
 

KOSGEB DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN GİRİŞİMCİMİZ İLE 
RÖPORTAJ 

BİR BAŞARI HİKAYESİ 

SALİH KURULTAY 
 
1-Sizi tanıyabilir miyiz? 

İsmim Salih Kurultay. 1991 doğumluyum. Ziraat mühendisiyim. 

2- Girişimci olmaya ne zaman karar verdiniz. Sizi bu karara sürükleyen 
faktörler nelerdi? Neden bir çalışan olmak yerine patron olmaya karar 
verdiniz? 

2015’te karar verdim. Bu kararı vermemdeki faktör ise kendi işimi yapmak istemem. 

3- Kosgeb’e nasıl ulaştınız? Karşınıza nasıl bir fırsat çıktı? 

Daha önce de biliyordum. Tso Başkanı Erkan Acar aracılığıyla Kosgeb’e girdik. TSO’da 
kurs açıldı ona katıldım ve proje süreci başladı. Danışman  bulmamıza yardımcı olundu. 
Daha sonra hibelerden yararlanmaya başladık.  

4- Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Kosgeb departmanının yardımlarından 
memnun kaldınız mı? 

Evet memnun kaldım. 

5- İşinizi kurarken amaçlarınız nelerdi? 

 Devlette iş bulamadığım için bu alana yönelip kendi işimi kurmak istememdi.         

6- Kosgeb desteği ile hayalinizi gerçekleştirdiniz diyebilir miyiz? 

Hayır gerçekleştiremedim. Destek verilmesi gereken çoğu şeye destek vermiyorlar. 
Taşınabilir şeyleri kabul etmiyorlar,  bunlara destek sağlamıyorlar. Danışmandan 
danışmana sistem değişiyor. Başka bir danışmanın düzenlemelerini kabul etmiyorlar. 
Sigortalı işçi çalıştırmam konusunda hataya düştüler. İlgisiz ve soğuklardı. Fazla yardımcı 
olmadılar bu yüzden çok fazla sorun yaşadım. 

7- İşinizi ne kadar sermaye ile kurdunuz? Eğer sermayeniz yeterli değildiyse, 
girişiminizin ilk dönemleri nasıl geçti? 

80.000 ile işimi kurdum. İlk dönemleri normal geçti, yeni iş yeri açtığım için fazla sıkıntı 
yaşamadım.  

8- Girişimcilik hayatınızdaki en iyi ve en kötü anları bizimle paylaşır mısınız? 
Bu anlardan neler öğrendiniz? 

Kötü yanı proje uzmanı konusunda yaşadığım sorunlar diyebilirim. İyi yanı ise kendi işimi 
kurabilmiş olmamdır. 



 

9- Gelecekle ilgili ne gibi planlarınız var? İşinizi büyütmek konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

Kurduğum işi fazlasıyla büyütmeyi planlıyorum. 

 

10- Tecrübelerinize dayanarak girişimcilikte başarı için en kritik unsurlar 
olarak neleri görürsünüz? 

Riske girmeyi ve bazı şeyleri göze almayı en kritik unsur olarak görüyorum. 

11- Heyecan dolu bir girişimci adayı için 3 tavsiyeniz neler olur? 

• İşi iyice araştırıp daha sonra bu yola girmeliler. 
• İyi bir proje uzmanı bulmalılar.  
• Kosgeb’deki uzmanların kobilere daha iyi yaklaşmasını tavsiye ederim. 

12-Sektörünüzün zor yönleri nelerdir? Sektöre girmeyi düşünen girişimci 
adaylarına önerileriniz nelerdir?   

Zor yanı verdiğimiz malların vadeli olması. Tahsilat konusunda sorun yaşıyoruz. Çevreyi 
ve insanları iyi tanımaları gerekiyor. Sektöre ilk gireceği zaman daha önceden deneyimi 
olmalı. 

13- Eklemek istedikleriniz? 

 

 

 

 

 


