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ABIGEM
KOBİ’ler; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve ödedikleri vergiler açısından ülkemiz ekonomisi için büyük önem
taşımaktadır. Ülkemizdeki toplam işletme sayısının yaklaşık % 99’unu istihdamın ise yaklaşık %75’ini oluşturan
KOBİ’ler ekonominin temel itici gücü niteliğindedir.
Bu doğrultuda, ülkemizde KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının artırılması için önemli çalışmalar yürütülmektedir.
Ülkemizin temel politika dokümanı olan Onuncu Kalkınma Planında KOBİ’lere ilişkin olarak “KOBİ’lerin rekabet
güçlerinin artırılarak ekonomik büyümeye katkısının yükseltilmesi temel amaçtır.” ifadesi yer almaktadır.
Bunun yanı sıra; Bakanlığımız ilgili kuruluşu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB) koordinasyonunda yürütülen “2011 - 2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı”nın genel
amacı, “Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle
KOBİ’lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini arttırmak ve büyümelerini sağlamak” olarak belirlenmiştir.
Ülkemiz ayrıca, KOBİ’lerimizin uluslararası pazarlarda da etkin bir rol oynamasını sağlamak amacıyla, üyelik
yolunda kararlı adımlarla ilerlediğimiz Avrupa Birliği KOBİ politika ve programlarını da takip etmektedir. Bu
çerçevede, Avrupa Birliği uyum politikası ve uygulamaları kapsamında Türkiye’ye katkı sağlamak ve ülkemizi
AB üyeliğine hazırlamak amacıyla hazırlanan Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının (BROP)
müdahale stratejisi rekabet edebilirlik ve KOBİ’leri temel alarak şekillendirilmiş olup, söz konusu Program
kapsamında KOBİ’lerin sorunlarına yönelik kolektif ve kalıcı çözümler üreten projeler desteklenmektedir.
BROP kapsamında hayata geçirilen sözkonusu projelerden bir tanesi olan “Avrupa Türkiye İş Merkezleri
Ağının Sivas, Hatay, Van ve Batman’a Genişletilmesi” projesi ile KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmaları ve
potansiyellerini geliştirmeleri amaçlanmıştır.
Bütçesi 8.5 Milyon Avro olan anılan proje kapsamında 4 ilde (Sivas, Hatay, Batman, Van) kurulan Avrupa Birliği
İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM’ler) için ekipman alımı gerçekleştirilmiş, yönetici ve uzman istihdam edilerek
eğitimleri sağlanmıştır. Proje başlangıcından günümüze kadar;
•

Düzenlenen 100’ün üzerinde eğitim ile kalifiye eleman ihtiyacına çözüm üretilmiş,

•

500’ün üzerinde KOBİ ve girişimciye danışmanlık desteği sağlanarak bilgiye dayalı üretim teşvik edilmiş,

•

Hazırlanan 150’ye yakın iş planı ile KOBİ’lerin mevcut potansiyellerini daha verimli kullanmaları sağlanmış
ve KOBİ’lerin potansiyelleri geliştirilmiş,

•

100’e yakın KOBİ’nin ilk kurulumuna destek verilerek rekabet güçlerinin artması sağlanmış ve

•

1.700’ü kadın olmak üzere 5.000’den fazla kişi ABİGEM hizmetlerinden faydalandırılarak kişisel
gelişimlerine katkı sağlanmıştır.

Projenin ilerleyen aşamalarında her ilde bölgenin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre kümelenme projesi faaliyete
geçirilerek, kümelenme yapısı içinde yer alacak olan KOBİ’lerin büyüme hızları ve rekabet güçlerinin artması
sağlanacaktır. Proje, işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarda yer edinmelerine destek olarak bölge ve ülke
ekonomisine katkı sağlayacaktır.
Sanayi alanındaki tecrübe ve birikimiyle ülkemizin sanayi politikasını yöneten Bakanlığımız ile bölgesinin
ihtiyaçlarını en iyi bilen yereldeki ortaklarımızın işbirliği içerisinde ülkemiz ekonomisinin daha güçlü hale gelmesi
için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de paydaşlarımızın desteği ile KOBİ’lerimizin rekabet
gücünü artırarak ve onları uluslararası piyasalarda etkin aktörler konumuna yükselterek hem ülkemizin hem de
Avrupa Birliğinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyoruz.
Ayhan Karaca
Genel Müdür
(Program Otoritesi Başkanı)

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’lere) sağlanacak olan destek ile rekabet güçlerinin arttırılması, büyüme
ve kalkınmanın sürekliliği için son derece önemli olup, Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde öncelik
tanınması gereken bir eylemdir.
AB Türkiye ile özellikle demokrasi ile hukukun üstünlüğünü sağlamayı amaçlayan “Kopenhag kriterlerinin”
tümüyle uygulanabilir hale gelmesi için gerekli reformların yapılması konusunda siyasi bir diyaloğu başlatmış ve
katılımla ilgili teknik görüşmeleri büyük bir mali imkânla (bu yıl için 900 milyon avroyu aşan ve dünyanın hiçbir
ülkesine uygulanmamış bir meblağ) destekleyerek, Türkiye’nin Avrupa standartları ve yasalarına uyumuna
yardımcı olmuştur.
AB’ne geçiş perspektifinin mevcut Gümrük Birliği düzenlemesiyle birlikte Türkiye’nin son on yılda geçekleştirdiği
etkileyici ekonomik büyüme ve makro-ekonomik istikrarına katkıda bulunmuş olduğuna birçok analist
hemfikirdir.
Bu durum kuşkusuz çok ihtiyaç duyulan ticaretin (Türkiye toplamının %40’ı) ve yabancı yatırımın (Türkiye’ye
doğrudan yapılan yabancı yatırımın yaklaşık %80’i) konularında taraflar için karşılıklı kazanç sağlama
bağlamında, dikkatin odaklanması ve güvenin sağlanmasına da yardımcı olmuştur.
KOBİ’ler ekonomimizin kalbidir: şöyle ki, işletmelerin %99’unu oluştururken Avrupa Birliği ve Türkiye’de de
istihdamın üçte ikisini temsil etmektedirler. Ayrıca, yeni fırsat ve taleplere hızla cevap verebilirken, süratle
değişen ekonomik koşullarda istikrarı da sağlamaktadırlar.
Bu nedenle de KOBİ’lere verilen önem, aynı zamanda mevcut ve ileriye yönelik istihdam olanaklarını ve AB’nin
girişimcilik ve büyümenin desteklenmesine dair politikasını yücelten temel prensiplerinin de önemsenmesi
anlamına gelmektedir.
ABIGEM ağı 2002 yılında başlamış ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile diğer odaların yakın işbirliği
ve temelde AB fonlarıyla geliştirilmiş bir projedir. Bu proje KOBİ’lerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik
gerekli ve pratik bir vasıta olup yerel girişimciler ile Türkiye genelinde kurum ve kişiye özgü etkin işletme
hizmetlerinin verilmesini desteklemektedir.
ABIGEM’ler, KOBİ’lerin fonlara daha etkin erişimine, yeni pazarlar bulmalarına, yeni buluşlar için kapasitelerinin
hızlandırılmasına ve gerekli eğitim ve uzmanlığı almalarına yardımcı olmaktadır. ABIGEM’den alınacak erken
profesyonel öğüt ve tavsiyeler, işe yeni ve baştan başlayan kuruluşların hayatta kalmalarına ve hızla gelişip
büyümelerine yardımcı olmaktadır.
Bu yapıya sağlanan toplam AB mali yatırımı 50 milyon avroyu geçmiş olup ABIGEM Projesini küresel bazda ve
bu sektörde en önemli AB gayret ve girişimlerinden biri haline getirmiştir. Birinci etabın sonunda yapılan etki
değerlendirmesi projeye yapılan her bir avroluk yatırımın bölgede 3.5 lik bir getiri yarattığını ortaya koymuştur.
Projenin ilk iki etabından sağlanan olağanüstü başarı nedeniyle dört yeni İş Merkezi daha kurulmuştur. Bugün
ABIGEM’ler Türkiye’nin 19 ilinde en yüksek Avrupa iş danışmanlığı standartlarında hizmet vermektedir.
ABIGEM ağının en ön safhalarda iş hizmeti sağlayan ve Türkiye ile Avrupa Birliği Üye Ülkeleri arasındaki somut
iş birliği için bir sıçrama tahtası olduğu gerçeğinin her zeminde kabul göreceğine olan inancımız tamdır.
Büyükelçi Stefano Manservisi
Avrupa Birliği Delegasyonu Türkiye Başkanı

ABIGEM
ABIGEM-III
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), ekonomimizin belkemiğini oluşturmaktadır. Gerçekleştirdikleri
yatırım, ürettikleri katma değer ve istihdam, refahın tabana yayılması açısından son derece önemlidir. KOBİ’ler
aynı zamanda kalkınmanın da motorudur.
Ekonomik ve sosyal yaşamda bu derece önemli olan KOBİ’ler, aynı zamanda Türk Oda Sisteminin de üye
tabanını teşkil etmektedir. KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, küreselleşen dünyanın bir gereği olması
yanında, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin de çok önemli bir unsurunu oluşturmaktadır.
Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) Projesi, bu değişim ve dönüşüm sürecinde KOBİ’lerimizin
bilgiye, deneyim aktarımına ve yönlendirilmeye olan ihtiyaçlarından yola çıkılarak 2002 yılında Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve Avrupa Birliği’nin mali yardımıyla başlatılmıştır. Odalarımızın da katılım
ve katkısıyla yürütmeye devam ettiğimiz projelerimizle ABİGEM’ler bugün 19 ilimizde faaliyete geçmiş ve
KOBİ’lerimize yönelik ciddi bir hizmet kapasitesine sahip durumdadır. Projelerin üçüncü fazı olan ve şu and
yürütme aşamasında olan “ABİGEM Ağının Sivas, Hatay, Batman, Van’a Genişletilmesi Projesi” ülkemizdeki
KOBİ’lerin bu hizmetlere olan ihtiyacının bir göstergesidir.
Ülkemizdeki KOBİ’lerin kurumsallaşarak profesyonel yönetim sistemleri ışığında yapılanmaları, ülkemiz
ekonomisinin geldiği başarılı seviyenin yükseltilmesi ve rekabet gücümüzün artırılması için şarttır. Bu
bağlamda, ABİGEM’lerin firmalarımıza sunduğu danışmanlık, eğitim ve yönlendirme faaliyetleri önemli bir
boşluğu doldurmaktadır.
Bu vesileyle ABİGEM projesinin başarıyla sürdürülmesinde emeği geçen ve gelecekte de katkılarını bizden
esirgemeyeceğine emin olduğumuz tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.
M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı

ABIGEM
Türkiye- Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri Projesi ABİGEM Ağı
KOBİ’ler için kişiye özel iş desteği hizmetleri
Orta ve Küçük Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) birçok ekonomilerde, ekonominin lokomotifi konumundadır.
KOBİ’ler sanayileşmiş ve kalkınmakta olan ekonomilerde refah ve istihdamın sağlanmasını için son derece
önemli bir rol oynarlar.
Türkiye’de KOBİ’ler tüm işletmelerin %99’undan fazlasını oluştururken Türk işgücünün de dörtte üçünden
fazlasını bünyesinde barındırmaktadır. Ağırlıklı olarak aile şirketi olarak kurulmuş bulunan Türk KOBİ’leri
geniş kapsamlı istihdam olanakları sağlarken, teknoloji ve piyasalarda yaşanan değişimlerden kaynaklanan
yeniliklerin yaratılmasında da her geçen gün artan bir rol oynamaktadır.
KOBİ’lerin Türkiye’de artan önemine cevaben 2002 yılında Avrupa Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ve yerel Ticaret ve/veya Sanayi Odalarının işbirliğiyle ABİGEM projesi başlatılmıştır. ABIGEM projesi şimdiye
kadar Türkiye’de katılımcılar tarafından fonlanan en büyük KOBİ projelerinden biridir. ABİGEM (AB Türk İş
Geliştirme Merkezleri)’ in amacı yüksek vasıflı eğitim, danışmanlık, müşavirlik ve bilgi hizmetlerinin sağlanmasıyla
Türkiye’nin değişik yörelerindeki KOBİ’ler için uygun ve olumlu iş ortamlarının yaratılmasının desteklenmesidir.
ABİGEM’ler yeni başlayan işleri, kurulu işletmelerin rekabet gücünün geliştirilmesinin desteklenmesini ve
kadın girişimcileri hedefleyen girişimlere yardımcı olmayı, küme biçiminde örgütlenmeyi ve bölgesel kalkınmayı
teşvik etmektedir. Tüm ABİGEM hizmetleri bölgesel KOBİ oluşumlarının karakteristikleri ve ihtiyaçlarına
göre tasarlanmaktadır. Bunlara ilaveten ABİGEM’ler vasıflı yerel danışmanların yetiştirilmesine ve Türkiye’nin
seçilmiş bölgelerinde uzman havuzlarının oluşturulmasına da katkıda bulunmaktadır.

Şimdiye kadar ABİGEM projesi 3 gelişim dönemi geçirmiştir:

1

ABİGEM’lerin ilk 3 tanesi
2002 yılında Gaziantep,
İzmir ve Kocaeli’nde
kurulmuştur.

2

Son derece başarılı bir kuruluş aşaması sonrasında,
2008 yılında ABİGEM ağı
Adana, Afyonkarahisar,
Çorum, Denizli, Erzurum,
Eskişehir, Kayseri, Konya,
Malatya, Trabzon, Trakya
ve Uşak illerini kapsayacak
şekilde genişletilmiştir.

3

Nihayet 2011 yılında
TOBB’un yararlanıcı sıfatıyla
başlatılan ve IPA IIIBölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı ile
finanse edilen 3. Projeyle
ABİGEM’ler, Batman, Hatay,
Sivas ve Van illerinde de
kurulmuştur.

1. ve 2. aşama ABİGEM şehirleri
3. aşama ABİGEM şehirleri ve Van

AKB-TOBB - ABİGEM Koordinasyon Birimi
Yüksek standartlar ve iş mükemmeliyetlerinin desteklenmesi
Avrupa Türk İş Merkezleri Ağı Projesinin Genişlemesi çerçevesinde, TOBB bünyesinde bir ABİGEM
Koordinasyon Birimi (AKB) kurulmuştur. Bu birim ABİGEM ağı içerisindeki faaliyetlerin koordinasyonu, en iyi
uygulamaların paylaşımının öncülüğü ve ABİGEM’lerin günlük işlerinin desteklenmesi amacıyla özel olarak
tasarlanmıştır. AKB aynı zamanda ABİGEM’ler için ulusal ve uluslararası düzeyde lobi oluşturma çalışmalarını
ve önemli ve etkin özel ve tüzel kurumlar karşısında ABİGEM’leri bire bir temsil etme görevlerini de yerine
getirmektedir.
Çalışmaların yürütülmesi esnasında AKB:
•

KOBİ’lerin rekabet edebilme gücünün geliştirilmesiyle ilgili girişimlerde öncülük rolünü

•

KOBİ desteği sağlayan yerli ve yabancı örgütlerle yapılan işlemlerde ortak rolünü

•

ABİGEM’leri hizmet sağlama verimliliğinin arttırılmasında destekleyici unsur olma rolünü

•

Ağın hizmet kapasitesinin iyileştirilmesi ve yükseltilmesi işlemlerinde ön açıcı ve kolaylaştırıcı rolünü ve

•

KOBİ’ler için Türkiye’deki iş ortamlarının iyileştirilmesini ilgili kamu kurumları nezdinde bire bir savunurken
de lobi oluşturma rolünü üslenmektedir.

Daha önemlisi AKB, ABİGEM ağının daha fazla gelişim ve verimliliğini kolaylaştırmak amacıyla:
•

Ağa “know-how” transferini teşvik etmek için KOBİ’lere hizmet sağlayan uygun uluslararası kuruluşlarla
temaslar sağlanması

•

Piyasa ve pazarlardan gelen uyarılara cevap verebilme, daha geniş KOBİ kitlelerine hizmet edilebilme, ve
ürün kalitesi ile hizmet sunumu verimliliğinin iyileştirilmesi amacıyla ABİGEM’leri destekleyip teşvik ederken
yeni ve daha sofistike iş hizmetlerinin geliştirilmesi

•

ABİGEM hizmetlerinin KOBİ iş topluluklarına olan faydalarını aktif olarak geliştirip İş Destek Hizmetlerine
olan talebin büyütülmesi

•

Gerek ağ içinde ve gerekse AKB ile ağ arasındaki etkileşimi güçlendirerek ABİGEM ağının pekiştirilmesi

•

Kaliteli iş destek hizmetlerinin sağlayıcısı konumundaki ABİGEM ağının ulusal ve uluslararası düzeyde
görünürlüğü ve tanınmasının aktif bir biçimde oluşumu

için de gayret sarf etmektedir.

AKB, ABİGEM’lere teknik
yardım ve bir dizi kapasite
artırımı faaliyetlerinin
yanı sıra, yeni iş yapım
modellerinin tanıtımı,
yeni hizmet ürünlerinin
geliştirilmesi ve kalite
garantisi ile iyi ve olumlu
uygulama güvencesi
sağlar.
AKB’nun fonksiyonlarında
biri de ağ performansı
ile bunun KOBİ’lerin
rekabet edebilme
gücü ve performansı
üzerindeki etkisinin
gözlemlenmesidir.
Ayrıca AKB, periyodik
koordinasyon ve
bilgilendirme toplantıları
düzenleyerek ülke
çapındaki AKB ve
ABİGEM mensuplarının bir
araya gelmelerini ve böyle
bir grup çalışmasının
oluşmasını kolaylaştırarak
AKB’nun tavsiye ve
öğretilerde bulunmasını ve
ABIGEM’lerin sorunlarına
kulak verilmesinin
sağlanmasıdır.

ABİGEM 3 Projesi
KOBİ’lerin kalkındırılmasıyla istihdam ve ekonomik büyümenin desteklenmesi
ABİGEM 3 projesinin ana amacı, kısaca ABİGEM olarak anılan İş Destek Merkezlerinin kurulmasıyla Sivas,
Hatay, Batman ve Van illerinde Türk KOBİ’lerinin rekabet edebilme gücünü arttırmaktır. Hatay ve Sivas ’ta 2
Orta Ölçekli ve Batman ve Van’da da 2 Küçük Ölçekli ABİGEM açılmıştır.
ABİGEM 3 projesi için özellikle bu dört yörenin hassas bir şekilde yapılan seçilme işleminin kriteri: bölgedeki
paydaşların kendilerini bu işe adamış olmaları; KOBİ’lerin sayısı ve profili; işin altyapısı ve coğrafi konumlarından
oluşmaktadır. Buna ilaveten, Batman, Van ve Sivas stratejik öneme sahip gelişme bölgeleri olup, 4 bölgenin
tamamında hava alanları ve üniversiteler mevcuttur.
ABİGEM’lerin 4’ü de yerel Ticaret ve Sanayi Odalarının ev sahipliğinde kurulmuş olup, böylece ABİGEM’lere
mali ve teknik destek de sağlanmış olmaktadır.
ABİGEM’lerin 4’ü de yüksek deneyim sahibi ve tutkulu profesyonellere teslim edilmiş olup “KOBİ ve Girişimciler”
in gelişimi için çalınacak tek kapı biçiminde tasarlanmışlardır. Bunlar, yerel KOBİ iş topluluklarının özel istekleri
dikkate alınarak biçimlendirilmiş bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.
2014 yılı Temmuz ayına kadar sürecek olan ABİGEM 3 projesinin süreci boyunca, bu 4 ABİGEM en az 500
KOBİ’ye danışmanlık hizmeti, 1,250 den fazla kişiye işle ilgili konularda eğitim ve en az 300 kişiye de girişimciliği
geliştirici mahiyette programlarla işe yeni başlama desteği sağlayacaktır. Ayrıca, yerel paydaşlarımızla
yürütülecek istişareler doğrultusunda bu 4 ABİGEM’in tümü tanımlanmış bir ürün sektöründe yerel KOBİ’lerin
yararına küme projelerini belirleyip uygulayacak ve 4 bölgenin sanayi yapısı ve ortamına katkıda bulunarak
ABİGEM’ler için istikrarlı bir gelir akışı da sayılacak olan stratejik Pencere projelerini bulup, uygulamaya
koyacaktır.
Bu dört ABİGEM üç yıllık ilk başlama desteğini AB tarafından fonlanan ABİGEM 3 projesinden, yerel Odalardan
ve diğer paydaşlardan mali ve teknik yardım olarak alacaktır. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerine karşılık KOBİ
sektöründeki müşterilerden alınacak ücretlerle ABİGEM’lerin yerel iş çevrelerinin ihtiyacını en iyi biçimde
karşılayan kurumlar olarak sürdürülebilir bir iş yapısına kavuşacağı öngörülmektedir.

ABİGEM 3 İş Destek Merkezlerinin Bulunduğu Yerler
Güçlü iş gelişim potansiyeline sahip bölgeler

VAN

BATMAN

Van ili Doğu Anadolu bölgesinde Van Gölü’nün
doğu kıyısında, İran sınırına 100 kilometreden az bir
mesafede yer alır.

Batman şehri Güney Doğu Anadolu’da deniz
seviyesinden 540 metre yüksekteki bir plato üzerinde
yer alır.

1 milyondan fazla kişiyi barındıran şehirde, 370,000
kişi merkez ilçede yaşamaktadır. %52 si 20 yaşın
altında olan bu il, Türkiye’nin en fazla genç nüfus
barındıran illerinden biridir.

1.9 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan şehirde,
540,000 kişi merkez ilçede yaşamaktadır. %47 si 24
yaşın altında olan bu il, Türkiye’nin genç nüfusu en
çok barındıran illerinden biridir.

Motivasyonu yüksek bir iş gücü, giderek artan sanayi
malı ihracatı ve Türk hükümetince sağlanan geniş
kapsamlı hibe destekleri Van ilini iş yapmak için cazip
bir bölge konumuna taşımıştır.

Irak ve Suriye’ye çok yakın olan Batman ili stratejik
bir yere sahip olup Orta Doğuya köprü vazifesi
görmektedir. Batman ilindeki firmalardan birçoğu
uzun yıllardan beri sınır ticareti işiyle uğraşmaktadır.
Geçen son sekiz yıllık sürede ihracat yapan firmaların
adedi üç kat artmış ve bölgeden yapılan ihracat 26
misli büyümüştür. İhracatın %82’den fazlası komşu
ülke olan Irak’a yapılmaktadır.

Van’ın ana sanayi sektörleri ahşap ve ahşap ürünleri
ve bunu takiben de gıda, içecek ve tütün ürünleri
sektörleri ile giyim ve metal işçiliğidir.
Van’ın ana gelişim projelerinden biri “Van Tekstil
Şehri” olup 55 milyon liralık bir yatırımla 50 tekstil
firması tarafından kurulmuş bu iş kümesi, tekstil ve
giyim ürünleri üretmekte ve bunları İran, Irak, Orta
Doğu ve AB ülkelerine ihraç etmektedir.
Van’ın tarihi 3000 yıl kadar geriye gitmekte ve
Urartular, Ermeniler, Persler, Bizanslılar ve Türkler
tarafından şekillenmektedir. Bunun bir sonucu olarak
Van, örneğin Van Gölüne bakan Van Kalesi ve Van
merkezindeki arkeoloji müzesi gibi birkaç önemli
tarihi ve turistik mekâna sahiptir.

Batman’da büyük petrol yatakları vardır. Türkiye’nin
en büyük petrol sahası olan Batl rahman sahası
Batman ilinin hemen dışında yer alır. Tartışmasız en
büyük üretim malı olan Petrol dışında, üretilmekte olan
şu mal ve ürünler de belli bir öneme haizdir: Tekstil
ve giysi, inşaat malzemesi, alçı, mermer, meşrubat,
işlenmiş gıda, kimyasallar, mobilya, ayakkabı, makine
ve nakliye araçları.
Kültürel mirası ve etnik nüfusu nedeniyle bölge kültür
ve din turizmi açısından büyük bir potansiyel arz
etmektedir.

HATAY

SİVAS

Hatay ili Türkiye’nin güneyinde Akdeniz sahilinde
bulunmakta, güney ve doğusunda ise Suriye sınırı yer
almaktadır. 1.5 milyondan fazla kişiyi barındıran ilin
Antakya merkez ilçesinde 210,000 kişi yaşamaktadır.

Sivas ili Orta Anadolu’da deniz seviyesinden 1,280
metre yüksekte ve Kızılırmak’ın geniş vadisinde,
Ankara’nın 450 km doğusunda yer almaktadır.

Motivasyonu yüksek genç iş gücü, giderek artan
sanayi malı ihracatı ve Türk hükümetince sağlanan
geniş kapsamlı destekler Hatay ilini iş yapmak için
cazip bir bölge konumuna taşımıştır.
Hatay’ın imalat sanayii gıda (zeytinyağı, taze meyve
ve sebze), mobilya, metal ve ipek dokumacılığı
konularında yoğunlaşmıştır. İlde 1,200 mobilya ve
600 den fazla ayakkabı imalatçısı bulunmaktadır.
Günlük ayakkabı üretimi 50,000 çiftten fazladır.
Mobilya sanayii klasik mobilya türüyle ünlü olup ağır el
işçiliği gerektiren parçalardan oluşmaktadır. Mobilya
ürünleri Azerbaycan ve İran’a ihraç edilmektedir.
Hatay ilinde büyük ölçekli demir ve çelik tesisleri
bulunmakta olup önemli sayıda metal işleyen KOBİ’ler
de vardır ve bunlardan birçoğu otomobil filtresi
gibi ileri teknoloji gerektiren üretim yapmaktadır.
İskenderun’da Türkiye’nin Akdeniz kıyısındaki
en büyük limanlarından biri bulunmakta ve yakın
çevresinde ise İsdemir demir çelik işletmesi gibi
önemli sanayi tesisleri bulunmaktadır.
Hatay ili maden açısından zengin olup altın,
alüminyum, demir, krom, kireçtaşı, mermer, kil ve
boksit gibi cevherlere sahiptir.
Hatay ilinde turizm sektörü de her geçen gün
gelişmekte ve barındırdığı farklı kültürler ve arkeolojik
yerler nedeniyle birçok Arap ve Avrupalı turistin ilgi ve
ziyaretini çekmektedir.
Hatay firmalarından birçoğu dış ticaret yapmakta,
demir, taze meyve ve sebze gibi ürünleri İtalya, Irak,
Suudi Arabistan, Rusya, Suriye ve Romanya’ya ihraç
etmektedir.

627,000 kişinin yaşadığı ilin Merkez ilçe nüfusu
288,000 dir. Ülke genelinde kilometre kareye 97
kişi düşerken, bu oran Sivas ili için 22.5 kişi olup
fazlasıyla düşük bir nüfus yoğunluğuna sahiptir.
Ancak, yüz ölçümü açısından Türkiye’nin ikinci büyük
şehri konumundadır.
Sivas şehri 7000 yıldan daha uzun bir tarihe sahip
olup Romalılar, Yunanlılar, Ermeniler, Persler ve
Osmanlılar tarafından şekillenmiştir. Bu nedenle de
insan uygarlığının önemli beşiklerinden biri olarak
kabul edilmektedir.
20 fakülte ve 30,000 öğrencisiyle Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi geniş bir ulusal ve uluslararası üniversiteler
ortaklığına sahiptir.
Altyapı, yenilenebilir enerji kaynakları ve turizm
açısından Yüksek karlılığa sahip yatırım olanakları ve
Türk hükümetince sağlanan geniş kapsamlı destekler
Sivas ilini iş yapmak için cazip bir bölge konumuna
taşımıştır.
Sivas’ın ana sanayi sektörleri tarım ve işlenmiş gıda
olup bunu madencilik, doğal taş ve mermer (Sivas
Türkiye’nin 4. Büyük mermer üreticisidir) turizm
(kültürel, din, kış sporları, sağlık ve kaplıca), otomobil
yedek parça imalatı, mobilya ve tekstil (giyim)
sektörleri izlemektedir.
Sivas’ın ihracat hamlesi 2009-2011 yılları arasında
büyük bir artış sergilemiş ve %97 gibi sağlıklı bir artış
oranına ulaşmıştır. Aşağıda yer alan 3 sektör kolektif
olarak Sivas’ın 2011 yılı ihracatının %80 den fazlasını
oluşturmuştur: mermer ve doğal taşlar (%35), tekstil
(%29) ve otomobil yedek parça imalatı (%19).

ABİGEM 3 Hizmet Portföyü
İş mükemmeliyeti ve yaratıcılığın desteklenmesi
KOBİ‘ler için yapılan anket sonuçları, ABİGEM’lerin söz konusu KOBİ’lerin yerel iş topluluklarının çok özel
ihtiyaçlarına cevap veren ve her bir bölgenin özel avantajlarını ve fırsatlarının kullanıldığı KOBİ destek paketleri
sunmakta olduğunu ortaya koymuştur.
Bilgi, danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini kapsayan İş destek hizmetlerinin zorlayıcı bir şekilde sunumuyla
ABİGEM’ler, müşterisi konumundaki KOBİ’lerin yüksek-performanslı işyerleri haline dönüşmesine yardımcı
olmaktadır. Ayrıca ABİGEM’ler KOBİ’lere hibe uygulama desteği verip, girişimcilerin fikirlerini başarılı işler olarak
geliştirmeleri için gerekli tüm kaynakları sağlamayı amaçlayan bir Girişimci Destek Hizmet servisini de faaliyete
sokarak, ulusal ve uluslararası kaynaklarca sağlanan teşviklere ulaşımlarını daha da kolaylaştırmaktadır.
ABİGEM’lerin hizmet portföyü belli başlı şu işleri ana başlıklar altında bünyesinde barındırmaktadır
•

İş planlaması, danışmanlık ve müşavirlik hizmetleri

•

İhracatı geliştirme, uluslararası yapma, Pazar araştırması, pazarlama ve markalama

•

Kalite, CE işaretlemesi

•

İnsan kaynakları yönetimi

•

Eğitim

•

Yerli ve yabancı finans kaynaklarına ve teşviklere erişim

•

Girişimcilik, yeni işe başlama ve inkübasyon programları

•

Kümeleşme ve ağ bağlantıları

•

Yaratıcılık, araştırma ve geliştirme

•

Yerli ve yabancı kaynaklardan fonlanmak üzere proje hazırlama/geliştirme/yönetimi

ABİGEM’lerin devamlılığını sağlamak amacıyla, verilecek olan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yerel KOBİ
topluluklarının mali güçlerinin yetebileceği düzeylerde olması dikkate alınarak ticari bazda verilmesinin mutlak
surette gerekli olduğu düşünülmektedir. ABİGEM’ler, kişi başına düşen eğitim giderlerinin azaltılması amacıyla
işbirliğine gidilmesi veya danışmanlık hizmetlerinin ortaklaşa karşılanması amacıyla KOBİ sektörüne destek
sağlayan yerel paydaşlardan ek mali yardım alınması için mümkün olan her türlü çabayı sarf edeceklerdir.
Ayrıca, AB tarafından fonlanan bu projenin devamı süresince ABİGEM’ler, bu projeden mali destek almakta
olan ve bu nedenle de ABİGEM’lere başlangıç aşamasında, AB’den bu desteği almamış olmaları durumundan
çok daha makul fiyatlarla hizmet sunabilecek olan büyük ve deneyimli bir AB ve Türk danışmanlar havuzuna
erişim imkânına da sahiptir.
ABİGEM’lerin 4’ü de ‘Kalite Güvenlik Sistemlerine’ sahip olup, sağladıkları destek hizmetlerinin etkinliği ve
verimliliğinin düzenli olarak değerlendirilmesini yaptırmaktadırlar. Düzenli olarak yaptırılan bu performans
değerlendirmeleri ABİGEM’lerin iş kültürünün bir parçasıdır. ABİGEM’ler bu nedenle hizmet portföylerinin
tasarım ve maliyet etkinliğinin iyileştirilmesi için sürekli olarak gayret sarf etmektedir.

Pencere Projeleri
KOBİ’ler için teknik destek sağlarken ABİGEM’lere de gelir getirmektedir
Pencere projeleri, yerel iş çevrelerindeki boşlukları belirleyen ve bunları yatırım yaparak tespit edip maksimum
sayıda KOBİ’lerin yarar sağlamasını amaçlayan, stratejik öneme haiz girişimlerdir. Uygun bir pencere projenin
uygulanması için 4 ABİGEM’den her birine 100,000 Avro tutarında tahsisat sağlanmıştır. Bazı durumlarda
projeye yapılan bu katkının yetersiz kalması durumunda yerel fonlarla takviye sağlanmaktadır.
ABİGEM’ler tarafından uygulamaya konulacak 4 Pencere projesi ticari bazda çalıştırılacak ve böylece
ABİGEM’lerin gelir elde etmesi sağlanacaktır. Şu an için planlanan pencere projeleri bir Çağrı Merkezi, Mobilya
Üreticileri için Mikrodalga ile çalışan Ahşap Kurutma Makinası, Lazerle Kesim Yapabilen bir Tekstil Merkezi ve
bir Web Tasarım ve İçerik Yönetim Merkezi şeklinde sıralanabilir.

Kümelenme Gelişimi
KOBİ’lerin kümelenme yoluyla rekabet gücünü artırma
ABİGEM 3 projesinin bir başka anahtar unsuru belli bir ekonomik sektör ve coğrafyada yer alan ve bir birine
bağlı işletmeler, tedarikçiler ve bağlı kuruluşlardan oluşan kümelerin tanımlanması, tasarım ve geliştirilmesi
faaliyetidir. Proje 4 ABİGEM’in her biri için bir adet kümelenme programını bulup geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Kümeler, yerel kıymet zincirleri halinde birleşip bir araya gelerek ulusal ve uluslararası alanda rekabet
kapasitesini geliştirmek amacıyla işletmelerin gruplaşmasını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Kümelerin
kurulması ve profesyonelce faaliyete başlamasıyla belli başlı ekonomik sektörler desteklenmiş olacak ve bu
da 4 bölgedeki kalkınma ve istihdama öncülük edecektir.
AB’ne bağlı küme kurma uzmanlarından oluşan grubun yapmış olduğu küme tanımlama çalışması sonucunda
ABİGEM 3 projesi kapsamındaki 4 bölgede tespit edilen ve küme oluşturma potansiyeline en çok sahip
sektörler şöyle sıralanmıştır:
Hatay- Mobilya Kümesi: yılda 60,000 den fazla parça imalat yapan ve %40 ını da ihraç eden bu sektör 4,000
kişiden fazla insana iş imkânı sunmaktadır.
Van-Turizm Kümesi: doğası, tarihi, ekolojisi ve iklimiyle Van turizm için ender yerlerden biridir.
Sivas-Doğal Taş ve Mermer Kümesi: Sivas’ta bu sektörde büyük sayılara ulaşan firmalar faaliyet göstermekte
ve ihracat hacmi de son yıllarda giderek artmaktadır.
Batman-Tekstil Kümesi: Batman tekstil sektörü yıllardır istikrarlı bir şekilde gelişmekte, düşük üretim
maliyetlerinden ve hazır iş gücünden yararlanmakta ve hemen yakınında önemli ihraç pazarı oluşturan Irak ve
İran bulunmaktadır.

PROJE KAZANIMLARI

Proje Kazanımları
Proje ortaklarının ve paydaşlarının işbirliği ve aktif katılımları ile proje hedeflerine ulaşılmış ve birçok somut çıktı
elde edilmiştir.
Tüm bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde; KOBİ’lere ve girişimcilere proje personeli, ortakları, uzmanları ve
paydaşları aracılığıyla kaliteli hizmetler sunulmuştur.
ABIGEM’ler, kendi işleri ile ilgili ihtiyaçlarına destek ve çözümler arayan birçok girişimci ve KOBİ sahibi/
yöneticisi için bir irtibat noktası haline gelmiştir. ABiGEM’lerin hizmetleri mevcut kamu ve özel fonlar ve
teşvikler hakkında bilgilendirmeden, bu fonlara erişim sağlamak için iş planlama ve hibe taslağı hazırlanması ve
geleceğin girişimcilerine, küçük şirketlere, eğitim verilmesi, uluslararasılaştırma, stratejik planlama, inovasyon
hakkında danışmanlık hizmeti verilmesine kadar uzanan geniş bir yelpazededir. Genel anlamda hizmetler tüm
sektörlerin ihtiyaçları açısından ve yeni işletme kurulması aşamasında, güçlenmesine dair bir yardım masası,
katalizör ve irtibat noktası olmayı içermektedir.
Ulaşılmak istenen proje hedefleri, proje uygulamaları esnasında fazlasıyla gerçekleştirilmiştir . Proje hedefi
500 iken 7.767 KOBİ ve girişimciye danışmanlık hizmeti verilmiştir ve bu da beklenen sonucun %1553’sidir.
ABIGEM Hizmetleri’nden faydalanan kadınlar açısından hedef 150 iken toplamda 2.584 kadına hizmetlerden
yararlandırılmıştır. Bu da beklenen sonucun %1723’udur. ABIGEM’ler tarafından kuruluşunda destek verilen
KOBİ hedefi 8 iken 118 olarak gerçekleşmiştir ki bu da beklenen sonucun %1475’sidir.
Bu başarılı sonuçlar, ABIGEM personeline sağlanan kapsamlı kapasite geliştirme programları sonucunda
gerçekleştirilmiş olup ABiGEM Uzmanları bu programlar neticesinde elde ettikleri bilgileri kendi yerel
ekonomilerine fayda sağlayacak hizmetlere dönüştürmüştür.
ABiGEM Direktörleri’ne sağlanan teknik bilgi ve tecrübeler sayesinde, ABIGEM’lere modern, etkili ve kullanıcı
dostu yönetim araçları sağlanmış ve ABIGEM’lerin günlük faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir sonuçlar elde
ederek yönetmeleri mümkün olmuştur.

Kapasite Geliştirme
ABIGEM, yerel danışmanınız
ABIGEM 3 Projesi süresince, 4 ABIGEM tarafından 7.750’den fazla KOBİ’ye danışmanlık hizmeti, 8140’den
fazla kişiye iş ile ilgili konularda eğitim, 118’dan fazla yeni girişimciye işletme kurma desteği, 94’den fazla
girişimcilik programı sağlanmıştır. Ayrıca yeni işletme kurma ve/veya geliştirme konusunda 2.580’den fazla
kadına destek verilmiştir. Yerel paydaşların da katkılarıyla ABIGEM’lerde KOBİ’lere fayda sağlayacak bir
sektörde kümelenme projesi belirlenmiş ve uygulanmıştır. Bu projeler 4 bölgedeki sanayi ortamının büyümesine
katkı sağlayacak ve ABIGEM’ler için sabit bir gelir akışı oluşturacak olan stratejik Pencere projelerinin adımları
olarak atılmıştır.

Kapasite geliştirme programları
ABIGEM’lerin sürdürülebilirliğinin temel unsurunun, ABIGEM Direktör ve Uzmanları olduğu düşünülerek, proje
boyunca 25 Kapasite Geliştirme oturumu içeren bir program ve ayrıca Uluslararası Uzmanlar tarafından da
bireysel mentorlük sağlanmıştır.
Bu faaliyetlerin odaklandığı temel nokta, ABIGEM personelinin “proje ruh hali”nden, “piyasa gerçeği”ne doğru
aşamalı olarak geçirilmesidir. Bu nedenle, her bir uzmanın belirli bir konuda uzmanlaşmasına önem verilmiştir.
Bu çalışmalar sayesinde ABIGEM’ler, AB normlarında, yerel KOBİ’lere etkili ve başarılı iş hizmetleri sunumunda
en yüksek kapasite düzeyine ulaşmışlardır.

Politika Rehber İlkeleri
ABIGEM 3 projesi çerçevesinde, ABİGEM’lerin sürdürülebilirliği için temel eylemlerin ileri düzeyde ve etkili
yönetimine yönelik olarak birçok stratejik rapor üretilmiştir:
Söz konusu rehber ilkeler aşağıdaki konular ile ilgilidir:
• Pencere Projesi için Kavram Raporu,
• Her ABIGEM için İş Planı,
• Her ABIGEM için Paydaş ve Hedef Gruplar Analizi,
• Her ABIGEM için Rekabet Edebilirlik Modeli,
• Proje Görünürlüğü Stratejisi,
• Proje Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Stratejisi ve Planı,
• 4 ABIGEM’de Küme Tespiti, Sektörlerin Seçimi ve Gerekçelendirilmesi

Eğitimler
“Dünyanın en büyük Roma harcı
rezervlerini bulmuş olsak da önümüzdeki
kapıları açan Batman ABIGEM’dir”

Gülşahin Madencilik, piyangoyu
kazanmış görünüyor ancak bu,
piyango için çok fazla çalışmadıkları
anlamına da gelmiyor. Madencilik
konusunda tecrübeli bir babaya
sahip olan şirket, Roma harcını
bulmuş ve bununla ilgili olarak 49
Nafi Gümüş, Gülşahin Madencilik’in Sahibi, Batman yıl boyunca 10 milyon küpten fazla
Roma harcı rezervi için madencilik
ve geliştirme lisansını almıştır.
Roma harcı, sağlamlık açısından
ve rezervlerin kısıtlı olması dolayısıyla tarihi yerlerin tadilatında en çok kullanılan tür olduğu için en iyi inşaat
malzemesi olarak bilinmektedir. Nafi Gümüş, iş planlarını geliştirmeleri, teşvik belgesi almaları ve kurumsal
kimlik oluşturma ve marka yönetimi gibi gelecek planlarına ilişkin yol haritası belirlemeleri konularında Batman
ABIGEM’in önemli bir rol oynadığını belirtmektedir.
ABIGEM, 2012 yılında ilk kez ziyaret ettiğinde Gülşahin madencilik yalnızca Batman’da faaliyet gösteren küçük
bir şirketti: 8 çalışanı vardı, günde 15 ton işliyordu, ürünler yalnızca Batman bölgesinde satılıyordu ve şirket
sahibi, mevcut teşvik belgelerinden, İŞKUR ve KOSGEB projelerinden haberdar değildi.
ABIGEM, bu şirkete stratejik bir kalkınma planı teklif etti; bu süreç boyunca ABIGEM personeli ile şirket
yöneticileri birlikte performansları belirlemek ve ölçmek üzere ayda iki defa toplanıyordu. İlk olarak, finansal
destek ve teşvik belgeleri başvurusuna olanak sağlayan mesleki iş planı hazırlandı. Destek talepleri çerçevesinde
ABIGEM, 800.000 TL değerinde yeni makineler almayı ve maden üretimini artırmayı hedefleyen bir proje
hazırlayıp, Bölgesel Kalkınma Ajansı DIKA’ya ve fuarlara katılım maliyetlerinin %50’sini destekleyen projeyi de
KOSGEB’e sundu. ABIGEM ayrıca, şirket için bir de muhasebe sistemi hazırladı. Şirket, bu sürecin sonunda
üretimini, çalışan sayısını ve satışlarını artırdı. Artık Gülşahin Madenciliğin tüm süreçler için modern bir sistemi
ve pazarlama ekibi bulunmaktadır. Şirket, halihazırda Türkiye genelinde satış gerçekleştirmekte ve ihracat
yapmaya hazırlanmaktadır.
Gülşahin Madencilik, 8 çalışan ile faaliyete başlamış olup, çok yakın bir süre içerisinde bu rakamı 150’ye
çıkartmayı öngörmektedir. Şirket 2014 yılında, oldukça değerli olan madeninin günde 150 tonunu işleme
aşamasına ulaşabilecektir. Türkiye’nin
yıllık 6.000 ton ithalatı (çoğunlukla
Fransız ve İtalyan şirketlerden) göz
önüne alındığında, bu durum yalnızca
ulusal ekonomiye fayda sağlamakla
kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’yi
Roma harcı üretimi konusunda haritada
lider konuma da getirecektir. Ayrıca
diğer üretici ülkelerin ürünlerinin aksine
bu ürün %100 doğaldır.

ABIGEM Servisleri
“Sivas ABIGEM’den aldığımız danışmanlık hizmetlerinden oldukça memnunuz.
Ekip üyelerimize ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Süreç Yönetimi,
Müşteri Odaklılık ve Eylem Planı, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
Dokümantasyon Süreci, Süreçlerin Tespit Edilmesi, Usullerin Tescili, yapılan
Düzeltici-Önleyici Eylemlerin Dokümantasyonu ve denetçilerle birlikte İç
denetim konularında eğitim verilmiştir. Halihazırda, ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi Sertifikası almak için donanımlıyız.”
Gökhan Güler, Alonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü, Sivas
Sivas’ta bulunan 7 firmanın (Fimar Mermer, Emmioğlu Mermer, Karpanel, Özbeşli, Özbelsan, Anadolu Tıp
and Yıltaş Grup) Kalite Yönetim Sistemi temsilcilerine ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 İç Denetim Eğitimleri
verilmiştir. Katılımcılara söz konusu eğitim ile çevresel konuların ve etkilerin yönetimine yönelik bir araç olarak
ISO 14001’in, iş iyileştirilmeye yönelik bir araç olarak ISO 9001:2008’in ve sağlık ve güvenlik tedbirlerine yönelik
bir araç olarak ISO 18001’in amacı ve gerekliliklerine ilişkin genel bir bakış açısı sağlanmıştır.
Ayrıca, Sivas Ticaret Borsası’na ve iki KOBİ’ye –Alonet Çağrı Merkezi ve Çınar Profil- ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi Sertifikası’nın alınması konusunda danışmanlık hizmetleri sağlanmıştır. Söz konusu danışmanlık;
Süreç Yönetimi ve Müşteri Odaklılık, Eylem Planı, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon
Süreci, Süreçlerin Tespit edilmesi, Usullerin Tescili, yapılan Düzeltici-Önleyici Eylemlerin Dokümantasyonu ve
denetçiler ile birlikte İç Denetim gibi başlıklardan oluşmuştur. Bu eğitimlerin yardımıyla Ticaret Borsası, Alonet
ve Çınar Profil ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalarını alabilmişlerdir.
Bunlara ilaveten, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sertifikası’nın alınmasına yönelik danışmanlık ve stratejik iş
planının oluşturulması Yozgat Sorgun Sanayi ve Ticaret Odası’nda ABIGEM’in desteği ile sağlanacaktır.

İş Kadınları
İş kadınları için ABIGEM
ABIGEM’lerin faaliyetlerinin, kadınlar üzerindeki etkisi kayda değerdir. ABIGEM’ler kendi işlerini kurma ve
işletme konusunda tavsiye, bilgi ve kılavuzluk arayan kadınlar için bir başvuru merkezi olmuştur. Esasen,
girişimci, iş kuran ve diğer girişimcilere yardımcı olanların yaklaşık %25’i kadınlardır. Projenin bitiminden 1 ay
önce, hedef göstergeler yüksek rakamlarla aşılmıştır: Proje hedefi 150 iken, hedefin %1723’una yani 2.584
kadına ulaşılmıştır.
İş kadınlarına sağlanan hizmetler eğitim, danışmanlık, rehberlik gibi her türlü yardımı ve ayrıca inovasyon
ve AB programları ve fonlarına, yurtdışında özel iş gezilerinin düzenlenmesine ve ABIGEM’ler tarafından
bölgesel düzeyde kurulan Yerel Danışmanlık Komiteleri’ne aktif olarak dahil olma şeklinde bilgilendirmeyi ve
uzmanlaşmış yardımı içermektedir.
Sonuç Göstergesi No 9: En az 150 kadının İş Merkezi Hizmetleri’nden faydalanması (Haziran 14)
Sivas

Hatay

Batman

Van

Total

Bugüne Kadarki Kadın Faydalanıcılar

979

774

447

384

2.584

Genel Kadın Faydalanıcı Hedefi

42

42

33

33

150

Genel Hedefin Yüzdesi

2331%

1843%

1355%

1164%

1723%

İş Kadınları
“Bir arkadaşım bahsedene
kadar ABIGEM ile ilgili hiçbir şey
duymamıştım. Ofislerine gittim ve
hayatım değişti.”

Asya Güzellik Merkezi’nin sahibi
Emine Alkış, arkadaşından ABIGEM’i
duyduğunda girişimci olmak isteyen
biriydi. Tarih Kasım 2012 idi. Emine
Alkış kendi işini kurmak istiyordu
ancak girişimcilik konusunda yeterli
sermayesi ve bilgisi yoktu. Van
ABIGEM, yapmayı planladığı iş
fikirlerini en aza indirmesi ve tek bir iş
Emine Alkış, Asya Güzellik Merkezi’nin Sahibi, Van fikrine odaklanması konusunda Emine
Hanım’a yardım etti. Sonuç olarak,
Emine Hanım bir güzellik merkezi açmaya karar verdi ancak sermaye olarak yeterli kaynağı yoktu. Van ABIGEM,
Emine Hanım’ı Van ABIGEM tarafından verilen KOSGEB girişimcilik eğitimine kaydettirdi. Eğitimden sonra
kendisine, kendi işini kurmasına yönelik olarak 30.000 TL’yi almak için iş planı ile birlikte KOSGEB girişimcilik
hibe desteği için başvuracağı bir sertifika aldı. Van ABIGEM, Emine Hanım’ın iş planı taslağını hazırladı ve hibe
alması için KOSGEB’e sundu. Hibeyi aldıktan sonra Emine Hanım kendi işini kurdu ve eğitim faaliyetleri için de
başvuruda bulundu. Şu anda, Asya Güzellik Merkezi Van’daki en ünlü güzellik merkezlerinden biridir.
Van ABIGEM, Asya Güzellik Merkezi’ne aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;
• Girişimcilik Eğitimi, Kasım 2012
• İş Planı Desteği, Aralık 2012
• Stratejik Plan Eğitimi, Aralık 2012
• Satış ve Pazarlama Eğitimi, Kasım 2013
• Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Kredi Fırsatları Farkındalık Faaliyetleri, Nisan 2014
• İhtiyaç Analizi ve Finansal Analiz, Mayıs 2014
Eğitimlerden sonra ve ABIGEM’in de desteği ile Asya Güzellik merkezi’nde şu anda tam zamanlı olarak 3 çalışan
bulunmaktadır. Van ABIGEM’in pazarlama desteği ile birlikte güzellik merkezinin açıldığı yıl olan 2013’ten bu
yana müşterilerin sayısı 300’e kadar çıkmıştır.

İş Kadınları
‘’Gülteks-Verdaa şirketi olarak, yaklaşık 2 yıldır Hatay ABIGEM ile
çalışmaktayız. Hatay ABİGEM, çoğunlukla iş geliştirme, pazarlama stratejileri,
uluslararasılaştırma, müşteri memnuniyeti, rekabet edebilirlik ve marka
farkındalığı konularında şirketimize danışmanlık hizmeti vermektedir. ABIGEM
ile yaptığımız çalıştaylar sonucunda; maliyetlerimizin, ürünlerimizin ve
pazarlama stratejilerimizin daha geniş kapsamlı bir analizini elde etme fırsatı
yakaladık. ABİGEM, müşteri memnuniyet anketleri yaparak bize rehberlik etti.
Ayrıca, yeni pazarlar, hangi ürün üzerinde çalışmamız gerektiği ve maliyetlere
ilişkin stratejilerimiz üzerinde de birlikte çalıştık. ABİGEM bizi yalnızca iş
geliştirme konusunda desteklemekle kalmadı aynı zamanda şirketimizin yerel
ve uluslararası düzeyde ve sosyal medyada görünürlüğünü sağladı. Hatay
ABİGEM’in de desteği ve girişimi ile Anadolu Markaları Jüri Özel Ödülü’nü
aldık.”
Gülay Gül, Verdaa Yönetim Kurulu Başkanı, Hatay
Hatay ABİGEM, Verdaa şirketi ile uzun bir süredir çalışmaktadır. Şirket kozmetik sektöründe faaliyet
göstermektedir. 10 kişiden oluşan dinamik ve genç bir ekibin çalıştığı şirkette girişimcilik ruhu hakimdir.
ABİGEM’in desteği, şirketin son 3 yıldaki satışları, maliyet analizi, şirket ihtiyaçları ve avantajları ve dezavantajları
üzerine basit bir şirket analizi ile başlamıştır. Daha sonra, ABİGEM hizmetlerinin odak noktası şirketin satış
noktaları ve bunların etkililiğini de analiz eden pazarlama stratejileri, reklam stratejileri ve hedefleri olmuştur.
Bir süre önce, şirket ABD’de bir piyasa araştırması yapmaya karar vermiştir ve bunun sonrasında da ABD’de
kozmetik ürünleri satmak için Amerikan Gıda
ve İlaç Dairesi’nden onay almıştır.
2013 yılında, Gülteks-Verdaa yurtiçi satışlarını
%15 oranında ve ihracatını da %10 oranında
artırmıştır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında,
2014 yılının ilk ayında yurtiçi satışlar %20
oranında ve ihracat satışları da %15 oranında
artış göstermiştir.

GIBIM

Yeni kurulan şirketler için ABIGEM: Girişimci Bilgi Merkezi (GIBIM)
Girişimciler, bölgelerinde geleceğin KOBİ’leridir. ABIGEM 3, İtalya’daki proje liderlerinin aynı konudaki
geniş kapsamlı tecrübelerine dayanarak, yerel Ticaret Odaları’nın ev sahipliği yaptığı Yeni İşletme (start- up)
Bilgilendirme Noktaları ağı oluşturmuştur: GIBIM
GIBIM, girişimci olmak ve yeni işletme kurmak isteyenler için tek durak noktasıdır ve bölgelerin genel faydasına
yönelik olarak, yeni şirketlerin yenilikçi fikirler, kalite standartlarına göre büyümeleri için müşterilerine “faaliyet
yönlendirmesi”, eğitim, bütçeleme, iş planlama, mesleki danışmanlığı gibi entegre hizmetler sunmaktadır.
Sonuç Göstergesi No. 10: Minimum 8 Yeni Kurulmuş KOBİ (yeni bir şirket olarak yasal tescil) (Haziran 2014)
Sivas

Hatay

Batman

Van

Total

Bugüne Kadarki Yeni KOBİ’ler

4

13

84

17

118

Genel Hedef

2

2

2

2

8

Genel Hedefin Yüzdesi

200%

650%

4200%

850%

1475%

GIBIM
“Askerliğimi bitirince, doğduğum yer olan Batman’a gitmeye
karar verdim. Batman’da bir arkadaşım ABİGEM’den
bahsetti, bende ABİGEM’i ziyaret ettim.
Orada ABİGEM’in Direktörü ile tanıştım, tarih Aralık 2012
idi. O ana kadar, girişimci olmayı düşünmemiştim. Ancak, o
anda zihnimde yeni pencereler açıldı...”
Abdurrahman Akgüç, Genç Tekstil’in Sahibi, Batman
Herhangi bir beklentim olmaksızın sadece ortamı görmek için ABİGEM’i ziyaret etmeye
karar verdim. Orada ABİGEM’in direktörü ile tanıştım, tarih Aralık 2012 idi. Bana 6. Bölge
için yatırım destek programlarını ve KOSGEB girişimcilik hibe programlarını anlattı.
O ana kadar, girişimci olmayı düşünmemiştim. Ancak, o anda zihnimde yeni pencereler
açıldı.
Çalıştığım şirketler aklıma geldi ve 20-25 çalışanı idare edebileceğimi, ABİGEM’İN de
desteği ile ürünlerim için müşteri bulabileceğimi düşündüm.
ABIGEM Direktörü, bana fikirlerimin avantajlarını, risklerini ve KOSGEB hibesine başvurma
olasılığını açıkladı. İşte, tam o anda, Batman’da girişimci olmaya karar verdim.
ABİGEM’in rehberliğinde, ABİGEM uzmanları tarafından verilen 70 saatlik Girişimcilik
eğitimine katıldım ve burada iş hayatı ile ilgili daha çok şey öğrendim.
Eğitimden sonra, hala ABİGEM’in rehberliğine ihtiyacım olduğunu anladım ve kendilerinden
doğrudan destek istedim. Direktör, iş fikirlerimin gerçekleştirilmesi ve İş Planı’nın
hazırlanması için bana yardımcı olması için bir ABİGEM uzmanını görevlendirdi. Bu iş planı
ile KOSGEB’e başvurdum, kabul edildi ve en yüksek düzeyden hibe aldım.
Hedefim, yılda en fazla 30-40 kişi çalıştırmaktı. Aradan geçen 2 yıldan sonra, şu anda
fabrikamda 120 kişi çalışıyor. Hedefim, ürünleri yerel alıcılara satmak ve alt tedarikçi olarak
çalışmaktı. Ama şimdi LCW’ye satış yapıyorum ve ürünlerimin %50’si ihraç ediliyor.

GIBIM
Kadın istihdamına büyük önem veriyorum. Çalışanlarımın yaklaşık %80’i genç kadınlar
oluşturuyor. Ailelerine finansal açıdan destek sağlıyorlar ve bu da benim en önemli
motivasyonlarımdan birisi.
ABİGEM ile olan irtibatımı daha sonrasında da koparmadım: seminerlerine katılmaya
devam ediyorum, çalıştaylara katılıyorum. Ayrıca ABIGEM tarafından oluşturulan Batman
İli Tekstil Kümelenmesine iştirak ettim. Şimdi biliyorum ve inanıyorum ki, ABIGEM ekibi
işimi geliştirmem konusunda her zaman kararlı ve destekçim oldu, bu yüzden ABİGEM’in
yaptığı her şeye güveniyorum.
ABİGEM, Pencere Projesi fizibilite planı için beni birçok kez ziyaret etti. Ben de bununla
ilgili oldukça pozitif geri bildirim verdim. Bize, benim maliyetimden daha düşük fiyatta
kesim hizmetleri sunabilecekler. Oluşturulur oluşturulmaz Pencere projesinin müşterisi
olacağım ve hedeflerimi değiştirmeyi planlıyorum: kümelenme projesi ile birlikte doğrudan
uluslararası müşteriler bulmak. Bunun öncesinde, ABIGEM tarafından sağlanan ihracat
eğitimlerine katılacağım”

Abdurrahman Akgüç henüz 34 yaşında ve ABİGEM’i ilk ziyaret ettiğinde 32
yaşındaydı. Sahip olduğu şirket, Batman’daki kadın istihdamına önemli ölçüde
katkı sağlıyor. Şirketin ürünlerinin %60’ı ihraç ediliyor. Türkiye pazarında ise, ünlü
Türk markası “LCW” için imalat yapıyor ve tüm başarısı da bu değil: çalışanlarından
bazıları 5-6 ay önce Abdurrahman Bey’den ayrılmış ve Abdurrahman Bey’in de
desteğiyle Genç Tekstil’in üst katında kendi şirketlerini kurmuşlar. Şu ana kadar
60 ilave personeli işe almışlar ve kardeş şirket olarak çalışıyorlar ve gelişiyorlar.

GIBIM
“Hatay ABIGEM, KOSGEB ile işbirliğiyle ABİGEM ofisinde
bir girişimcilik eğitimi düzenlemişti. Eğitimden sonrada Hatay
ABIGEM iş planımızı hazırladı. İş planının KOSGEB tarafından
onaylanmasından sonra Hatay ABIGEM, kuruluştan
üretim ve pazarlamaya kadar şirketin geliştirilmesinin her
aşamasında bize yardımcı oldu.”
Adnan Murat Teoman, 5 nesildir çiftçilik yapan bir aileden geliyor. Mısır, buğday, pamuk,
turunçgiller ve zeytin ekiyorlar. Çiftlikleri, bölgenin en verimli arazisinde yer alıyor. Ayrıca,
çiftlik Antakya’dan 15 km ve Hatay Havalimanı’ndan 2 km uzakta yer alıyor. Girişimci,
piyasadaki artan talep ışığında kendi şirketini kurmaya karar verdi. Geleneksel gıda
üreticilerinin kurumsal kapasite eksikliği, belirlenmemiş standartlar ve marka garantisi
kapsamındaki satışların gerçekleşmediği gerçeği bu iş fikrinin nedenleri oldu.
Girişimci, kendi işini kurmak için gerekli adımları öğrenmek amacıyla, Antakya Ticaret ve
Sanayi Odası’na gitmiş ve Oda tarafından Hatay ABİGEM’e yönlendirmiştir. Girişimci,
Hatay ABİGEM’e geldiğinde kendisine girişimcilikle ilgili gerekli tüm bilgiler ve rehberlik
sağlanmıştır. Hatay ABIGEM, Teoman Bey’e ilk olarak, yeni işletmelerin ön gereksinimi
olan girişimcilik eğitimine katılmasını tavsiye etmiştir. Bu eğitimi tamamladıktan sonra,
Hatay ABIGEM Adnan Bey’e iş planının hazırlanması konusunda da yardımını devam
ettirmiştir.

GIBIM
“Hatay ABIGEM, hala bizimle irtibat halindedir: her iki ayda
bir Hatay ABİGEM Uzmanları, şirketin mevcut durumunu
ve pazarlama stratejilerini yeniden değerlendiriyor. Hatay
ABIGEM seminerler, paneller, eğitimler ve danışmanlık
hizmetleri düzenliyor. Mümkün olduğunca bunlara katıldım ve
Hatay ABİGEM’i arkadaşlarıma tavsiye ettim. Hatay ABİGEM,
girişimciler açısından destekleyici bir ekip oyuncusudur.”
Adnan Murat Teoman, Teofarm, Hatay
Girişimci, kendi işini kurmuş ve geleneksel eski Antakya Evi’nde işletmeye başlamıştır. Hatay
ABİGEM’in yardımıyla, İstanbul’da bir piyasa araştırması yapmış ve oteller ve restoranlar ile
satış sözleşmeleri yapmayı başarmıştır. Marka değeri kısa sürede artmış ve şehirde popüler bir
adres haline gelmiştir. Bu başarının yanı sıra, Teofarm başarılı bir şekilde e-ticaret’e başlamıştır.
Potansiyeldeki artışın bir sonucu olarak, Teoman Bey ışıklandırılan ilk cadde olan ve turistler
arasında da oldukça popüler olan Kurtuluş Caddesi’nde ilk şubesini açmaya karar vermiş ve
kalabalık bir açılış gerçekleştirmiştir.
Teoman Bey, ürünlerin yüksek standartta olması için büyük gayret göstermiştir. Öncelikle, çeşitli
ürünler için “İyi Tarım Uygulamaları” sertifikaları almıştır. Bu sertifikalar sayesinde, ürünlerin kalitesi
ve ürünlere olan talep artmıştır. Kısa bir süre sonra, Teoman Bey ihracata başlamıştır ve bu da
yeni bir marka ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Yeni markanın adı TOMAAGA’dır ve markanın
üzerinde de Teoman Bey’in büyük-büyükbabasının ünlü bir ressam tarafından çizilen resmi yer
almaktadır. Böylece, atalarına olan saygısını ve sadakatini de göstermiştir.
Piyasanın genişlemesi ve yüksek talep sonucunda, Teoman Bey çiftliğin yanında bir üretim tesisi
kurmuştur. Teoman Bey, toplam harcamaların %70’i tutarındaki KOSGEB girişimcilik hibesiyle
üretim tesisi için gerekli olan tüm makineleri ve ekipmanları almıştır. Üretim tesisi, tam kapasite
çalışmaktadır.
ABİGEM tarafından desteklenen süreç neticesinde, TEOFARM çalışan sayısını 1’den 5’e
yükseltmiştir ve satışlarını da 750.000 TL’ye çıkartmıştır. Yeni şirket, 3 yeni marka yaratmış ve
tescil ettirmiştir, “5 yıldızlı” 6 otel, 3 restoranlar zinciri ve 1 hipermarket ile tedarik sözleşmesi
imzalamıştır.
Online satışlar, şirket sözleşmeleri, özel promosyonlar ve turistlere yapılan satışlar artmaktadır.
Teoman Bey’in kazandığı tecrübe, geleceğine giden yolu kolaylaştıracaktır.

GIBIM
“Van ABIGEM, Kahve Diyarı’nı Van’daki
en kaliteli hizmet sunucusu olarak
markalaştırmak için önemli çaba
göstermiştir. Kahve Diyarı’nda, Van
ABIGEM’den aldıkları eğitim sayesinde
yüksek kalitede misafirperverlik ve
müşteri hizmetleri sunulmaktadır.”
Erhan Özdamar, Kahve Diyarı İşletme Sahibi, Van

Kahve Diyarı, Van’daki en ünlü Café
ve Restoran’dır. Van ABIGEM, Kahve Diyarı’nın açılışından önce 2012
yılından bu yana danışmanlık hizmetleri vermektedir. İşletme sahibi Erhan
Özdamar’ın, aldığı danışmanlık hizmetleri nedeniyle Van ABIGEM ekibi
ile oldukça yakın bir ilişkisi vardır.
“Kahve Diyarı Van” oldukça geniş ölçekli bir markanın 135 şubesinden biridir. Şirketin merkez ofisi İzmir’de yer
almaktadır. Şirketin marka sahibi, Van
ABIGEM’in başarısını şube sahipleri
toplantısında anlatacağını belirtmiştir.

Van ABIGEM’in başarısı, Kahve Diyarı’nın 135 şubesine dağıtılan aylık dergisinde yer almıştır.
Van ABIGEM, Kahve Diyarı’na aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır;
• İnşaat için uygun mekanın seçilmesi, Kasım 2012’den Nisan 2013’e
• İnsan Kaynakları işe alım desteği, Ocak 2014 – Devam ediyor
• Finans ve muhasebe faaliyetleri, Aylık Danışmanlık
• İnsan Kaynakları istihdam desteği, Ocak 2014 - Devam ediyor
• İnsan Kaynakları Eğitim faaliyetleri, Ocak 2014 - Devam ediyor
• İŞKUR istihdam desteği program başvurusu, Ocak 2014 - Devam ediyor
• Şirkette İŞKUR eğitimi için eğitmenlerin getirilmesi, Şubat 2014
• Sağlık ve Güvenlik programına kayıt, Ocak 2014
• Müşteri Memnuniyeti Anketleri, Ocak 2014 - Devam ediyor
• Satış ve Pazarlama eğitimleri, Kasım 2013, Haziran 2014
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi, Temmuz 2013
ABIGEM danışmanlık hizmetleri aracılığıyla alınan İŞKUR istihdam
desteği sayesinde Van Kahve Diyarı 160.000 TL tasarruf etmiştir: 40
çalışan istihdam destek programından günlük eğitim, sosyal güvenlik
desteği ve günlük ücret almıştır. Van ABIGEM, 48 ay boyunca devletten
kişi başına yaklaşık 200 TL istihdam sosyal güvenlik desteği alması
konusunda da Kahve Diyarı’na destek vermiştir ve böylece şirket
önümüzdeki 4 yılda yaklaşık 270.000 TL tasarruf etmiş olacaktır.
Van Kahve Diyarı, Ocak 2014 tarihinde kapılarını açmıştır ve bugün aylık
olarak yaklaşık 300.000 TL ciroya ulaşmakta ve kahve veya restoran
hizmetleri ile de her ay 15.000’den fazla kişiye hizmet sunmaktadır.

Uluslararasılaşma
ABIGEM: Uluslararasılaşmaya giden yol
Şirketler için en büyük risk, uygun bir şekilde belirlenmiş rekabetçi bir avantaja ve küresel piyasa bilgisi ve
tecrübesine sahip olmadan uluslararası piyasalara açılmaktır.
ABIGEM’ler uluslararası bir ortamda bilgileri ve uygulama becerilerini geliştirmek üzere iyi bir yol sunmak
amacıyla uluslararası rekabet edebilirlik düzeyini araştırmak ve öğrenmek için iş gezileri, ortak araştırması,
piyasa araştırmaları gibi ticaret odaklı uluslararasılaştırma hizmetlerini artırmıştır.
Uluslararasılaşma konusunda birçok ekonomi sektöründe kümelenme potansiyelini geliştiren Business-toBusiness (B2B) toplantıları için de iş gezileri ve ticaret fuarı gezileri düzenlenmiştir. İş ziyaretleri aşağıdaki
şekilde düzenlenmiştir:
Sektör

Ülke/Eylem

Katılımcı

Zeytinyağı

İspanya, Jaen’deki zeytin kümelenmesini ziyaret

17

Ayakkabı ve deri

İtalya, Milano’daki MICAM fuarını ziyaret

14

Mobilya

İtalya, Milano’daki COSMIT fuarını ziyaret

17

Gıda

Hollanda, Amsterdam’daki PILM fuarını ziyaret

9

İş ziyaretleri, piyasa potansiyellerinin belirlenmesi ve uluslararası rakiplerin özellikleri konusunda KOBİ’lere
yönelik farkındalığın artırılması açısından umut verici bir araçtır ve şirketlerin yurtdışına açılmalarına yardım
eden ilk adımdır.

Uluslararasılaşma
ABIGEM’ler tarafından Avrupa’da düzenlenen bu ziyaretlerin amacı, aşağıdaki şemaya göre, yabancı
piyasalarda gelişecek yerel KOBİ’lerin daha iyi desteklenmesini sağlamak üzere fırsatları araştırmak ve iyi
bağlantılar kurmaktır:
Hedefleri
Belirleme

Strateji
Geliştirme

Yapıyı
Geliştirme

Etkililiği
Yönetme

Çevreyi
Tarama

Becerileri
değerlendirme

Amaç ve
tedbirleri
belirleme

Performansı
ölçme ve gözden
geçirme

Misyon ve
Vizyonu
güncelleme

Stratejik konuları
önceliklendirme

Süreçleri
tasarlama ve
geliştirme

Sistemi
denetleme ve
gözden geçirme

Paydaş
İhtiyaçlarını
analiz etme

Politikaları
geliştirme

İş bölümünü
belirleme

Stratejiyi gözden
geçirme

İş çıktılarını
belirleme

Stratejiyi
geliştirme ve
uygulama

İç ortamı
yaratma

Değişimi
yönetme

Uluslararasılaşma
Hatay – İspanya - Jaen
2013 yılında Hatay ABIGEM, İspanya’dan gelen bir uluslararası uzmanın da desteği ile Hatay zeytin ve zeytinyağı
sektörüne ilişkin bir araştırma yapmıştır. 25’ten fazla şirket ziyaret edilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Mevcut
durumları, ihtiyaçları ve hedefleri belirlemek üzere her bir şirket için sorunları belirleme çalışması yürütülmüştür.
İkinci ziyaret de ilgi gösteren ve ABIGEM’e geri bildirim sağlayan 16 şirkete yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarını
sunmak, sektörün mevcut durumunu değerlendirmek ve beyin fırtınası yapmak üzere Antakya Ticaret ve
Sanayi Odası’nda ve ABİGEM’de çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmiştir.
Belirlenen sorunların, değer zincirinin tümüyle yani zeytinlerin hasat edilmesinden presleme, depolama,
şişeleme ve pazarlama aşamaları ile ilgili olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, yapılan araştırma, temel sorunun
sektör şirketleri arasında işbirliği ve yardımlaşma eksikliği olduğunu göstermiştir. ABIGEM, 1980’lerde benzer
sorunların yaşandığı İspanya’dan örnekler vererek başarının anahtarının işbirliği olduğunu ve bu sorunların
üstesinden aşağıdaki 2 yolla gelindiğini vurgulamıştır:
1. İşbirliği: rekabetçi olmak için kooperatiflerin kurulması;
2. O dönemde mevcut olan Avrupa Ekonomik Topluluğu hibelerinin ve yurtiçi kredi programlarının kullanılması
(Türkiye’de TKDK ve Bölgesel Kalkınma Ajansları da benzer hibeler vermektedir).
Şirketler, en son gelişmeleri, hasadı, üretim sürecini, depolamayı, şişelemeyi, satışı ve pazarlamayı gözlemlemek
bakımından iş gezilerinin önemi konusunda bilgilendirilmiştir. ABIGEM, dünyada zeytinin ve zeytinyağının
başkenti olarak bilinen Jaen’e bir iş gezisi gerçekleştirmiştir.
Bu iş gezisi; hasat, üretim, satış ve pazarlama açısından şirketlerin ufkunu genişletmiş ve başarının anahtarı olan
işbirliğinin önemini fark etmelerini sağlamıştır. Söz konusu iş gezisi sayesinde şirketler kendi potansiyellerini ve
yurtdışındaki ticaret fırsatlarını keşfetmişlerdir.

Kümelenme
Kümelenme
Projenin hedeflerinde biri, 4 ABIGEM’in her biri için 1 tane olmak üzere en az 4 Kümelenme projesinin
geliştirilmesi idi. Çalışma, ilk başta 3 aşama olarak planlanmıştı:
1) Kümelenmenin Önceliklendirmesi ve Belirlenmesi
2) Kümelenme Stratejisinin Geliştirilmesi
3) Stratejinin Uygulanması.

P 1 ve 2: Potansiyel
Kümelerin
Değerlendirilmesi

P2. Kümelenme
Stratejisinin
Geliştirilmesi

P3. Kümelenme
Stratejisinin
Uygulanması

-Mevcut proje
dokümanlarının ve
yerel yayınların gözden
geçirilmesi

-Seçilen kümede masa
başı araştırması ve
saha çalışması,

- Küme Geliştirme
Çalışması ve Üstlenilen
Faaliyetler

-Bölgesel paydaşlar,
ABIGEM ve KOBİ’ler ile
istişare yapılması

-Hazırlanan
Kümelenme Strateji
Raporu,
-Paydaşlar ve ABIGEM
ile istişare

ABIGEM 3 ile Hatay’da Mobilya ve Zeytinyağı, Sivas’ta Mermer ve Doğal taşlar, Batman’da Konfeksiyon
ve Van’da Turizm olmak üzere 5 (beş) yeni küme belirlenmiştir. Kümelenmeler, Ekonomi Bakanlığı’nın
Kümelenme Bilgi Yönetim Sistemi’ne tescil edilmiştir. Ayrıca, ABIGEM personelinin kümelenmenin geliştirilmesi
konusundaki yetkinlikleri ve kurumsal kapasitesi de önemli ölçüde artırılmıştır.

Pencere Projesi
Sivas Kümelenme Desteği
Kümelenme çalışmaları esnasında Sivas’taki paydaşlar ziyaret edilmiştir. ‘Sektörlerin Kümelenmeye Yönelik
Olarak Önceliklendirilmesi’ konulu bir çalıştay düzenlenmiş ve bu çalıştayda Sivas’taki sektörler, kümelenme
potansiyellerine göre paydaşlar tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda seçilen sektörlerdeki
firmalar ile toplantılar yapılmıştır. Yapılan analiz ve toplantılar, Sivas ABIGEM’in kümelenme faaliyetlerine ‘Doğal
Taşlar ve Mermer Sektörü’’’nde başlaması gerektiğini göstermiştir.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas’ta bulunan 10 doğal taş ve mermer imalat şirketi arasında bir mutabakat
anlaşması imzalanmıştır. Bu mutabakat anlaşmasının amacı, işbirliği ve rekabet yoluyla Sivas doğal taş ve
mermer sektörü’ndeki rekabet gücünün artırılması için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile şirketler arasında bir
işbirliği girişimi oluşturmaktır. Mutabakat anlaşmasından sonra, Sivas’taki doğal taş ve mermer sektörü için
URGE (Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabet Edebilirlik Programı’nın Geliştirilmesinin Desteklenmesi)
proje başvurusu hazırlanmıştır. URGE Projesi ile sektörün 664.000 ABD Doları hibe alması uygun görülmüştür.

Pencere Projesi
Proje kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İhale Birimi’nin ihale sürecini başlatmasına olanak
sağlayacak şekilde, proje uygulaması esnasında; fizibilite çalışmaları, iş planları ve teknik şartnameleri ile birlikte
4 Pencere Projesi planlanmıştır.
Bu sürecin sonunda ABIGEM’ler, etkili sürdürülebilirliklerine katkı sağlayacak 4 adet üretim birimine ev sahipliği
yapacak ve bunları yönetecektir:
1 Sivas:

Çağrı Merkezi (İrtibat Merkezi)

2 Hatay:

Mobilya Ahşap Kurutma Tesisi

3 Batman:

Tekstil Kesim Tesisi

4 Van:

Web Tasarım ve İçerik Yönetim Merkezi

19 ABİGEM’in İletişim Bilgileri
Adana
Abidinpaşa Caddesi No: 52 Kat 5
01010 Seyhan, Adana

Doğu Marmara
Kocaeli Sanayi Odası Binası, Fuar İçi,
İzmit 41040 Kocaeli

Tel:

Tel:
+90 (262) 323 08 56
Faks: +90 (262) 325 55 68
E-posta: info[at]abigemdm.com.tr

+90 (322) 351 39 11
+90 (322) 352 00 52 Dahili 401
Faks: +90 (322) 351 80 09
E-posta: adanabilgi@abigem.org
Afyonkarahisar
Dörtyol Mah. Turgut Özal Cad. No: 69, Kat: 2,
P.K. 03200 Afyonkarahisar
Tel:
+90 (272) 213 12 13
Faks: +90 (272) 213 20 21
E-posta: afyon@abigem.org
Batman
Akyürek Mahallesi 32. Cadde No: 11 Batman

Eskişehir
Organize Sanayi Bölgesi
İş ve Ticaret Merkezi No: 18
26110 Eskişehir
Tel:
+90 (222) 236 11 60-61
Faks: +90 (222) 236 19 45
E-posta: eskisehir@abigem.org

Tel:
+90 (488) 213 12 40
Faks: +90 (488) 213 12 41
E-posta: batman@abigem.org

Erzurum
Cemal Gürsel Caddesi No: 1
Erzurum TSO Binası Kat: 1
Havuzbaşı Erzurum

Çorum
Karakeçili Mah. Gazi Cad.
Fuar Alanı No: 104 Çorum

Tel:
+90 (442) 233 40 94
Faks: +90 (442) 233 40 95
E-posta: erzuruminfo@abigem.org

Tel:
+90 (364) 223 08 46-0843
Faks: +90 (364) 223 08 60
E-posta: corum@abigem.org

Gaziantep
İncilipinar Mah. 3 No.lu Cadde
Bayel İş Merkezi, A-Blok Kat:1 No:101
Şehitkamil Gaziantep

Denizli
Saraylar Mah. Saltak Cad. No 5 Kat 5
P.K. 20100 Denizli
Tel:
+90 (258) 2411671
Faks: +90 (258) 2414765
E-posta: denizliinfo@abigem.org

Tel:
+ 90 (342) 231 99 95
Faks: + 90 (342) 231 99 80
E-posta: gaziantep@abigem.org
Hatay
Haraparası Mah. Sur Sok.
Talat Civelek İşhanı Kat:1
Antakya Hatay
Tel:
+90 (326) 225 06 13-14
Faks:
+90 (326) 225 06 15
E-posta: hatay@abigem.org

İzmir
Ege Bölgesi Sanayi Odası 1. Kat
Cumhuriyet Bulvarı No: 63
Pasaport, İzmir

Trabzon
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Pazarkapı Mah. Sahil Caddesi No: 103, Kat: 5,
P.K. 61200 Trabzon

Tel:
+90 (232) 446 43 80 (pbx)
Faks: +90 (232) 446 43 07
E-posta: izmir@abigem.org

Tel:
+90 (462) 323 29 91
Faks: +90 (462) 323 29 92
E-posta: infotrabzon@abigem.org

Kayseri
Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Sk.
Sancak Apt. No: 8
P.K.38040 Melikgazi, Kayseri

Trakya
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Binası,
Turgut Mah. Atatürk Bulvarı No: 22 Tekirdağ

Tel:
+90 (352) 232 11 59
Faks: +90 (352) 232 11 79
E-posta: infokayseri@abigem.org

Tel:
+90 (282) 261 1029
Faks: +90 (282) 261 0063
E-posta: info@trakyaabigem.org

Konya
Konya Ticaret Odası Vatan Caddesi No: 1
P.K 42040 Konya

Uşak
İsmetpaşa Cd. Çakaloz Sk.
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası İşhanı
Kat: 3 No: 1/308 Uşak

Tel:
+90 (332) 350 66 93
Faks: +90 (332) 350 68 73
E-posta: infokonya@abigem.org

Tel:
+90 (276) 223 1512
Faks: +90 (276) 223 5875
E-posta: usak@abigem.org

Malatya
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Binası
İnönü Cad. No: 1, Kat: 3
P.K 44100 Malatya

Van
Ali Paşa Mahallesi İskele Caddesi
VATSO Hizmet Kompleksi No: 83
65200 Van

Tel:
+90 (422) 325 99 94
Faks: +90 (422) 325 05 99
E-posta: infoMalatya@abigem.org
info@abigemmalatya.com

Tel:
+90 (432) 210 21 32
Faks: +90 (432) 216 44 88
E-posta: van@abigem.org

Sivas
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası
Turgut Özal Bulvarı, Sivas
Tel:
+90 (346) 224 59 74, 0346 223 87 73
Faks: +90 (346) 223 79 37
E-posta: sivas@abigem.org

Daha fazla bilgi için:
Formaper.int@mi.camcom.it
www.abigem.org
TOBB – ABIGEM Koordinasyon Birimi
Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB İkiz Kuleler, C Blok TOBB AB Dairesi, Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 218 20 00 - pbx • Faks: +90 312 219 40 90-91-92-93
E-posta: info@tobb.org.tr - akb@tobb.org.tr
Avrupa Türk İş Merkezleri (ABiGEM) Ağının
Sivas, Hatay, Batman ve Van’a Genişletilmesi Projesi
Teknik Yardım Ekibi
And Sokak 8/19 Çankaya, Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 466 11 03 • Faks: +90 312 466 11 02
E-posta: abigem3info@abigem.org
Fomaper, Milano Ticaret Odası Özel Ajansı
Via Santa Marta 18, 20123 Milan, İtalya
Tel: +39 02 8515 5346 • Faks: +39 02 8515 5793
E-posta: formaper.int@mi.camcom.it

Bu proje FORMAPER – Milano Ticaret Odası Özel Ajansı liderliğindeki Ankey Consulting, BMB Mott
MacDonald, B&S Europe, Instituto Andaluz de Tecnologia Parque Tecnologico, Sviluppo Globale
konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir.

“Bu yayın Avrupa Birliği desteği ile oluşturulmuştur. Yayın içeriğinin tüm sorumluluğu yalnızca Formaper
liderliğindeki konsorsiyuma aittir ve yayın Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtan bir belge olarak
değerlendirilmemelidir.”

