 

kendi imkânlarıyla proje uygulama ve yönetme kapasitesini arttırarak bu 

alanda tecrübe sahibi olmak.

Hedef Kitle : 
Firma ortakları, mevcut çalışanlar ve yeni istihdam edilen personel, 

ülke genelinde çeşitli un ve yem fabrikaları ile ekmek fırını, yurt dışında 

Almanya, Avusturya, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan, 

Yunanistan, Arnavutluk, İran, Cezayir, Mısır, Libya, Sudan, Rusya, Ukrayna, 

Gürcistan, Türkmenistan ve Kazakistan’dan sektörde faaliyet gösteren 

firmalar

Uygulamalar :
►Un, irmik sektöründe makine ve yedek parça imalatı, satışı ve ihracatını 

artırma yönünde makine ekipman temini,

► Kalite belgesinin temini.
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Projenin Adı : Hitit Makine’nin Üretim Teknolojisinin Yükseltilmesi ve İhracatının Artırılması Projesi

Proje Amacı :  
Proje ile, bölge ve firma için yeni bir ürün olan briket yakıt üretimi için briket pres 

ünitesi kurmak, bu ünite ile ağaç sanayinden çıkan atıklar, testere ve hızar talaşları, 

bambu, tahıl ve pamuk gibi tarımsal saplar, çeşitli bitki sapı v.b. orman ürünlerinin 

yanabilir özellikteki atık maddelerinin çeşitli işlemlerden geçirilerek briket yakıt ve 

mangal kömürü elde etme prosesi geliştirmek, işletmenin kurumsal yapısını, yönetim 

ve organizasyon yapısını geliştirmek için yönetim sistemi belgeleri temin etmek, 

istihdamı artırmak, markalaşmak ve rekabet gücümüzü arttırmak hedeflenmiştir.

    Proje Sahibi : Dilek Kereste Orman Ürünleri Ambalaj Sanayi

Uygulama Yeri : Çorum / Merkez

Proje Süresi : 12 ay
Proje Bütcesi : 353.780,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 176.890,00 TL
Verilen Hibe Oranı  : %50

Hedef Kitle : 
Dilek kereste orman ürünleri ve ambalaj sanayi firması, çalışanları, firma sahibi ve 

çalışanları aileleri, tedarikçiler ve aileleri / katı yakıt tüketimi yapan bölge ve ülke 

halkı olarak belirlenmiştir. 

Projenin Sonuçları  :
► Proje kapsamında gerçekleştirilen satın alma faaliyetleri 

sonucunda özel imalat olarak briket kömür üretim hattı 

kurulmuş  ve  üretime başlamıştır,

► Ayrıca, gerekli eğitimler alınarak , ISO 9001:2008  Kalite 

Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri 

temin edilmiştir.  

Projenin Adı : Ekolojik Biokütle Yakıt Projesi

Uygulamalar :

► Proje kapsamında özel imalat olarak briket kömür üretim hattı alımına yönelik 

satın alma faaliyetleri yürütülmüştür,

►İşletmenin kurumsal yapısını, yönetim ve organizasyon yapısını geliştirmek 

için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, 

► Üretimin çevresel etkilerini kontrol altına almak için ISO 14001 Çevre Yönetim 

Sistemi belgeleri almak üzere eğitim alımı ve belgelendirme sağlanmıştır.
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Projenin Adı : Öm – San Teknoloji Geliştirme Ve Kapasite Artırma Projesi 

Proje Amacı : 
Firmanın makine parkında bulunan eksik makine ve ekipmanları gidererek; 

teknoloji gelişimi sağlamak, üretim kapasitesini artırmak, karlılığı artırmak, 

ürün çeşitliliğini artırmak, fason üretimden kaynaklanan firelerin, zayiatların, 

zaman kayıplarının ve kalitesizliğin önüne geçmek, yeni istihdamlarla çalışan 

sayısını artırmak, reklam ve tanınırlık faaliyetleri gerçekleştirmek sureti ile 

şirketin markalaşmasını ve ürünlerin tanınırlığını sağlamak.

    Proje Sahibi : Öm – San Otomotiv Makine İnşaat Nakliye Kasa Damper Sanayi  Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : ÇORUM

Proje Süresi :  8 ay

Proje Bütcesi : 126.625,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 253.250,00 TL

Verilen Hibe Oranı   : %50

Hedef Kitle : 
Şirket ortakları ve şirketin tüzel kişiliği, Türkiye ve çevre ülkelerde bulunan her 

marka kamyon ve tır ( çekici ) kullanıcıları.

Uygulamar:

►Proje ekibinin kurulmasının ardından proje kapsamında makine ekipman 

satın alımı gerçekleştirilmiştir.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Projenin Sonuçları :
►Yeni bir şube açarak proje kapsamında satın alınan makine ekipmanlar 

buraya yerleştirilmiştir,

► Hali hazırdaki makine parkurunu geliştirerek teknolojiye ayak 

uydurulmuştur,

► Ürün kalitesi ve üretim miktarı artırmıştır.  
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Proje Amacı :  
Orman ürünleri üreten firmaya teknolojik makine ve donanımının temin 

edilmesiyle modernizasyon ve kapasite artırımının gerçekleştirilmesi.

    Proje Sahibi : Sefer Orman Ürünleri Kapı Fab. Gıda Otomotiv ve 
Yedek Parçaları Doğrama  Akaryakıt İnş. Tar. Ürünleri Nak. Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Kargı / ÇORUM
Proje Süresi : 8 ay 

Proje Bütcesi : 152.844,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 76.422,00 TL

Verilen Hibe Oranı   : %50

Hedef Kitle : 
Müşteriler, yurt dışı inşaat firmaları, müteahhitler, kooperatifler, işletmemize 

hammadde temin eden firmalar, bölgedeki esnaf grubu, potansiyel istihdam 

grupları, bölgede faaliyet gösteren diğer işletmeler ve tüm bölge halkı.

Projenin Sonuçları :
►Çalışan sayısı artırılmıştır,

►Makine sayısı ve üretim kapasitesi artrılmıştır. 

Projenin Adı : Sefer Kapı Kapasite Artırma ve Modernizasyon Projesi

Uygulamalar :

►Ahşap kapı üretimine yönelik makine ekipman alımı yapılmıştır.
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   Proje Sahibi : İmamzade Tekstil İmalat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri :  Çorum /Merkez

Proje Süresi :   8 ay 
Proje Bütcesi :  41467,74 TL

Ajans Hibe Miktarı :  20.733,87 TL
Verilern Hibe Oranı :  % 50

Projenin Adı : Üretim Altyapısının Geliştirilmesi ile Rekabetçiliğin Arttırılması Projesi

Hedef Kitle : 
İşletme ortakları, çalışanlar, işizler

Projenin Sonuçları :
► Alınan ekipmanların kullanımı ve teknik bilgi sahibi olma anlamında 

firmada çalışan 8 kişi gerekli eğitimleri almışlardır,

► Projenin tanıtımı ve görünürlüğe yönelik basın toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. Firmanın ve ürünlerinin tanıtımına faaliyetlerde 

bulunulmuştur.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Uygulamalar:

►Tekstil üretimine yönelik makine ekipman temin edilmesi.

Proje Amacı : 
İşletmelerin rekabet gücünün artırılması ve dışa açılmalarının sağlanması, 

işletmelerin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli işgücüne sahip, değişen 

şartlara uyum sağlayabilen bir yapıya kavuşturulması, Çorum ilinde istihdam ve 

üretimde öne çıkan tüketim malları üreten tekstil sektörünün geliştirilmesidir.
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   Proje Sahibi : Çopuroğlu Un Tarım Ürünleri Nakliyat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri :  Alaca / ÇORUM

Proje Süresi :  6 ay

Proje Bütcesi :  143.945,16 TL

Ajans Hibe Miktarı :  71.972,58 TL

Verilern Hibe Oranı :  % 50

Projenin Adı : Teknoloji Yenileme ve Kapasite Artırımı Projesi

Proje Amacı : 
Proje kapsamında alınacak otomatik nem ölçüm ve tavlama ünitesi sayesinde 

ürün kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, bilgisayar de-

netimli randıman sistemi kurulumu ile anlık olarak verimliliğin ölçülebilmesi 

hedeflenmiştir. Ayrıca elektronik un torbalama kantarı sayesinde 5-10-25 kg lik 

paketlerle ürün çeşitliliğinin artırılması hedeflenmiştir.

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, pide ve ekmek fırınları, pastaneler, ev hanımları, 

lokanta-restoranlar, askeri kışlalar, hastaneler, un toptancıları 

Projenin Sonuçları :
► Temin edilen makine ekipmanla firma, verimliliğini anlık olarak ölçmeyi 

başarmış,

► Daha kaliteli un üretimi gerçekleştirmiş ve farklı ağarlıklardaki paketlerde           

ürün sunumuna başlamıştır.

Uygulamalar :

► Proje kapsamında; 5-10-25 50 kg lık tek tartımlı elektronik un torbalama kantarı, 

► Bilgisayar denetimli merkezi randıman sistemi, 

► PLC denetimli otomatik buğday nem ölçüm ve tavlama sistemi alımı                                                                                                                                            

      gerçekleştirilmiştir.                                                                                                                       
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 Projenin Adı : Eken Kereste İşletmesini Geliştirme Projesi

    Proje Sahibi : Eken Kereste Orman Ür.Tar.Hay. ve Kuyumculuk Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : Kargı / ÇORUM

Proje Süresi : 8 ay 
Proje Bütcesi : 130.780,56 TL

Ajans Hibe Miktarı : 65.390,28 TL
Verilen Hibe Oranı : %50

Proje Amacı : 
İşletmenin ihtiyaç duyduğu yönetim danışmanlığı, dış ticaret eğitimi, marka 

ve kalite sertifikaları yanı sıra Lata Dilimleme Makinesi, 100’lük Hidrolik 

Markul, Sağ-Sol Çaprazlama Makinesi, Endüstriyel Çizgi Lazer ile Çoklu Yan 

Alma makinelerini almak, istihdamı 12’den 18’e çıkarmaktır.

Projenin Sonuçları :
►Firma, işlenen kereste olarak  kapasitesini artırmak amacıyla, makine 

ekipmanı  kurmuştur,

►Yönetim danışmanlığı, dış ticaret eğitimi, kalite sertifikasyonu ve 

marka tescili çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Hedef Kitle : 
Başvuru sahibi, şirket ortakları, proje ortağı ve mevcut çalışanlar hedef grubu 

oluşturmaktadır.Bölge içi ve dışında faaliyet gösteren büro-ofis, yatak odası, 

yemek masası takımları, dolap, vestiyer, masa, raf, kitaplık, sehpa üreten 

mobilya imalatçıları,  kalıp işleri, iskele platformları, iç bölme ve çatı kaplama 

işleri ile zemin ve parke döşeme işleri yapan müteahhitler, gıda, otomotiv, 

mermer, kimya sanayi, makine sanayi, beyaz eşya başta olmak üzere palete 

ihtiyaç duyanlar, ambalaj ve paketleme işi yapanlar, müşterileri oluşturmaktadır.

beyaz eşya başta olmak üzere palete ihtiyaç duyanlar, ambalaj ve paketleme işi 

yapanlar, müşterileri oluşturmaktadır.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Uygulamalar :

►Makine ve ekipman temini,

►Kalite belgelerinin alınması,

► Web sayfası yapımı.
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 Projenin Adı : Şahin Makinenin Rekabet Gücünün Arttırılarak Ulusal ve Uluslararası  

         Piyasalarda İş Hacmini Arttırması

    Proje Sahibi : Şahin Makine İmalat Sanayi Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Çorum /Merkez
Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 255.500,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 127.750,00 TL

Verilen Hibe Oranı : %50,00

Proje Amacı : 
Proje kapsamında alınacak makine sayesinde firmanın üretim kapasitesinin 

artırılması hedeflenmiştir. Ayrıca firmanın çevreye daha duyarlı üretim 

yapması ve bunu uluslararası geçerliliği olan bir belge ile tescillemesi 

hedeflenmiştir. Bunların dışında, firmanın dış pazarlara açılımı için son derece 

önemli olan CE belgesinin temin edilmesi hedeflemiştir.

Projenin Sonuçları : 
►Temin edilen makine  ile firmanın üretim kapasitesini  artırmış, 

ürün portföyünü genişletmiştir,

►Ayrıca proje kapsamında alınan çeşitli danışmanlık hizmetleri 

sayesinde firmanın kurumsal kapasitesinde son derece önemli 

iyileşmeler gerçekleşmiştir.

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, işletme çalışanları,mevcut ve potansiyel müşteriler 

Uygulamalar : 

►Çift sütunlu CNC dik torna tezgahı alımı gerçekleştirilmiştir. 

►ISO 14001, Pazarlama ve CE belgelendirme konularında danışmanlık 

hizmeti alınmıştır,

►ISO 14001 belgesini almıştır, 

►Ayrıca firma satışını yaptığı darbeli kırıcı, elek gibi birçok makine için 

CE self deklarasyon belgesini imzalamıştır.
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    Proje Sahibi : Özdemir Makine
Uygulama Yeri : Çorum

Proje Süresi : 7 ay

Proje Bütcesi : 91.995,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 45.997,50 TL

Verilen Hibe Oranı : %44,98

Projenin Adı : Özdemir Makine Kapasite Artırımı

Proje Amacı :
Üretim kapasitesini arttırmak, daha verimli ve yüksek kaliteli ürünler 

üretilmesine olanak sağlayacak modern üretim teknolojilerini devreye sokmak,  

artan iş hacmi ve üretim kapasitesine bağlı olarak, işletmenin insan kaynakları 

potansiyelini geliştirmek ve istihdam olanaklarını genişletmek, insan kaynakları 

niteliklerini geliştirmek, firmanın iç ve dış pazarlarda daha iyi rekabet 

edebilmesini sağlayacak yatırımları yapabilmesine olanak sağlayacak şekilde 

kurumsal yapısını geliştirmek.

Hedef Kitle : 
Firma sahip ve çalışanları, Mevcut Müşteriler

Uygulamalar :

►Makine ekipman alımı gerçekleştirilmiştir,

►Alınan makine ekipmana bağlı olarak  yeni personel alımı gerçekleştirilmiştir, 

►Personele alınan makineler konusunda eğitim verilmiştir. 

Projenin Sonuçları :
►Proje öncesinde sac kesim ve büküm işlerini dışarıda gerçekleştiren firma, 

proje kapsamında alınan makine ekipman sayesinde bu işlemleri kendi 

bünyesinde gerçekleştirebilir hale gelmiştir,

►Bu sayede üretim maliyetleri düşmüş ve üretim kapasitesinde artış mey-

dana gelmiştir.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

70



    Proje Sahibi : Kat-San Oto Radyatör Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : Merkez / Çorum

Proje Süresi : 10 ay

Proje Bütcesi : 314.252,46 TL

Ajans Hibe Miktarı : 157.126,23 TL

Verile hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Kat-San Oto Radyatörlerinin Üretim Kapasitesinin ve Rekabet Gücünün   

        Artırılması Projesi

Proje Amacı :
Proje kapsamında alınacak makine ekipman sayesinde firmanın daha önce ithal ettiği 

ara mallardan olan yüksek basınca dayanıklı radyatör borusunu kendi bünyesinde 

üreterek karlılığını artırmayı hedeflenmiştir. Ayrıca firmanın mevcut üretim 

kapasitesinin ve ürün kalitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, İşletme çalışanları, tedarikçiler ve müşteriler. 

Projenin Sonuçları :
►Temin edilen makine ekipmanlar sayesinde yüksek basınca dayanıklı 

radyatör borusu imalatına başlanmıştır,

►Ayrıca ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi ve kalitesi artmıştır.

Uygulamalar :

► Proje kapsamında; bant kalaylama ve boru makinesi, farklı özelliklerdeki fin 

makineleri, 60, 80, 150 tonluk hidrolik presler, sütunlu matkap, giyotin makası, 

revolver torna tezgahı ve hava kompresörü alımı gerçekleştirilmiştir. 
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   Proje Sahibi : Betontaş Yapı Elemanları İnş. Tic. San. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri :  Samsun / Kavak

Proje Süresi :  6 ay

Proje Bütcesi :  1.253.259,99 TL

Ajans Hibe Miktarı :  373.972,78

Verilern Hibe Oranı :  % 29,84

Projenin Adı :  Beton Hafif Yapı ve Çevre Düzenleme Elemanları 

        Projesi Yüksek Teknoloji Yatırımı İle Karlılığın ve Rekabetçiliğin Artırılması Projesi
    

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Uygulamalar :

► Tam otomatik beton blok üretim makinesi, kumlama makinesi, buhar kazanı, 

kalite kontrol laboratuarı alımı gerçekleştirilmiştir. 

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, İşletme çalışanları,İnşaat firmaları, inşaat yapı 

malzemesi satışı yapan firmalar,müteahhitler, TR 83 bölgesindeki kamu 

kurum ve kuruluşları 

Proje Amacı : 
Proje ile temin edilecek makine ekipmanlarla işletmenin imal ettiği ürün 

profilinin geliştirilmesi, kurulan kalite laboratuarı sayesinde ürün kalitesinin 

artırılması, firmanın pazardaki rekabet gücünün artırılması hedeflenmiştir.

Projenin Sonuçları :
► Temin edilen makine ve ekipmanla firmanın üretim kapasitesi artırılmış, 

ürün portföyü genişletilmiştir,

► Firmanın tanınırlığı  ve istihdam kapasitesi önemli düzeyde artırılmıştır,

► Proje kapsamında ISO 9001-2008 belgesi sahibi olunmuş, kalite 

standardı çerçevesinde iş akışı ve süreçler geliştirilerek kalite standardı 

yakalanmıştır.
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   Proje Sahibi : Semsan Pompa   Makine ve San.Ltd.Şti.

Uygulama Yeri :  Samsun / Tekkeköy

Proje Süresi :  12 ay

Proje Bütcesi :  241.000

Ajans Hibe Miktarı :  111.500,00

Projenin Adı : Enerji Tasarrufu ile Küresel Isınma Tedbirlerine Destek Projesi
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Verilern Hibe Oranı : %46,26
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Hedef Kitle: 
Bölgesel ihtiyaçları karşılama seviyesinde şehir yapılanmasında ve gelişiminde 

rol oynayacak olan belediyeler, yerel kurum ve kuruluşlar, barajlarımızın 

verimliliğini ve tasarrufunu artırmak için ilgili resmi kurumlar, mevcut 

müşteriler ve istihdamı gerçekleştirilecek yeni personel hedef gruplar 

arasında yer almaktadır. 

Proje Amacı: 
Proje, makine ve teçhizat yatırımıyla firmanın üretimini hızlandırmayı 

planlamaktadır., Makine ve teçhizat üretim hızını bölgesel ve ulusal 

ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeye getirmek, üretim kapasitesini, 

ihracatta ürün yelpazesini, sermaye hacmini arttırmak projenin özel 

amacıdır. Firmanın bünyesinde kazanacağı dönüşüme bağlı olarak 

yeni personel istihdamı da hedeflenmektedir. Roje, makine ve teçhizat 

yatırımıyla, istihdam olanaklarını daha da iyileştirebilir hale getirerek 

ilk aşamada firmanın üretimini hızlandırmayı planlamaktadır. Üretim 

kapasitesinde artış, buna paralel olarak makine ve teçhizat üretim hızının 

bölgesel ve ulusal ihtiyaçlara cevap verebilmesinin yanında ihracatta 

geniş ürün ve sermaye hacmine sahip olunacaktır. Firmanın bünyesinde 

kazanacağı dönüşüme bağlı olarak yeni personel istihdamı da 

hedeflenmektedir.

Projenin Sonuçları :
► Üretim sisteminde ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatlar temin 

edilmiştir,

► Firma hem modern üretim tekniklerini uygulama olanağına kavuşmuş 

hem de ürünlerini kısa sürede daha kaliteli hale getirmiştir,

► Üretim maliyetleri düşürülmüştür,

► Müşteri  portföyü genişletilmiştir,

► Ayrıca üretimin daha hızlı ve daha modern yöntemlerle yapılmasını 

sağlayan CAD tabanlı çizim yapabilecek kapasiteye ulaşılmıştır.

Uygulamalar:

►  Bir adet CNC Torna Tezgâhı alınmıştır,

► 3 yeni personel istihdamı gerçekleşmiştir, 

► Ayrıca mamullerin üretimini daha hızlı ve daha modern yöntemlerle 

yapacağı CAD tabanlı çizim yapabilecek kapasitede bir bilgisayar alınmıştır, 

►Teknik eğitimler ve teknolojiye uyumlaşma çalışmaları yürütülmüştür.
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Projenin Adı : Desenli Folyo İmalatı Projesi

    Proje Sahibi : Koç Elektromekanik Tic. ve San.A.Ş 
Uygulama Yeri : Samsun

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 224.555,66 TL

Ajans Hibe Miktarı  : 112.277,83 TL

Verilern Hibe Oranı : %50

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Türkiye’de üretimi yapılmayan fakat kullanımı çok olan transfer folyo ve desenli PVC 

film(kendinden yapışkanlı) üretmek, şirket ortaklarının ekonomik gelişmişliğini 

yükseltmek, şirket çalışan sayısının artmasını sağlamak, üretim bandından çıkacak olan 

ara ürünleri(transfer folyosu) kullanan diğer üreticilerin de rekabet gücünü arttırarak 

onlarında her alanda büyümesini sağlamak ve tüketicilerin daha kaliteli ve zevklerine 

uygun ürünler bulmalarını sağlamak.

Uygulamalar :

► Makine ve ekipman temin edilmesi.

Hedef Kitle : 
Şirket ortakları, çalışanları ve aileleri, transfer folyolarla üretim yapan kuruluşlar ve 

üretilen mamulleri kullanan kişiler.

Projenin Sonuçları :
►Yapı malzemeleri üreticileri için ara ürün niteliğindeki transfer folyosu 

üretebilme kapasitesi artırılmış olup kendinden yapışkanlı folyo üretebilir hale 

gelinmiştir,

► Ürün kalitesi  ve desen çeşitliliği artırılmıştır.
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    Proje Sahibi : İmaretçioğlu Tıbbi Aletler Sanayi Tic. Ltd. Şti. Samsun Serbest Bölge Şubesi

Uygulama Yeri : Samsun – Serbest Bölge

Proje Süresi : 12 ay
Proje Bütcesi : 381.796,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 190.898,00 TL
Verilern Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Modernizasyon Yatırımı Projesi
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Proje Amacı : 
İMARETÇİOĞLU Tıbbi Aletler Ltd. Şti. tarafından sunulan bu projenin genel amacı 

ulusal ölçekte medikal sektörünün gelişmesine, sektörün ihracat içindeki payının 

artmasına ve istihdamın artmasına katkı sağlamak ve de Orta Karadeniz Bölgesi’nin 

ekonomik kalkınmasına hız kazandırmaktır.

Uygulamalar :

► Mevcut makinelere kamera kontrol sistemi kurulmuştur. 

► Tanıtım materyalleri hazırlanmıştır.

Hedef Kitle : 
İşletmenin müşterisi olan ilaç firmaları, işletmede istihdam edilen personel hedef 

kitleyi oluşturmaktadır. 

Projenin Sonuçları :
► Üretim kalitesi artırılmıştır,

► Tanıtım katalogu tasarım ve basımı (İngilizce ve Türkçe) ve tanıtım filmi   

çekimi (İngilizce ve Türkçe)gerçekleştirerek fuarlarda profesyonel tanıtım 

araçları ile yeni  pazar açılımları yönünde önemli ihtiyaçları giderilmiştir,

 ► Kamera kontrol sisteminin kurulmasından sonra üretilen ampullerin hatalı 

olup olmadıklarının önceden tespit edilebilmesini sağlamasından dolayı makine 

ve kontrol elemanlarının müdahale edebilmesi neticesinde,kullanılan cam 

borunun düzgün ve kaliteli olarak ampule dönüştürülebilmesi sağlanmıştır,

► Fire oranı önemli oranda düşürülmüştür,

► Ampul kontrolünün hızlı ve seri bir şekilde yapılmasından dolayı da kontrol             

elamanlarının üretilen ürünlerin paketlenmesine odaklanması sağlanmıştır, 

► Proje ülke genelinde tanıtılması neticesi nedeniyle müşteri portföyünde 

beklenilen artış sağlanmıştır.
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    Proje Sahibi : Göze Hurdacılık-Atık Toplama Ve Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Uygulama Yeri : Samsun

Proje Süresi : 10 ay

Proje Bütcesi : 513.405,72 TL
Ajans Hibe Miktarı : 256.702,86 TL

Verilern Hibe Oranı  : %50

Projenin Adı : Plastik  Ambalaj Atıkların Geri Dönüşümü İle Granül Üretimi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
İşletme bünyesinde ürün çeşitlendirmesi yaparak (atık plastiklerden granül elde 

edilmesi)

atık plastikleri tekrar üretim sürecine sokarak çevreye zarar vermesini önlemek,  

gelirleri artırmak.

Uygulamalar :

► Makine ekipman temin edilmiştir.

Hedef Kitle : 
Firma ve çalışanları, Bafra Belediyesi K.A.T. Sistemindeki Ambalaj Üreticileri, 

SatışNoktaları, Yerel Yönetimler, Samsun, Ordu ve Giresun İlleri halkı, Geri 

dönüşümyoluyla elde edilmiş plastik granülü hammadde olarak kullanan tekstil ve 

otomotiv sanayi,inşaat sektörü, mobilya sanayi ve plastik kasa imalatı yapan sanayi 

işletmeleri

Projenin Sonuçları :

► Plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile granül üretimi kapsamında ürün 

çeşidi artırılmıştır,

► Çevreye zararlı plastik atıkların geri dönüşümüne katkıda bulunan bir projeye 

imza atılmıştır,

► Hali hazırda cam atıklarını toplayan ve hurdacılık yapan firma,yeni bir alanda 

satışa başlanmıştır,

► Ayrıca plastik atıkların toplanması için sözleşme imzalanan belediyelerde 

yer alan ilköğretim okullarında öğrencilere geri dönüşüm konulu eğitimler verilmiştir.
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    Proje Sahibi : Samsun Akın Rejenere Kauçuk ve Lastik Ayakkabı Ltd.Şti.
Uygulama Yeri : Samsun / Merkez

Proje Süresi : 12 ay
Proje Bütcesi : 621.182,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 310.591,00 TL

Verile Hibe Oranı :  %50

Projenin Adı : İki Renkli PVC Çizme Üretim Projesi
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Proje Amacı :
Proje ile, firmanın makine altyapısını güçlendirerek iştigal konularından biri olan 

lastik çizme üretim kapasitesinin, pazar payının, cirosunun, karının ve ihracat oranını 

artırılması ve mevcut sistemle gerçekleştiremediği iki renkli lastik çizme üretiminin 

gerçekleştirilerek, firmayı ulusal ve uluslararası pazarın iki renkli lastik çizme tale-

bine cevap verebilecek duruma getirmek hedeflenmiştir. Ayrıca, istihdama katkı 

sağlanması da diğer bir amaçtır.  

Hedef Kitle : 
Firma ortakları, mevcut çalışanlar ve yeni istihdam edilecek personel ile 81 ilden 

müşteriler ve İran, Irak ve Romanya ülkelerinden 3 müşteri hedef kitleyi 

oluşturmaktadır.

Projenin Sonuçları :
► Üretim kapasitesi artırılmıştır,

► İhracat yapılan ülke sayısı 3 den 5’e yükselmiştir, 

► Ulaşılan pazar ve yeni müşteri sayısı 400’den 420’ye yükselmiştir. 

Uygulamalar :

► Bölge için oldukça önemli bir yer tutan 2 renkli PVC Çizme üretimi makinesi

temin edilmiştir.
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Projenin Adı : Tüterler Konfeksiyon Kalite ve Kapasite Artırma Projesi

    Proje Sahibi : Tüterler Konfeksiyon Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : Samsun / Tekkeköy

Proje Süresi :  9 ay
Proje Bütcesi : 367.148,32

Ajans Hibe Miktarı : 183.574,16
Verilen Hibe Oranı : %50
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Proje Amacı : 
Yeni alınacak olan makine ekipmanlar sayesinde yeni üretim bandını 

faaliyete geçirmek ve üretim kapasitesi, kalitesi ve verimliliğini artırmak, 

enerji verimliliği sağlamak, üretim bandından boşa çıkacak olan eski 

makineler ile firma içerisinde bir sürekli eğitim merkezi kurmak ve 

istihdam artışı sağlamak hedeflenmiştir.

Projenin Sonuçları :
► Maliyetlerde düşüşler sağlanmış, ürün kalitesi, firmanın sektörde 

tanınırlığı, marka değeri, mevcut markalarının ve yeni markalarının 

tanınırlığı artmıştır, 

► İhracat miktarında %25’e varan bir artış sağlanmıştır,

► Ülkemizin ve şehrimizin hem ekonomisine hem de tanınırlığına fayda 

sağlandığı gözlemlenmiştir. 

Hedef Kitle : 
Proje kapsamında istihdam edilecek olan personel ile mevcut personel 

ve tüm personelin aileleri yer almaktadır. Ayrıca proje kapsamında 

oluşturulacak olan sürekli eğitim merkezinden fayda sağlayacak olan 

kişiler ve projede oluşturulacak olan üretim hattından fayda sağlayacak 

olanlar müşteriler ve hammadde temin eden firmalar ve makinelerin 

satın alınacağı firma ve çalışanları da projenin ana hedef grubu 

içerisindedir. 

Uygulamalar :

►Firma binasının fiziki koşullarının iyileştirilmesi sağlanmıştır, 

►Proje kapsamında alınan tekstil makine ekipmanları sonrası 8 yeni işçi 

istihdamı ve istihdam edilen personelin eğitimine yönelik sürekli eğitim 

merkezi kuruluşu ve makine başında eğitimleri gerçekleştirilmiştir,

► Yeni bir Web sitesi yapılmıştır. Sitede oluşturulan Proje bölümünde 

projenin özet bilgileri, tanıtımı ve elde edilen sonuçları anlatılmıştır.
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    Proje Sahibi : Elifya Baza
Uygulama Yeri : Samsun / Bafra

Proje Süresi : 6 ay 

Proje Bütcesi : 309.250,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 154.625,00 TL

Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Elifya Kapasite Kalite Yeni Ürün Geliştirme Projesi
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Proje Amacı :  
Alınan yatak üretim makineleri sayesinde mevcut durumda firmanın 

yapamadığı yatak üretimini gerçekleştirerek yeni ürün ortaya koymak, 

çeşitliliği artırarak yeni ürünü başarı ile gerçekleştirmek, alınan araç 

ile ürünün nakliyesinden kaynaklanan maliyet artışını rekabet şansını 

artırmak, bu sayede ürün çeşitliği ve kalitenin artırılmasının sağlanması, 

ürün çeşitliliği ile birlikte üretim kapasitesinin artırılması, yatak üretim 

makineleri ile yeni ürün ortaya koyarak alternatif pazar ve kaliteli müşteri 

beklentileri çerçevesinde ürünü ortaya koymak, baza satışı yapılan firmalara 

alıcının ihtiyaçları karşılanmış şekilde tamamlayıcı ürünü imal etmek ürün-

lerde kaliteyi artırmak, firmanın pazar payının ve yıllık gelirinin artırılması 

yolu ile istihdam artışının sağlanması, baza üretiminde elde edilen pazarı 

genişleterek yatak üretiminde de verilen hizmet kalitesinin artırılması yolu 

ile sektörde genel kalite artışının sağlanması, yeni ürün ortaya koyarak 

çeşitliliğin artırılmasının sağlanması.

Hedef Kitle : 
Ana hedef grubu firmanın kendisidir. Yine ana hedef grup içerisinde 

firmanın personeli ile proje kapsamında istihdam edilen personel ile bütün 

personelin aileleri yer almaktadır. Proje oluşturulacak olan üretim hattından 

fayda sağlanan bölgedeki müşteriler hedef kitle içerisinde yer almaktadır. 

Ayrıca makinelerin satın alınacağı firma ve çalışanları da ana hedef grup 

içerisindedir.

Projenin Sonuçları :
►Yeni ürün olarak yatak üretimine başlanmıştır,

►Firmanın üretim kapasitesi ve rekabet gücü artırılmıştır.

Uygulamalar :

►Mobilya sektöründe kapasite ve ürün kalitesini artırabilmek  ve aynı 

zamanda bazanın haricinde yatak üretimini sağlayabilmek amacıyla yeni 

makine ve ekipman temin edilmesi. 
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    Proje Sahibi : Bahadır Tıbbi Alet Cihaz ve İnşaat Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.
Uygulama Yeri : Samsun / Kutlukent OSB

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 414.636,18 TL

Ajans Hibe Miktarı : 207.318,09 TL

Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Yeni Ürün Sunulması

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :  
Tıbbi alet sektöründe faaliyet gösteren işletmede; ısıl işlem fırını, CNC 

abkant pres ve sac doğrultma makinesi yatırımı ile üretimde yenilik ve 

modernizasyona gidilmesi, yüksek teknoloji kullanımı ile üretim 

kapasitesinin artırılması ve makine parkurunun modernize edilmesi.

Hedef Kitle : 
Yararlanıcı işletme, çalışanları ve müşterileri.

Projenin Sonuçları :
►Proje kapsamında temin edilen atmosfer kontrollü ısıl işlem fırını ile ısıl 

işlem gerektiren imalatlar daha kaliteli gerçekleştirilebilmektedir,

►Proje kapsamında temin edilen abkant presler ile üretim kapasitesi 

artmış ve kalıpların değiştirilmesi için ihtiyaç duyulan zamandan tasarruf 

edilmiştir,

►Proje kapsamında temin edilen bant doğrultma makinesi ile delikli 

sac tepsilerin imalatında kullanılan parçaların punch presteki delme 

işleminden sonra montaja hazır hale getirilmesi için gerekli olan dü-

zeltme işlemi daha etkin olarak gerçekleştirilerek zaman ve kaynaktasar-

rufu sağlanmıştır. 

Uygulamalar :

► Yeni makine alımı kurulumu ve deneme üretimi yapışması.
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Projenin Adı : Otomasyonlu Oksijen ve  Karışım Gazları Üretim Tesisi

    Proje Sahibi : Bülbüloğlu Oksijen Asetilen Tıbbi Gazlar San.Tic.Ltd.Şti.

Uygulama Yeri : Samsun / Merkez
Proje Süresi : 10 ay

Proje Bütcesi : 466.534,30 TL
Ajans Hibe Miktarı : 233.267,15 TL

Verilen Hibe Oranı : %50,00
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Proje Amacı : 
Proje ile, üretimlerinde firmanın ürettiği gaz ve gaz karışımlarına gereksinim 

duyan sanayi, ağır sanayi, demir-çelik, sağlık, gıda gibi bölgesel gelişmede son 

derece önemli sektörlerin ihtiyaçlarının daha kısa sürede, daha uygun maliyet ve 

daha kaliteli şekilde, talep edilen ürün çeşitliliğine uygun olarak karşılanması ve 

firmanın üretim kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. 

Hedef Kitle : 
İşletmenin kendisi, bölge genelindeki işletmeler, istihdam edilen personel ile 

istihdam edilmesi planlanan 3 adet personel, bölge içi ve bölge dışında müşteriler 

olarak belirlenmiştir.
                 
 Uygulamalar : 

► 1 adet azot tankı, 

► 1 adet karbondioksit tankı, 

► 1 adet 2x12 tüplük dolum rampası,     

► 1 adet evaporatör, 

► 2 adet kyrogenic dolum pompası, 

► 162 adet dolum tüpü, 

► 1 adet gaz kromotografi cihazı, 

► 1 adet plc’li otomasyon sistemi, 

► 1 adet barkot sistemi alımı gerçekleştirilmiştir,

► Alınan makine ekipmanların yerleştirileceği yer için çelik sundurma yapımı 

gerçekleştirilmiştir, 

► Ayrıca, firma ve projenin görünürlüğüne ilişkin faaliyetler yürütülmüştür.
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Projenin Sonuçları : 
► Temin edilen makine ekipmanla firmanın üretim kapasitesi ve kalitesi önemli 

düzeyde artırılmıştır. 

► Firma daha hassas dolum ve ölçüm yapabilen bir gaz dolum hattına sahip 

olmuş ve böylece sağlık ve gıda sektörü gibi daha hassas gaz karışımlarına 

ihtiyaç duyan sektörlere cevap verebilir hale gelmiştir. 
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    Proje Sahibi : Abeka İnşaat Mühendislik Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Uygulama Yeri : Samsun / Merkez

Proje Süresi : 9 ay

Proje Bütcesi : 253.559,40 TL

Ajans Hibe Miktarı : 126.779,70

Verilen Hibe Oranı : %50,00

Projenin Adı : Abeka Çelik Atölye İş Geliştirme Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :
Proje ile temin edilen makine ekipmanlarla işletmenin imal ettiği ürün profilinin 

geliştirilmesi, firmanın pazardaki rekabet gücünün artırılması, firma tarafından 

sunulan hizmetlerde iş güvenliğinin tesis edilmesi ve zaman kaybının en aza 

indirilerek verimli bir çalışma ortamı sağlanması ve tanıtım faaliyetleri ile de 

firmanın tanınırlığının artırılması hedeflenmiştir. 

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, İşletme çalışanları, Silo ve tank kullanan işletmeler, 

TR 83 Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde çelik yapı ve makine imalatı sektörlerin-

de faaliyet gösterip bükülmüş profil, boru ve levha kullanan işletmeler, seracılık 

ile uğraşan işletmeler, çiftçiler.

Uygulamalar :

► Hidrolik boru ve profil bükme makinesi, 

► Hidrolik silindir bükme makinesi, 

► Makaslı platform, 

► Traktörlü toz altı kaynak makinesi ve forklift alımı gerçekleştirilmiştir,

► Tanınırlığı artırmak amacıyla; Samsun Tarım Hayvancılık, Zirai Donatım ve 

GıdaFuarı’na katılım sağlanmış, www.abeka.com.tr web sitesinin faaliyete 

geçirilmiş ve tanıtım materyali olarak broşür ve afiş bastırılmıştır,

► ISO 14001 çevre yönetim sistemi kalite belgesi eğitimleri alınmış olup, bu 

doğrultuda yapılan denetim sonrası ISO 14001 çevre yönetim sistemi kalite 

belgesi almaya hak kazanılmıştır.  
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Projenin Sonuçları :
►Üretim kapasitesi artırılmıştır,

►Ürün portföyü genişletilmiştirç,

►İş güvenliği açısından daha güvenli ortamlarda çalışma imkanı sağlanmıştır,

► Tanıtım faaliyetleri ile firmanın tanınırlığı artırılmış ve istihdam kapasitesi 

önemli düzeyde artırılmıştır. 
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Projenin Adı : Lüks Kaşık, Lüks Çatal ve Lüks Sup Kaşığı ile Ürün Çeşitliliğinin Arttırılması

    Proje Sahibi : Fatma Emel PAYALI (Karbon Plastik Şahıs İşletmesi)

Uygulama Yeri : Samsun / Merkez(19 Mayıs Sanayi Sitesi)
Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 407.880,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 203.940,00 TL

Verilen Hibe Oranı : %50,00
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Proje Amacı : 
Yeni ürünlerin üretilmesi sonucunda ambalaj sektöründe firmanın rekabet 

gücünün ve gelirlerimizin artırılması.

Hedef Kitle : 
Yararlanıcı işletme sahibi, çalışanları ve müşterileri.
 
Uygulamalar : 

►Yeni makine ve ekipman temin edilmesi ve deneme üretimi yapılması,

►Yeni personelin alımı ve bu personelin eğitimi,

►Yeni pazarlama aracı alınması.
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Projenin Sonuçları : 
►Proje kapsamında 33 gözlü “lüks” yemek kaşığı, sup kaşığı ve kaşık kalıbı 

alınarak yeni ürünlerin imalatına başlanmıştır,

►Proje kapsamında gerçekleştirilen 300 tonluk mengene kapama gücüne 

sahip enjeksiyon makinesi ile üretim kapasitesi ve kabiliyeti artırılmıştır,

►Pazar ağı genişletilmiştir.
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Projenin Adı : Mobilya Üretim Hattı Modernizasyonu Ve Kapasite Artırımı Projesi

    Proje Sahibi : Ekinpen PVC Pencere Aksesuarları İmalat Pazarlama Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Samsun / Tekkeköy
Proje Süresi : 8 ay

Proje Bütcesi : 229.280,40
Ajans Hibe Miktarı : 114.640,20

Verile hibe Oranı : %50,00
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Proje Amacı : 
İşletme bünyesine yeni makineler kazandırarak halen faaliyetinde 

bulunulan mobilya üretiminde üretim hattının modernizasyonu ve 

kapasite artırımı sağlamak projenin özel amacıdır.

Projenin Sonuçları :
►İşletme bünyesine yeni makineler kazandırılmıştır,

►İmalat miktarında %80 artış,  fire oranının da % 40 azalma sağlanmıştır,

►İş hacmi genişlemiş, istihdam ve firmanın pazar payı artmıştır,

►Maliyetler rekabet edebilecek düzeye gelmiş,özellikle iç kapıda firma 

ürün çeşidini genişleterek piyasaya entegre olma noktasında önemli mesafe 

kat edilmiştir,

►Müşteri kitlesi olan inşaat firmaları yeni makinelerin ürün kalitesini 

artırmasından ötürü daha tereddütsüz ve firmaya daha güvenli bakmaya 

başlamış ve bu durum firmanın iş bağlantı yapma kabiliyetini artırmıştır.

Hedef Kitle : 
Firma ve çalışanları, müşteriler; mobilya satış bayileri, ithalatçı firmalar, 

tüketiciler ve çevreye duyarlı bir üretim olması nedeniyle tüm insanlar 

hedef grup içinde yer almaktadır.

                 
 Uygulamalar : 

► 5 adet yeni makine ve ekipman temin edilmesi,

►3 yeni istihdam sağlanması,

►ISO 9001 Kalite Yönetim Standardı Belgesi alınması,

►OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alınması,

►ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alınması. 
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    Proje Sahibi : Global İnşaat ve Yapı Malz. San.Tic. A.Ş.
Uygulama Yeri : Samsun / Merkez

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 470.522,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 235.261,00 TL

Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Global A.Ş. İmalata Yönelik Yatırım Projesi 
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Proje Amacı :
Proje kapsamında temin edilen makine ekipmanlarla sıfırdan bir imalat atölyesi 

yatırımı hedeflenmiştir. Bu kapsamda, PVC hammadde ve geri dönüşüm malze-

meleri kullanılarak plastik inşaat malzemeleri imalatı yapılacaktır.

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, işletme çalışanları, tedarikçiler ve müşteriler.

Projenin Sonuçları :
►Ürün çeşitliliği artırılmıştır,

►Firmanın rekabet gücü ve üretim kapasitesi artırlmıştır.

Uygulamalar :

►Ekstuder 70 lik tek burgu makinesi, 

►150 kg saat kırıcı makinesi, 

►500 gr plastik enjeksiyon makinesi, 

►Yolluk kırma makinesi, delikli artı kalıbı (192 gözlü), 

►PVC profil ve file kaplama makinesi, 

►25’lik ekstruder, 

►Seramik köşe profili kalıpları, 

►Laminant parke eşik profil kalıbı, 

►Alçı köşe profili kalıbı, 

►Kuvvet kenar profili kalıpları, 

►PVC fileli fuga profil kalıbı  alımı gerçekleştirilmiştir.
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Projenin Adı: CAMPOR Teknoloji Yenileme Projesi

    Proje Sahibi : CAMPOR Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Uygulama Yeri : Samsun / Kutlukent OSB
Proje Süresi : 9 ay

Proje Bütcesi : 487.210,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 243.605,00 TL
Verilen Hibe Oranı : %50,00
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Proje Amacı : 
Mevcut üretim hattının modernize edilmesi, müşteri portföyünün 

geliştirilmesi.  

Hedef Kitle : 
Müşteriler, firma çalışanları ve ortakları.

Uygulamalar : 

►Yeni makine ve ekipmanların temin edilmesi

►Yeni personel istihdamı ve makine başında eğitilmesi 
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Projenin Sonuçları : 
► Proje kapsamında yapılan yatırım ile üretim bandının en önemli 

kısımlarından olan şişirme ünitesi yenilenmiştir. Böylece hammaddenin 

en etkin şekilde mamule dönüştürülmesi sağlanmıştır. 

►Nihai mamulün paketlenmesinde kullanılan yarı otomatik 

paketleme makinesi sayesinde nihai ürünün görselliği artırılmış ve nakil 

aşamasında zarar görmesi engellenmiştir.
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    Proje Sahibi : Rönmed Medikal
Uygulama Yeri : Samsun / Tekkeköy

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 267.301,00

Ajans Hibe Miktarı : 133.650,50

Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Rönmed Medikal Rekabet Gücünü Artırıyor
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Proje Amacı :
Tıbbı alet ve cihazların üretimi alanında faaliyet gösteren firma, projeyle 

birlikte ürün çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. 

Bu kapsamda seyyar röntgen cihazı üretimi yapmak üzere gerekli makine 

ekipmanın alımı hedeflenmektedir. Firma ürün gamında yeni ve daha 

teknolojik bir ürün olacak olan Seyyar Röntgen Cihazı Üretimi (öncelikli 

sektör) yapmak için ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanın alımı ile firma 

içinde küçük tadilat işlerinin gerçekleştirilmesi, yıllık işletme cirosunda, 

karlılıkta artış, tıbbi cihaz sektöründe röntgen cihazı üretimi yapan firmanın 

teknolojisini artırarak,  Sağlık Kenti Samsun iddiasında olan ilimize gerekli 

katkıyı sağlamak, firmanın pazar payının ve yıllık gelirinin artırılması yolu ile 

istihdam artışının sağlanması, ilimiz başta olmak üzere bölgemiz ölçeğinde 

kadın girişimcilerin önüne iyi uygulama örneklerini koymak yolu ile kadın 

girişimci sayısının artışına katkı sağlamak.

Hedef Kitle : 
Projenin ana hedef grubu firmanın kendisi oluşturmaktadır. Yine ana hedef 

grup içerisinde firmanın mevcut personeli ile proje kapsamında istihdam 

edilecek olan genç personel ile aileleri yer almaktadır. 

Uygulamalar :

►Yeni makine ve ekipman temin edilmesi,

► CE Belgesi alınması

 

Projenin Sonuçları :
►Firmanın sektördeki tanınırlılığı, marka değeri artmıştır, 

►Proje kapsamında alınan ekipmanlarla birlikte fason olarak  yaptırılan 

iş miktarı düşmüş bu sayede firmanın üretim 

maliyetleri %15 azalmıştır,

►Üretim parkurunun genişlemesiyle ve üretim maliyetlerinin 

düşmesiyle işletmenin yurtdışı rekabet gücü artmış, yenilenen üretim 

parkuru sayesinde verimlilik artmıştır, 

►Son kullanıcıların istedikleri özelliklerdeki ürünü daha ucuza alma 

imkanı ortaya çıkmıştır.
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    Proje Sahibi : Karsan Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Uygulama Yeri : Samsun / Kavak

Proje Süresi : 7 ay

Proje Bütcesi : 154.080,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 77.040,00 TL

Verilen Hibe Oranı  : %50

Projenin Adı : Kalker Ocağı Kırma Eleme Tesisi Kapasite Arttırımı ve Modernizasyonu
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104



Proje Amacı :  
Proje kapsamında temin edilen makine ekipmanlarla işletmenin ürettiği ürün 

profilinin geliştirilmesi,  firmanın pazardaki rekabet gücünün artırılması ve tanıtım 

faaliyetleri ile de firmanın tanınırlığının artırılması hedeflenmiştir.  

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, İşletme çalışanları, işletme çalışanları, kireç fabrikamız, 

laboratuarımız, bölge halkı/Hazır beton santralleri, Demir çelik ve bakır üretim 

tesisleri, şeker fabrikaları, yol müteahhitleri, inşaat malzemesi satıcıları, tarım 

ilaçları satıcıları, sanayi kireci satıcıları, belediyeler, köylere hizmet götürme 

birlikleri, il özel idareleri.

Projenin Sonuçları :
►Üretim kapasitesi artırılmıştır 

►Ürün portföyü genişletilmiştir 

►Piyasada daha çok talep gören boyutlarda agrega üretimi yapılabilir hale 

gelinmiştir.

Uygulamalar :

►Darbeli kırıcı ve titreşimli elek alımı gerçekleştirilmiştir.

►Firmanın tanınırlığı artırmak amacıyla katalog ve broşür bastırılmıştır. 
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    Proje Sahibi : Şahin Mobilya

Uygulama Yeri : SAMSUN

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 358.161,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 179.080,50 TL

Verilen Hibe Oranı   : %50

Projenin Adı : Teknoloji Entegrasyonu İle Rekabet Seviyesinin Artırılması Ve Dışa Açılım

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :  
Makine ve ekipman yatırımları yaparak üretim teknolojisini, üretim 

kapasitesini ve üretim kalitesini geliştirmek, yeni üretilmeye başlanacak 

ürünler ile ürün çeşitliliğini arttırmak böylece ulusal ve uluslararası 

pazarlarda pazar payını arttırmak, ürün birim maliyetlerini düşürerek 

ulusal ve uluslararası pazarda fiyat rekabetçi konumda yer almak, ihracat 

hacmini arttırmak; ihracat için özel departman kurarak, yeni makine 

alımları ile üretim kalitesinin artması ve üretim maliyetlerinin önemli 

ölçüde azalması ile global pazarda rekabetçi duruma gelinmesi ve 

yurtdışında yeni müşteriler bularak ihracat hacminin arttırılması, istihdam 

sağlamak, onları eğitmek ve sektöre yeni kalifiye eleman kazandırmak, 

Yeni istihdamlar sayesinde bölgede yaşan insanların sosyo-ekonomik 

gelişmişliğini artırmada katkıda bulunmak, Kalite Yönetim Sisteminin 

kurulması; ISO 9001 belgesinin alınabilmesi için gerekli kalite yönetim 

sistemi alt yapının kurulması, Çevre Yönetimi (ISO14001) ve İş Sağlığı 

ve Güvenliği (OHSAS) belgelerinin alınması, kalite yönetim sistemleri ve 

ihracat danışmanlığı alarak kurumsallaşmak, projenin sektördeki firmalara 

örnek olmasını sağlamak ve yeni yatırımların önünü açmak proje amaçları 

arasındadır. 

Hedef Kitle : 
Firma sahibi ve ailesi, firma çalışanları, yeni işe alınan işçiler, ulusal pazarda 

ürünleri kullanan aileler, uluslararası pazarda satış gerçekleştirilen firmalar 

hedef kitle içerisindedir. Ambalaj kullanan Gıda ve Beyaz Eşya Satıcıları, İşsizler

Uygulamalar :
►Yeni makine ve ekipman temin edilmesi,

►Kalite sertifikasyon belgelerinin alınması.
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Projenin Sonuçları :
►Üretim hacmi ve ürün çeşitliliği artırılmıştır,

►Yeni istihdam sağlanmıştır,

► Üç yeni kalite belgesine sahip olmuştur: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001.
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Projenin Adı : Modernizasyon ve Dışa Açılıma Destek Projesi

    Proje Sahibi : Sem Tekstil Nakliye İhracat İthalat Tarım İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Bafra / SAMSUN

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 459.006,30 TL

Ajans Hibe Miktarı : 229.503,15 TL

Verilern Hibe Oranı : %50
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Proje Amacı : 
Yeni makinelerin alımı sayesinde işletmenin üretim kapasitesinin artırılması, artan 

üretim kapasitesi ile yeni müşteri gruplarının kazanılması, üretilen ürünlerin birim 

maliyetinin düşürülmesi, işletmenin istihdam kapasitesinin artırılması, ürün çeşitliliğinin 

sağlanması, danışmanlık desteği ile ihracat yapma kapasitesinin artırılması ve dışa 

açılımının sağlanması projenin amacını oluşturmaktadır. 

Hedef Kitle : 
İşletmenin kendisi ve çalışanları, işletmenin şu an fason üretim yaptığı müşterileri ve 

işletmenin potansiyel müşterileri  hedef kitleyi oluşturmaktadır. 

Projenin Sonuçları :
►Üretim kapasitesi artırılmıştır.

► Pazar sayısı artırılmış ve ihracata yönelik girişimlerde bulunulmuştur.

► Yeni ürün sayısı artırılmıştır. 
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Uygulamalar :
► Yeni makine ve ekipman temin edilmesi, 

► ISO 9001:2008 kalite belgesi alınması.  
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Projenin Adı : Üretim Metotlarında günümüz teknolojisinde ekipman alım projesi

    Proje Sahibi : Pamukoğlu Döşeme ve Branda

Uygulama Yeri : Terme / SAMSUN
Proje Süresi : 7 ay 

Proje Bütcesi : 43.599,72 TL
Ajans Hibe Miktarı : 21.799,86 TL

Verilen Hibe Oranı : %50,00

Proje Amacı : 
Bölgede oto döşeme, branda hizmetlerine daha kolay ulaşılması yolunda, 

işletmenin rekabet gücünü  geliştirmek, Terme  İlçesi’nin sürdürülebilir 

ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Bölgede hizmet verilen kamyon/kamyonet brandaları, tente ve körüklü tente 

imalatı kapasitelerini ve kalitesini artırarak ilçedeki istihdamın geliştirilmesine 

katkı sağlamaktır. 

Projenin Sonuçları:
►Kamyon/kamyonet brandaları, tente ve körüklü tente üretim 

kapasitesinde artırılmıştır,

►Yeni istihdam sağlanmıştır,

►Yeni ürün sayısı artırılmıştır. 

Hedef Kitle : 
İşletmenin kendisi, İstihdam edilen işçiler,  hizmet verilen müşteriler.

Uygulamalar : 

►Yeni makine ve ekipman temin edilmesi,
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    Proje Sahibi : Aygün Cerrahi Aletler San. Tic. Anonim Şirketi
Uygulama Yeri : Samsun / Kutlukent OSB

Proje Süresi : 10 ay

Proje Bütcesi : 419.629,00 TL 

Ajans Hibe Miktarı : 209.814,50 TL

Verile hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Cerrahi Motor Sistemleri (Tetik Mekanizmalı, Pnömatik) Projesi

Proje Amacı :
Modern üretim teknolojilerini kullanarak yeni üretim ünitelerinin kurulması 

ve üretim kapasitesinin arttırılması. Cerrahi Motor Sistemlerinin (tetik 

mekanizmalı pnömatik)  geliştirilmesi ve ileri teknoloji desteği ile uluslar 

arası pazarda rekabet gücünün artırılması. 

Hedef Kitle : 
Müşteriler, firma çalışanları ve ortakları.

Projenin Sonuçları :
► Proje kapsamında üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak “Lazer 

Markalama Cihazı, Hidrolik Sıvama Presi ve CNC Torna Tezgâhı” yatırımı başarı ile 

gerçekleştirilmiştir,

► Temel hammadde olan yarı işlenmiş sacın istenilen konteynır ölçülerine 

uygun olarak kesilebilmesi sağlanmıştır,

►Son ürünün üzerine işletme logo ve bilgilerinin işlenmesi de dahil her türlü talaşlı 

imalatın yapılabilmesi sağlanmıştır,

►Proje kapsamında hedeflenen faydalı model tescili gerçekleştirilmiş ve tanıtım 

materyalleri de bastırılarak ilgililerle paylaşılmıştır.   

Uygulamalar :

►Yeni makine ve ekipman temin edilmesi, 

►Yeni personel alınması, 

►Patent çalışmalarının yürütülmesi,

►Ar-ge biriminin geliştirilmesi.
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   Proje Sahibi :  Samteks Mak.İnş.Taah.Tekstil İmalat San.Tic.Ltd. Şti.

Uygulama Yeri :  Samsun / Merkez

Proje Süresi :  6 ay
Proje Bütcesi :  109.902,02 TL

Ajans Hibe Miktarı :  54.951,01 TL

Verilern Hibe Oranı :  %50

Projenin Adı : Destek + Yatırım = İstihdam

Uygulamalar :

► Yeni makine ve ekipman temin edilmesi,

► Pazarlama sisteminin yeniden oluşturulması, 

► Yeni personel istihdamının sağlanması,

► Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, 

► Kalite standartlarının yükseltilmesi kapsamındaki belgelerin temini,

► Elektrik tefrişatı yenilenmesi. 

Hedef Kitle : 
Yararlanıcı işletme ortakları, projesi firmamız tarafından yürütülen Samsun 

İŞKUR’da tekstil alanında “Konfeksiyon İşçisi Yetiştirme Kursu” kapsamında 

eğitim gören ve Samsun’da yaşayan mesleki bilgi beceriye sahip 10 kişi, 

firma mevcut müşterileri ile potansiyel müşteriler .

Proje Amacı : 
Modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması ile firmanın üretim 

kapasitesinin arttırılması ile birlikte kalitenin ve verimliliğin arttırılması, 

kısa vadede 5 uzun vade de ek 3 kişinin daha istihdam edilmesi ile 

birlikte nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasının sağlanması.

Projenin Sonuçları :
► Üretim hacmi ve kalitesi artırılmıştır,

► Firmanın rekabet gücü artırılmıştır,

► 10 yeni ilave istihdam sağlanmıştır,

► Ürün kalite standardizasyonu sağlanmıştır. 
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Projenin Adı : Üstün Avize Değişen Rekabet Şartlarına Uyum Projesi

    Proje Sahibi : Üstün Avize Aydınlatma San. Tic. A.Ş

Uygulama Yeri : Samsun
Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 230.180,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 115.090,00 TL
Verilen Hibe Oranı : %50

Proje Amacı : 
Ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin arttırılması; markalaşma ve 

pazarlama çalışmalarının yürütülerek pazar alanının, rekabet gücünün ve 

karlılığın artırılması

Hedef Kitle : 
Cami, otel, kültür sarayı, kongre sarayı gibi büyük mekân sahipleri ile ev 

ve iş yeri gibi küçük mekân sahipleri, inşaat sektörü paydaşları, firma 

müşterileri ve çalışanları.

Uygulamalar : 

►Yeni makine ekipman ve pazarlama aracı temin edilmesi 

►Uluslar arası aydınlatma fuarında katılım sağlanarak  ürünler ve proje 

kapsamında düzenlenen tanıtım filmleri ve kataloglarınn sergilenmesi.
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Projenin Sonuçları : 
►Proje kapsamında alınan makine ekipmanla firmanın üretim kapasitesi 

ve ürün kalitesi artırılmıştır.

► Fuarlar ve görsel materyallerle yeni müşteriler kazanılmış ve firmanın 

tanınırlığı artırılmıştır.
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Projenin Adı : Atık Su Borusu Üretimi Projesi

    Proje Sahibi : Parlar Plastik Pvc Inşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti. 
Uygulama Yeri : Samsun / Merkez

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 195.585,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 97.792,50 TL

Verilen Hibe Oranı : %50

Proje Amacı : 
Proje kapsamında temin edilen makine ekipmanlarla işletmenin ürettiği 

ürün profilinin geliştirilmesi,  firmanın pazardaki rekabet gücünün artırılması 

hedeflenmiştir. Ayrıca, alınacak danışmanlık 

hizmetiyle de firmanın kurumsal kapasitesinin artırımı hedeflenmiştir.

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, işletme çalışanları ve müşteriler.

                 
Uygulamalar : 

► PVC boru makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. 

► Yönetim danışmanlık hizmeti almıştır. 

► Tanınırlığı artırmak amacıyla; katalog ve broşür bastırılmıştır. 
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Projenin Sonuçları : 
► Temin edilen makine ekipmanla firmanın daha önce üretemediği atık su 

borusunun üretimi gerçekleştirilmiştir.  

► Ayrıca, alınan danışmanlık hizmeti neticesinde firmanın yönetim kalitesinde 

iyileşme gerçekleşmiştir. 



Projenin Adı : Atakum Venn Markası ile Buluşuyor

    Proje Sahibi : Akyol Gıda Turizm İnş.Pet.Tic.Ltd.Şti.
Uygulama Yeri : Samsun / Çarşamba

Proje Süresi : 9 ay

Proje Bütcesi : 615.513,80
Ajans Hibe Miktarı : 258.700,45 TL

Verilen Hibe Oranı : %42,03

Proje Amacı : 
Atakum ilçesi özelinde Samsun ilinin turizm merkezi olmasına firma olarak katkı 

sağlamak, otel ve restaurant binasının ihtiyaç duyduğu ekipman ve malzemelerin 

alınması yoluyla hizmete girmesini sağlamak, ciro artışı sağlamak, Pazar payının ve 

yıllık gelirinin artırılması yolu ile istihdam artışının sağlanması, Samsun ili başta olmak 

üzere bölge ölçeğinde kadın girişimcilerin önüne iyi uygulama örneklerini koymak yolu 

ile kadın girişimci sayısının artışına katkı vermek, hizmet kalitesini ve müşteri mem-

nuniyetini yükseltmek

Hedef Kitle : 
Firmanın kendisi, Proje kapsamında istihdam edilecek olan genç personel, otel & restoran 

müşterileri
                 
 Uygulamalar : 

► Otel ve restaurant için tefrişat alımını yapılmıştır,

► Onarım ve düzenleme amacıyla inşaat işleri yapılmıştır.
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Projenin Sonuçları : 
►Proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımla Samsun ilinin turizm merkezi 

durumundaki Atakum ilçesine otelcilik ve restoran hizmeti verilen bir işletme 

kazandırılmıştır. 

►Yüksek istihdam rakamıyla proje bölgedeki bir çok genç ve kadın için iş imkanı 

oluşturmuştur.



    Proje Sahibi : Elit Unlu Mamulleri İşletmesi 
Uygulama Yeri : Samsun / Merkez

Proje Süresi : 8 ay

Proje Bütcesi : 132.401,00 TL

Ajans Hibe Miktarı : 66.200,50 TL

Verilen Hibe Oranı :  %50

Projenin Adı : Dondurmam Elit

Proje Amacı :
Proje ile, Samsun’da faaliyet gösteren Elit Unlu Mamulleri işletmesinin 

üretim kapasitesinin, rekabet gücünün artırılması ve ürün kalitesinin 

yenilikçi fark yaratan çözümlerle üst seviyeye çıkarılmasıdır. Bu amaçların, 

firmanın özellikle önem verdiği alanlardan olan dondurma üretiminde 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.  hedeflenmiştir.  

Hedef Kitle : 
Çalışanları ile birlikte Elit Unlu Mamulleri İşletmesi ve yeni istihdam edilmesi

 planlanan personel olarak belirlenmiştir. 

Uygulamalar :

►Proje kapsamında dondurma imalatına yönelik olarak; 1 adet termocrema 

makinesi, 2 adet 300 lt düz sürgülü camlı derin dondurucu, 1 adet 100 

lt düz sürgülü camlı derin dondurucu, 3 adet SLM Galeta 8li dondurma 

reyonu, 1 adet Troy Galeto 18 li dondurma reyonu, alımı gerçekleştirilmiştir. 

►Üretilen yeni ürünlerin tanıtımı için  katalog ve broşür basımı yapılmış ve 

yeni bir web sitesi faaliyete geçirilmiştir.
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Projenin Sonuçları :
► Dondurma üretim kapasitesi ürün çeşitliliği artırılmıştır. 

► Hem kışın hem de yazın üretebileceği dondurma çeşitlerini  üretmeye 

başlamıştır. 

► Firmanın görünen yüzü niteliğindeki web sitesi faaliyete geçirilmiştir. 
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   Proje Sahibi : Nuri Şenel Kereste Tekstil Gıda İnş Tur San. Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri :  Erbaa / Tokat

Proje Süresi :   6 ay
Proje Bütcesi :  387.678,10 TL

Ajans Hibe Miktarı :  193.839,05 TL

Verilern Hibe Oranı :  % 50

Projenin Adı : Modernizasyon ve Tevsii Yatırımı Projesi

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, işletmede istihdam edilecek 10 kişi, işletmenin 

mevcut müşterileri, işletmenin talaş ve pelet üretimi ile edineceği yeni 

müşteriler: kamu kurum ve kuruluşları, ekmek fırınları ve konutlar

Proje Amacı : 
Proje kapsamında alınacak komple odun talaşı peletleme üretim hattı 

sayesinde imalat atığı olan odun talaşından pelet yakıt elde edilerek firma 

ekonomisine ve çevreye son derece olumlu yansımaları hedeflenmiştir. 

Bunun yanı sıra, alınacak kazan baca filtresi sayesinde atmosfere salınan 

gazın çevreye zarar vermesinin engellenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca firma 

bünyesine dahil edilecek son teknoloji ürünü makine ekipmanlar 

sayesinde üretim kapasitesinin ve ürün kalitesinin artırılması 

hedeflenmiştir.Proje kapsamında katılım sağlanacak olan uluslararası 

mobilya yan sanayi, aksesuarları, orman ürünleri ve ahşap teknolojisi fuarı 

sayesinde firmanın yurt dışı bağlantılarının güçlenmesi ve firmanın ulusal 

ve uluslararası tanınırlığının artması hedeflenmiştir. 

Projenin Sonuçları:
► Üretim kapasitesi ve ürün kalitesi artırılmıştır,

► Komple odun talaşı peletleme üretim hattı sayesinde imalat atığı olan 

odun talaşından pelet yakıt üretimine başlanmıştır, 

► Kazan baca filtresi sayesinde atmosfere salınan gazın çevreye zarar 

vermesinin önüne geçilmiştir,

► Firmanın uluslararası tanınırlığı artmış ve yeni potansiyel müşterilerle 

bağlantılar oluşturulmuştur.

Uygulamalar :

►Kereste fırın otomasyonu, çoklu dilme makinesi, çift taraflı kalınlık 

makinesi, kalibre makinesi, komple odun talaşı peletleme üretim hattı, talaş 

taşıma sistemi ve kazan baca filtresi alımı gerçekleştirilmiştir,

►13. Mobilya Yan Sanayi Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolo-

jisi Fuarında stant açılmış ve ziyaretçilere ürünler ve firma hakkında bilgi 

verilmiştir,

 ►ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi alanında danışmanlık hizmeti alınmıştır.
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Projenin Adı : Teknoloji Seviyesinin Artırılması ile Yat Sektörüne Özel Kontrplak Üretimi

    Proje Sahibi : Erbaa Kaplama Sanayi  Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Erbaa / Tokat

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 752.271,80 TL

Ajans Hibe Miktarı : 376.135,90 TL
Verilern Hibe Oranı : %50

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Proje kapsamında temin edilecek son teknoloji ürünü makine ekipmanlarla işletmenin 

imal ettiği ürün profilinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin ve ürün kalitesinin 

artırılması hedeflenmiştir.

Uygulamalar :
► CNC eksenli milsiz soyma makinesi, 

► çok bıçaklı döner kesici makası, 

► çift yüz tutkal sürme makinesi, 

► hidrolik platform asansörü, 

► ön ocaklı kızgın su kazanı, 

► otomatik kalibre zımpara makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. 

► Yeni bir web sitesi tasarlanarak hizmete başlamıştır. 

Hedef Kitle : 
İşletme sahipleri ve aileleri, işletme çalışanları, ulusal pazarda inşaat, mobilya, 

ulaştırma ve nakliye, ambalaj, oyuncak sektörlerinde faaliyet gösteren müşteriler, 

ürün ihraç edilecek Orta Doğu ve AB üyesi olan Avrupa ülkelerindeki mobilya 

sektöründe faaliyet gösteren firmalar, yat üretimi yapan firmalar ve yat yan sanayi, 

ambalaj sektörü, ulaştırma ve taşıma sektörü, inşaat sektörü ve oyuncak sektöründen 

oluşan müşteri grupları 
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Projenin Sonuçları :
► Milsiz soyma makinesi sayesinde tomrukların fire oranları oldukça 

azaltılmıştır.

► Kızgın su kazanı sayesinde kurutma fırınının kapasitesi old-

ukça yükselmiş ve buna bağlı olarak da üretim miktarı ve ciro artışı 

gerçekleşmiştir. 

► Ayrıca, yeni makine ekipmanlar sayesinde farklı boyutlarda ürün 

üretme potansiyeli oluşmuştur. 

   ►Yeni istihdam sağlanmıştır. 
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Projenin Adı : Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri Üretimine Başlanması İçin Teknoloji Yatırımı   
       ve Dış Ticaret Faaliyetlerimizin Güçlendirilmesi

    Proje Sahibi : Dinler Isı Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Uygulama Yeri : Turhal / TOKAT

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 504.215,60 TL
Ajans Hibe Miktarı : 252.107,80 TL
Verilen Hibe Oranı : %50

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri üretimi için gerekli makine-ekipman 

yatırımı yapmak, Türkiye’nin bu alanda dışa bağımlılığını azaltmak, toplam 

güneşlenme süresi az olan bölgelerde GESIS kullanımını yaygınlaştırmak, 

katma değeri yüksek, karlı ürünleri ürün yelpazesi arasına almak, teknolojik 

gelişmelere ayak uydurmak ve mevcut üretim teknolojisini geliştirmek, 

Üretim kapasitesini - verimlilik ve kaliteyiartırmak, üretimde AB 

standartlarını yakalamak, rekabet gücünü artırmak, Yurtdışı pazarlara 

açılmak ve ihracat potansiyelini artırmak, pazar araştırması ve dış ticaret 

faaliyetlerini geliştirmek, bölgede yeni istihdam olanakları yaratmak, per-

sonelin yetkinliğini artırmak, çevreye duyarlı ürünler üretmek

Hedef Kitle : 
Ağırlıklı olarak tarımla uğraşan çiftçiler, ilçe ve köy halkı, (Karadeniz, 

İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri), Doğalgaz 

kullanımının olmadığı bölgelerdeki oteller ve hastaneler başta olmak üzere 

tüm ticari işletmeler; Kaş gibi doğal varlıkların korunmasına yönelik 

bölgeler, Suriye, Mısır gibi Türkiye ile gümrük ve Ticaret anlaşması olan ülkeler; 

Gürcistan, Türkmenistan gibi Türki Cumhuriyetler;  Ukrayna gibi Karadeniz 

iklimine sahip ülkeler; Bulgaristan, Yunanistan, İspanya gibi AB ülkeleri,  

şirket ortakları, bayiler, istihdam edilecek personeller.

Uygulamalar :

► Yeni makine ve ekipman temin edilmesi,

►Temel dış ticaret ve pazarlama eğitimleri alınmış olup alınan makinelerle 

ilgili gerekli eğitim çalışanlara verilmiştir,

►Çeşitli görsellerle görünürlük faaliyetleri yürütülmüştür.
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Projenin Sonuçlar :
►Proje kapsamında alınan makinelerle firma vakum tüplü güneş enerjisi 

sistemleri üretebilir hale gelmiştir. 

►Bu sistem güneş enerjisinden daha verimli şekilde faydalanmayı 

sağlamakta olup geliştirilen makine parkuruyla hali hazırdaki üretim 

kapasitesi ve ürün kalitesi artırılmıştır. 

►Bunun dışında temel dış ticaret ve pazarlama eğitimleriyle kurumsal 

kapasite geliştirilmiştir.
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Projenin Adı : Isıcam Üretim Kapasitesi Artırımı Projesi

    Proje Sahibi : Reşadiye Çağrıpen PVC ve Alüminyum Doğrama Tic. Ltd. Sti.
Uygulama Yeri : Reşadiye  / Tokat

Proje Süresi : 9 ay
Proje Bütcesi : 164.199,14 TL

Ajans Hibe Miktarı : 82.099,57 TL
Verilen Hibe Oranı : %50

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı : 
Proje kapsamında ısıcam üretim kapasitesinin artırılması, yeni başlanacak argon 

gazlı ısıcam ve löve ısıcam ürünlerinin üretilmesi, alınacak makine / ekipmanlar 

sayesinde manuel üretimden seri üretime geçilmesi ve bu yönde üretim 

faaliyetlerinin artırılması, pazarlama faaliyetlerinin profesyonelce yürütülmesi, 

üretim faaliyetlerinin profesyonelce yürütülmesini sağlamak, üretim hattında 2 

işçinin istihdam edilmesi, firmanın pazar payının artırılması, kârlılığın artırılması, 

birim maliyetlerin azaltılması, firmanın satış rakamlarının rekabetçi düzeye 

çekilmesi, firmaya rekabetçi güç kazandırılması, üretim kapasitesinin artırılması, 

üretim kalitesinin artırılması, üretim hatalarının minimize edilmesi, üretimde 

meydana gelen firelerin önüne geçilmesi, cironun artırılması başlıkları altında 

sıralanabilir.

Projenin Sonuçları : 
► Yeni istihdam sağlanmıştır,

► Kalite sistemleri sertifika sayısında artış sağlanmıştır. 

► Üretilen ürün sayısı artırılmıştır. 

► Firma personeline yeni makineler hakkında ve büro personeline 

pazarlama konusunda eğitim sağlanmıştır. 

► Yıllık üretilen argon gazlı ısıcam miktarında artış sağlanmıştır. 

► Firma son teknoloji makinelerle yeni nesil ısıcam üretebilir hale  

gelmiştir,

► Bölgede firmanın prestiji ve rekabet gücü en üst seviyeye çıkmıştır.

Hedef Kitle : 
Firma ortakları, Mevcut çalışanlar, Yeni istihdam edilecek personel ve müşteriler

Uygulamalar : 

►Yeni makine ve ekipman temin edilmesi,

► Kalite sertifikaları alınmıştır.  
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    Proje Sahibi : Dost Doğrama Atölyesi Azamet Şimşek

Uygulama Yeri : Reşadiye / TOKAT
Proje Süresi : 7 ay 

Proje Bütcesi : 116.334,70

Ajans Hibe Miktarı : 58.167,35 TL

Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Dost Doğrama Modernizasyon Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Projenin Sonuçları :
►Üretim kapasitesi artırılmıştır,

►Yeni personel istihdam edilmiştir,

►Yeni ürünler üretilmeye başlanmıştır,

►Kalite yönetim ve pazarlama kapasitesi artırılmıştır. 

Proje Amacı :  
Firmanın rekabet gücünün geliştirilmesi, bölge pazarlarında ve ülke genel 

pazarındaki payının arttırılarak daha uzun vadede daha geniş pazarlara 

açılımının sağlanması, firmanın yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli 

işgücüne sahip, değişen şartlara daha iyi uyum sağlayabilen yapısının 

geliştirilmesi, ağaç ürünleri üretimi alanında faaliyet gösteren firmanın 

üretim kapasitesinin artırılması, Kalitenin ve verimliliğin iyileştirilmesi ve 

üretilen ürünlerin pazarlanabilirliğinin artırılması amacıyla modern üretim 

teknolojilerinin kullanılması, artan iş hacmi ve üretim kapasitesine bağlı 

olarak, işletmenin insan kaynakları potansiyelinin ve istihdam olanaklarının 

genişletilmesi, modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması ve insan 

kaynaklarının geliştirilmesi ile işletmenin finansal ve kurumsal gücünün 

artırılması.

Hedef Kitle : 
Dost Doğrama firması sahibi,  çalışanları ve Tokat ve Ankara’daki mevcut 

müşteriler.

Uygulamalar :

► Ağaç ürünleri üretimine yönelik yeni makine ve ekipman temin edilmesi. 
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    Proje Sahibi : Şener Pano Endüstri Ürünleri Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş.
Uygulama Yeri : Tokat / Merkez OSB

Proje Süresi : 10 ay

Proje Bütcesi : 100.300,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 50.150,00 TL 
Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Şener Pano Üretim Artırım Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :
Mevcut makine parkuru altyapısının geliştirilmesi ve zaman ve işçilik kaybının 

önüne geçilmesi ile daha kaliteli ürünün daha az zamanda üretilmesi, pazarlama ve 

dış ticaret danışmanlığı hizmeti alınması ve firmanın pazar payının ve 

cirosunun artırılması.

Hedef Kitle : 
Firma Ortakları(5 Kişi), mevcut çalışanlar (51 kişi) ve yeni istihdam edilecek 

(6 kişi) personel.

Uygulamalar :

► Yeni makine ve ekipman temin edilmesi,

► Yeni personel istihdamı edilmesi ve eğitilmesi,

► Pazarlama çalışmaları yapılması. 

Projenin Sonuçları :
► Üretim kapasitesi ve miktarı artırılmıştır,

► Pazarlama ve dış ticaret konularında kapasite artırılmıştır,

► Yeni ve kalifiye istihdam sağlanmıştır.
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    Proje Sahibi : Diva Ahşap ve İnşaat San. Tic. A.Ş.
Uygulama Yeri : Merkez / Tokat

Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 368.250,00

Ajans Hibe Miktarı : 184.125,00

Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Diva Ahşap’ın Üretim Kapasitesinin, Teknolojisinin Geliştirilmesi ve 

        Pazar Payının Artırılması Projesi

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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Proje Amacı :
İşletme, dağınık olan imalathanelerini tek çatı altında toplamayı ve eski 

teknolojiye dayalı makineler ile yaptığı üretimi yeni teknolojiye dayalı 

makineler ile yapmayı hedeflemektedir. İhtiyaç duyulan 

makine-ekipman yatırımını yaparak firmanın, üretim kapasitesini 

artırmak, ürün çeşitlerine PVC kaplı ve doğal ahşap kaplı kapı eklemek, 

üretim maliyetlerini düşürmek, istihdam sağlamak, insan kaynakları 

kapasitesini artırmak, pazarlama ve dış ticaret bölümü kurarak, 

pazarlama-tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermek ve satışları artırmak, 

sadece bölge ile sınırlı olan müşteri portföyünü ulusal düzeye taşımak, 

müşteri sayısını arttırmak, dış ticarete başlamak için altyapı oluşturmak, 

ISO kalite belgesi almak, ciroda artış, karlılıkta artış sağlamak ve 

firmanın proje geliştirip uygulama kapasitesini ve 

deneyimini artırmaktır.

Hedef Kitle : 
Firma ortakları, mevcut çalışanlar ve yeni istihdam edilecek personel, 

Müşteriler; bölge içinden müteahhit ve inşaat firmaları. Bölgedeki 

rakipler, Türkiye genelindeki rakipler, hammadde tedarikçileri mevcut 

çalışanların ve istihdam edilecek personelin aileleri, Tokat ilindeki 

KOBİ’ler projenin hedef kitlesidir.KOBİ’ler projenin hedef kitlesidir.

Projenin Sonuçları :
► Ürün çeşitliliği sağlanmıştır,

► Ürün kalitesi ve üretim miktarı artmış, kalite standartlar yükselmiştir,

  ► 12 yeni personel istihdam edilmiştir,

► ISO 9001 belgesi alarak ürün kalite tescili yapılmıştır.

Uygulamalar :

► Firmanın mevcut web sitesinin yenilenmesi ürünlerin detaylı tanıtımına 

yer verilmesi, 

► Üçlü Boylama Makinesi, Otomatik Planya,

► Profil Makinesi, Kapı Kasası Kesim ve Delme Makinesi, 

► Kalibre Zımpara Makinesi, 

► Profil Sarma Makinesi, 

► Çoklu Delik Makinesi, 

► Kenar Yapıştırma Makinesi, 

► Toz Emme Sistemi olmak üzere 8 yeni makine temin edilmesi

► Yeni personel istihdam edilmesi,

► ISO 9001 Kalite belgesi alınması. 
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    Proje Sahibi : Ayyıldız Tarım Makinaları
Uygulama Yeri : Tokat / Merkez OSB

Proje Süresi : 11 ay

Proje Bütcesi : 177.008,48 TL

Ajans Hibe Miktarı : 88.504,24 TL 

Verilen Hibe Oranı : %50

Projenin Adı : Ayyıldız Makina Üretim ve İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi
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Proje Amacı :
Üretim kapasitesini arttırmak, kalitenin ve verimliliğin iyileştirilmesi ve üretilen 

ürünlerin pazarlanabilirliğinin artırılması amacıyla modern üretim teknolojilerinin 

devreye  sokulması.

Hedef Kitle : 
Ayyıldız makine firma sahip, yönetici ve çalışanları, mevcut müşteriler.

Projenin Sonuçları :
► Üretim kapasitesi artırılmıştır,

► Ürün çeşitliliği ve kalitesi artırılmıştır,

► Firma çalışanları daha kalifiye hale gelmiştir,

► 4 yeni istihdam sağlanmıştır.

Uygulamalar :

► Yeni makine ve ekipman alımı temin edilmesi,  

► Danışmanlık hizmeti alımı, 

► Yeni personel istihdamı, 

► Personel eğitimleri (yeni makinelerin kullanımı ile ilgili), 
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Projenin Adı : Akna PVC Profil Projesi

    Proje Sahibi : Akna İnşaat Gıda Orman Ürünleri Hayvancılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Uygulama Yeri : Tokat / Turhal
Proje Süresi : 12 ay

Proje Bütcesi : 621.182,00 TL 
Ajans Hibe Miktarı : 310.591,00 TL

Verile hibe Oranı :  %50,00
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Proje Amacı : 
Proje ile üretim kapasitesinin ve kalitesinin artırılmasıyla satış ve pazar payının 

artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, firma kurumsallaşmaya giderek misyon ve 

vizyonunu geliştirmeyi, üretim hattında çalışan personelin uzmanlaşmasıyla 

kalifiye eleman sayısını artırmayı, yeni üretim teknolojisiyle birim üretim 

maliyetlerini ve hatalı üretim oranını düşürmeyi ve daha yüksek kârlılık oranına 

ulaşmayı hedeflemiştir. 

Hedef Kitle : 
Firmanın ortakları, çalışanları, yeni istihdam edilecek kişiler, PVC kapı ve 

pencere profilleri ile alüminyum doğrama talep eden müşteriler hedef kitle 

olarak belirlenmiştir. 

Uygulamalar : 

► PVC kapı ve pencere imalatı kapasitesini artırmaya yönelik CNC işlem hattı temin 

edilmesi

►Pazarlama konusunda eğitim alınması,

►Mevcut web siyesinin güncellenmesi   
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Projenin Sonuçları : 
► Üretim kapasitesi 3 kat artırlımıştır.

► Yeni ürünler üretilerek ürün çeşitliliği sağlanmıştır.

► Daha etkin pazarlama ve tanıtım yapılabilir hale gelinmiştir. 
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Projenin Adı : Sargınlar Yapı Market Üretim Tesisinin Modernleştirilmesi Ve Firma İçi Kalifiye          

      Eleman Sayısının Artırılması Projesi

    Proje Sahibi : Rıfat Sargın – Sargınlar Yapı Market
Uygulama Yeri : Zile/ Tokat

Proje Süresi : 11 ay

Proje Bütcesi : 53.568,00 TL
Ajans Hibe Miktarı : 26.784,00 TL

Verilen Hibe Oranı : %50

Proje Amacı : 
Lüks ürün statüsünde değerlendirilen kişiye özel mobilya üretimini daha uygun 

fiyatlarla müşteriye ulaşmasını sağlamak, üretimdeki operasyonel maliyetlerin 

ve fire oranını düşürülmesi, ürün teslim sürelerini azaltılması ve müşteri 

memnuniyetinin maksimize edilmesi, yeni pazarlarda görev almak ve kar 

oranını artırmak

Hedef Kitle : 
Perakende müşteriler, firma çalışanları, hammadde tedarikçileri

Uygulamalar : 

► Yeni makine, ekipman ve yazılım temin edilmesi

► Personele teknik eğitimler verilmesi.
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Projenin Sonuçları : 
► Bilgisayar destekli dizayn programı ve personele verilen yazılım 

eğitimleriyle, yeni ürün tasarımları gerçekleştirilebilir hale gelinmiştir.

► Üretim kapasitesi, kalitesi ve ürün çeşitliliği artırılmıştır.
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    Proje Sahibi : Şahin Kardeşler Otomotiv Torna Nakliye Tarım Hayvan Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Uygulama Yeri : Tokat / Zile

Proje Süresi : 6 ay

Proje Bütcesi : 41.907,05 TL

Ajans Hibe Miktarı : 20.086,05 TL

Verilen Hibe Oranı : % 47,94

Projenin Adı : Şahin Kardeşler İmalathane Geliştirilmesi ve Modernizasyonu Projesi

Proje Amacı :
Proje ile, üretim kalitesinin arttırılması için alet ekipmanın yenilenmesi, üretim 

hızını artırmak amacıyla imalatta kullanılan ve yetersiz olan makinelerin 

benzerlerinin ve daha yenilerinin alınması, ürün çeşitliliğinin ve rekabet 

gücünün arttırılması, üretimde kalitenin ve hızın geliştirilmesi sonucunda müşteri 

memnuniyetinin ve üretim kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır.

Hedef Kitle : 
Firmanın kendisi, mevcut müşterileri ile Zile ve çevresinde tarımsal üretim ile 

uğraşan firma ve kişiler olarak belirlenmiştir. 

Uygulamalar :

► Yeni makine ve ekipman temin edilmesi

Projenin Sonuçları : 
► Üretim kapasitesi ve kalitesi önemli düzeyde artırılmıştır. 

► Firma daha önce üretemediği ürünleri de üretebilir hale gelerek 

özellikle bulunduğu ilçede tarım alanında faaliyet gösteren kişilere 

daha fazla hitap eder hale gelmiştir.
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