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Toplantı No  : 1          

Toplantı Tarihi : 25 Mayıs 2016
1
 

 

2015-2018 TÜRKĠYE GĠRĠġĠMCĠLĠK STRATEJĠSĠ VE EYLEM PLANI (GĠSEP) 

2015 YILI ĠLERLEME RAPORU TEKNĠK KOMĠTE TOPLANTISI TUTANAĞI 

 

25 Mayıs 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 8. Kat Toplantı 

Salonunda toplanan GĠSEP Teknik Komitesi’nin 1’inci toplantısına iliĢkin tutanaktır. 

Toplantı, Teknik Komite temsilcilerinin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı MüsteĢarı mazereti nedeniyle katılım sağlayamamıĢ, toplantıya 

KOSGEB BaĢkanı Sn. Recep BĠÇER BaĢkanlık etmiĢtir. 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Türkiye Bankalar Birliği ve KAGĠDER temsilcileri 

Teknik Komite toplantısına katılım sağlamamıĢtır. 

 

Toplantıda aĢağıdaki konular görüĢülmüĢtür: 

1. 2015-2018 GiriĢimcilik Stratejisi ve Eylem Planı Hakkında Bilgi Verilmesi 

2. 2015 Yılı Faaliyetlerinin GörüĢülmesi 

3. GörüĢ ve Önerilerin Alınması 

 

2015 Yılı GĠSEP Faaliyetlerinin GörüĢülmesi 

 

Düzenleyici Çerçeve – GiriĢimci dostu düzenleyici çerçevenin geliĢtirilmesi  

 

6.1.1 GiriĢimcilik desteklerinde ön ödeme yapılabilmesi sağlanacaktır. 

Açıklama: KOSGEB gibi destek veren kurumların ön ödeme yapabilmesine iliĢkin 

düzenleme yapılarak giriĢimcilerin nakit-kaynak sıkıntılarının azaltılması amaçlanmaktadır. 

Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

Ġlgili KuruluĢlar: Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SayıĢtay, 

TÜBĠTAK, KOSGEB, TESK, TOBB 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından verilen desteklerde ön ödeme yapılabilmektedir. KOSGEB tarafından verilen 

desteklerde ön ödeme yapılabilmesi için yapılan düzenleme TBMM'de yasalaĢmayı 

beklemektedir.  

Performans Göstergesi: 2017 yılı sonu itibari ile düzenleme gerçekleĢmesi. 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

Görüş ve Öneriler: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan eylem 

için, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBĠTAK tarafından sağlanan desteklerde hali 

hazırda ön ödeme yapılabildiği, KOSGEB tarafından sağlanan desteklerin ise Üretim 

Reformu Paketi ile birlikte yasalaĢmayı beklediği belirtilmiĢ olup, eylemin devam ettiği 

bilgisi alınmıĢtır. 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

                                                 
1
 24/05/2016 tarihinde yapılması planlanan toplantı Bakanlık görev değiĢimi kapsamındaki devir-teslim töreni 

nedeniyle MüsteĢarlık Makamı talimatı ile 25/05/2016 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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6.1.2 Yeni giriĢimcilerin önündeki mevzuat engelleri ortadan kaldırılacaktır. 

Açıklama: Yeni giriĢimlerin üzerindeki doğrudan ve dolaylı mevzuat yüklerinin azaltılması 

amacıyla alınacak tedbirleri açıklayan durum raporu hazırlanacaktır. Gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

 

Ġlgili KuruluĢlar: ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı, KOSGEB, 

SGK, TESK, TOBB 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: - 

 

Performans Göstergesi:  

1. 2017 yılı sonu itibari ile durum raporu hazırlanması  

2. 2018 yılı sonu itibarı ile "Doing Business" raporlarının ilgili kriterlerinde OECD ülkeleri 

ortalamasının yakalanması (2018 yılı OECD ortalaması) 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

 

Görüş ve Öneriler: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan ve 

2017 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenen eylem için, 2017 yılı sonu itibariyle durum 

raporu hazırlanacağı bilgisi alınmıĢtır.  

 

Bu eyleme iliĢkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda herhangi bir sorumlu birim 

bildirilmemiĢ olup, Teknik Komite Toplantısında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından sorumlu birimin belirlenerek KOSGEB’e bildirileceği belirtilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.1.3 Tasfiye süreçleri kolaylaĢtırılacaktır. 

 

Açıklama: ġirketlerin tasfiye süreçlerini uzatan sebepler kapsamlı bir Ģekilde tespit 

edilecektir. Gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  

 

Ġlgili KuruluĢlar: Adalet Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TOBB 

ve diğer ilgili kurum/kuruluĢlar  

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Eylem kapsamında Ģirket kuruluĢ ve iradi 

tasfiye süreçleri gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulan mevzuat değiĢikliklerinin yapılması 

yönünde çalıĢmalar yapılacaktır.  

 

Performans Göstergesi:  

2017 yılı sonu itibarı ile düzenleme gerçekleĢmesi   

2018 yılı sonu itibarı ile "Doing Business" raporlarının ilgili kriterlerinde OECD ülkeleri 

ortalamasının yakalanması (2018 yılı OECD ortalaması)  
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Eylemin Durumu: Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan ve 2017 yılı 

sonu itibariyle tamamlanması hedeflenen eylem için, konu hakkında mevzuat çalıĢmasının 

yapılarak BaĢbakanlıkta görüĢüldüğü belirtilmiĢ olup, yapılacak düzenleme ile Ģirketlerin 

tasfiyesinin 6 aya indirileceği bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.1.4 Ġflas eden giriĢimcilere ikinci Ģans tanınması kolaylaĢtırılacaktır. 

 

Açıklama: Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan «GiriĢimciler için Ġkinci Bir ġans» 

raporu çerçevesinde iflas eden dürüst giriĢimcilere ikinci bir Ģans tanınması için gerekli 

mevzuat değiĢikliği ve diğer uygulamalar belirlenecektir. Gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  

 

Ġlgili KuruluĢlar: Maliye Bakanlığı, TESK, TOBB,  

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2016 yılı içerisinde Ģirketlerin iflas ve 

kapanıĢ sebeplerine yönelik bir çalıĢma yapılarak bu konudaki yol haritası belirlenecektir. 

 

Performans Göstergesi:  

2016 yılı sonu itibarı ile rapor hazırlanması     

2018 yılı sonunda düzenlemenin gerçekleĢtirilmesi  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

 

Görüş ve Öneriler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan bu eylem için 

çalıĢmaların devam ettiği bilgisi alınmıĢtır. 

  

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

6.1.5 ĠĢletme devri kolaylaĢtırılacaktır. 

 

Açıklama: ĠĢletme devri süreçlerinin giriĢimciler açısından kolaylaĢtırılması için gerekli 

durum tespit çalıĢması yapılacaktır. ĠyileĢtirme düzenlemeleri içeren raporlar hazırlanacaktır. 

Gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  

 

Ġlgili KuruluĢlar: Maliye Bakanlığı, KOSGEB, TESK, TOBB, TÜRMOB – Türkiye Serbest 

Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliği 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2015 yılı içinde ülke gündeminin müsait 

olmaması sebebiyle yapılamamıĢtır. 2016 yılı içinde belirlenen illerde seminer ve çalıĢtayların 

yapılacağı değerlendirilmektedir. 
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Performans Göstergesi:  

2015 yılı sonu itibariyle iĢletme devri süreçlerinin kolaylaĢtırılması ile ilgili durum tespit 

çalıĢması    

2016 yılı sonu itibariyle iyileĢtirme düzenlemeleri içeren raporların hazırlanması  

2017 yılı sonu itibariyle düzenlemenin yapılması              

2018 yılı sonu itibarı ile "Doing Business" raporlarının ilgili kriterlerinde OECD ülkeleri 

ortalamasının yakalanması (2018 yılı OECD ortalaması)  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan eylem için, 

Ocak ayından beri farkındalık arttırıcı çalıĢmalar yapılması planlandığı ve konunun Makama 

sunulduğu bilgisi alınmıĢtır.  

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmedi. Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.1.6. GiriĢimcilik politikalarına yönelik araĢtırmalar yapılacaktır. 

 

Açıklama: GiriĢimcilikle ilgili politikaları geliĢtirmek ve giriĢimcilik alanında yapılan 

çalıĢmaları izleyebilmek amacıyla ihtiyaç duyulan veri ve bilgilerin derlenmesine ve yeni 

bilgilerin oluĢturulmasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla yeni giriĢimcilere yönelik destekler, 

giriĢimcilik eğitimi, yeni iĢletmeleri etkileyen mevzuat, yeni giriĢimcilerin finansmanı, kadın 

giriĢimciliği ve özel hedef gruplarına yönelik stratejiler, üniversitelerde giriĢimcilik 

ekosistemi ve genç giriĢimciliği gibi konularda araĢtırmalar yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB  

 

Ġlgili KuruluĢlar: AB Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, ĠġKUR, TESK, TOBB, ilgili diğer 

kurumlar  

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Yeni giriĢimlerin üzerindeki doğrudan ve 

dolaylı mevzuat yüklerinin azaltılmasına yönelik durum raporu hazırlanmıĢtır.  

 

Performans Göstergesi:  Türkiye'de giriĢimciliğin durumuna iliĢkin her yıl en az 1 

araĢtırmanın yapılması 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler:  Yeni giriĢimlerin üzerindeki doğrudan ve dolaylı mevzuat yüklerinin 

azaltılmasına yönelik durum raporu hazırlanmıĢ ve KOSGEB kurumsal web sayfasından 

yayımlanmıĢtır. ÇalıĢma çerçevesinde odak grubu olarak yeni iĢletmesini kurmuĢ 

giriĢimcilerin yanında giriĢimcilik ekosisteminde yer alan paydaĢ kuruluĢlarımız olan Ticaret 

ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Esnaf Odaları Birlikleri ile Kalkınma 

Ajansları da bulunmaktadır. 

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmiĢtir. Eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 
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6.1.7. Kuluçka merkezleri (inkübatörler) için düzenleyici çerçeve oluĢturulacaktır.  

 

Açıklama: Kuluçka merkezleri Ģirket statüsünde kurulmakta ve kar amacı gütmeyen yapılar 

olarak faaliyet göstermektedir. Bu ikilemin ortadan kaldırılmasına yönelik, AB ve diğer 

ülkelerde uygulamada olan “sosyal giriĢimci” statüsü ile ilgili çalıĢmalar yapılarak hukuki 

düzenleme gerçekleĢtirilecektir. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Kalkınma Bakanlığı, TÜBĠTAK, KOSGEB, TGBD 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Konu ile ilgili toplantılara devam 

edilmektedir. 

 

Performans Göstergesi: 2017 yılı sonu itibariyle hukuki çerçevenin oluĢturulması  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

 

Görüş ve Öneriler:  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan ve 

2017 yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenen eylem için, 2015 yılında konu ile ilgili 

toplantılara devam edildiği bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar:  Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.1.8. Kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri ağı oluĢturulacaktır.  

 

Açıklama: Ulusal akreditasyon ve kuluçka çalıĢanlarının ve firmalarının geliĢtirilmesi 

konusunda hizmet verecek ve kuluçkalar arası deneyim paylaĢımı ve iletiĢimi sağlayacak sivil 

yapılanma ihtiyacı çerçevesinde bu yapıların oluĢturulması ve desteklenmesi sağlanacaktır.  

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: ĠġGEM’ler, Teknoparklar ve diğer ilgili kuruluĢlar 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: KOSGEB tarafından IPA fonlarıyla 

yürütülen ĠġGEM Projesi çerçevesinde Türkiye’de iĢletme kuluçkası ve hızlandırıcı 

uygulamalarının değerlendirilmesi, geliĢtirilmesi, network oluĢturulması, destek modelleri ve 

yasal çerçeve önerileri konularında çalıĢtaylar düzenlenmiĢtir. Proje kapsamında uluslararası 

bir uzman tarafından Kuluçka Merkezlerinin benchmarking (karĢılaĢtırmalı değerlendirme) 

çalıĢması için EC BIC ve Kalite Sistemi esas alınarak metodoloji geliĢtirilmiĢ ve pilot 

uygulama yapılmıĢtır. 

 

Performans Göstergesi:  

2017 yılında ulusal nitelikli sivil kuruluĢun faaliyetlerine baĢlaması  

2018 yılı sonu itibarı ile en az 3 etkinlik düzenlenmesi 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor 
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Görüş ve Öneriler:  KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2017 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen eylem için, 2015 yılında konu ile ilgili toplantılara devam edildiği 

bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar:  Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

6.1.9. GiriĢimcilik portalı kurulacaktır. 

 

Açıklama: Portal, giriĢimcilik konusunda ilk adım merkezi Ģeklinde hizmet sunabilecek 

interaktif nitelikli bir platform Ģeklinde oluĢturulacaktır.  

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Borsa Ġstanbul,  diğer ilgili 

kuruluĢlar 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: GiriĢimcilik ekosisteminin tüm 

unsurlarını barındıran, giriĢimciliğin özendirilmesine ve giriĢimcilik kültürünün 

yaygınlaĢtırılmasına katkı sağlayan, mentörlük, eğitim, danıĢmanlık hizmetleri sunabilen, 

haberler, hizmetler hakkında bilgi sağlayan interaktif bir portal planlanmaktadır. Portal'ın 

hayata geçirilmesiyle ilgili olarak Borsa Ġstanbul Aġ. ile görüĢmeler devam etmektedir.  

 

Performans Göstergesi:  2017 yılı sonu itibariyle portalın oluĢturulması  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

 

Görüş ve Öneriler:  KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2017 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen eylem için, 2015 yılında konu ile ilgili Borsa Ġstanbul A.ġ ile 

görüĢmeler yapıldığı bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar:  Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

6.1.10 Düzenleyici çerçeve kadın giriĢimciliği perspektifinden değerlendirilecektir. 

 

Açıklama: Ekonomik ve hukuki çerçeve baĢta olmak üzere ekosistemin tüm unsurları ele 

alınarak kadın giriĢimciliğinin önündeki engeller incelenecek ve iyileĢtirme önerileri 

geliĢtirilecektir. Hazırlanacak raporun karar vericiler için önemli bir referans oluĢturması 

amaçlanmaktadır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  

 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB, KAGĠDER, diğer ilgili kuruluĢlar 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: “Kadınların Ekonomik Fırsatlara 

EriĢiminin Artırılması Projesi (2012-2016)” kapsamında, ülkemizdeki kadınların giriĢimcilik 

fırsatlarına ve faaliyetlerine eĢit eriĢimini etkileyen ilgili yasal ve düzenleyici çerçevelerdeki 

cinsiyete dayalı eĢitsizlikleri ve farklılıkları tespit etmek amacıyla bir mevzuat incelemesi 
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çalıĢması da hali hazırda yürütülmektedir. Söz konusu çalıĢmanın 2016 yılı içerisinde 

tamamlanması ve tamamlandıktan sonra ilgili taraflarla paylaĢılması planlanmaktadır. 

 

Performans Göstergesi: 2016 yılı sonu itibariyle raporun hazırlanması  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

 

Görüş ve Öneriler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan ve 2016 

yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenen eylem için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri Özeti dahilinde çalıĢmaların baĢlatıldığı bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

6.1.11.  GiriĢimcilikle ilgili düzenlemelerde ilgili tarafların görüĢlerinin alınmasına 

yönelik istiĢare (konsültasyon) rehberi hazırlanacaktır.  

 

Açıklama: AB dokumanı referans alınacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB  

 

Ġlgili KuruluĢlar: AB Bakanlığı, TOBB, TESK  

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2018 yılı sonu itibariyle rehberin 

hazırlanması planlanmaktadır. 

 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibariyle rehberin hazırlanması  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen eylem için 2015 yılında herhangi bir çalıĢma 

gerçekleĢtirilmemiĢtir. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 
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Stratejik Alan/Hedef 2- Yenilikçi GiriĢimciliğin Desteklenmesi - Yenilikçi ve teknoloji 

tabanlı giriĢimciliğin desteklenmesi 

 

6.2.1. Genç giriĢimcilere özel kuluçka merkezleri (inkübatör) kurulması 

özendirilecektir. 

 

Açıklama: Yenilikçi iĢ fikirlerine sahip genç giriĢimcilerin yer alacağı kuluçka merkezlerinin 

kurulması hedeflenmektedir. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Belediyeler, Meslek KuruluĢları, TESK, 

TOBB, GGK, Üniversiteler, TGBD 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: KOSGEB tarafından kurum içi geniĢ 

katılımlı bir toplantı düzenlenerek konuya yönelik çalıĢma yapılmıĢ olup, sistemin 

yapılandırılmasına yönelik olarak 19-20 Ekim 2015 tarihinde çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢma grubunun teknolojik/tematik kuluçka merkezi kurulmasına yönelik mevzuat 

hazırlama çalıĢmaları sürdürülmektedir.  

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile en az 2 adet merkez kurulması 

Eylemin Durumu:  Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen eylem için, Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dahilinde 

çalıĢmaların sürdürüldüğü bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.2.2. Hızlı büyüyen ve küresel doğan iĢletmeler geliĢtirilecek ve desteklenecektir. 

 

Açıklama: GiriĢimcilerin hızlı büyüyen ve küresel doğan iĢletmeler kurabilmesine yönelik 

ilave eğitimler ve destekler verilecektir.  

Sorumlu KuruluĢ:  KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBĠTAK, YÖK, TESK, TOBB, TÜGĠAD 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2015 yılında 2015/29 sayılı Ġcra Kurulu 

Kararı ile giriĢimcilik eğitimlerinde revizyon yapılabilmesine yönelik yetki alınmıĢtır. 2016 

yılında mevzuat değiĢiklikleri yapılmıĢtır. 

Performans Göstergesi:  

2015 yılı sonu itibarı ile UGE eğitim modüllerinde revizyon yapılması 

2016 yılı sonu itibarı ile ilgili desteklerde (yeni giriĢimci desteği ve/veya belgelendirme 

desteği) revizyon yapılması    

2018 yılı sonu itibarı ile yeni bir destek modelinin geliĢtirilmesi 

Eylemin Durumu: Devam ediyor (2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmiĢtir) 
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Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2015 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen performans göstergesi için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde çalıĢmaların sürdürüldüğü bilgisi alınmıĢtır. Ayrıca yeni çıkan 

destek programı KOBĠ-GEL kapsamında hızlı büyüyen ve küresel doğan iĢletmeler için 

çağrıya çıkılacağı bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmiĢtir. Eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 

 

6.2.3. Yenilikçi giriĢimciler desteklenecektir. 

 

Açıklama: Yenilikçi giriĢimcilere ilave eğitimler ve destekler sağlanacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 

Bakanlığı, TÜBĠTAK, YÖK, Kalkınma Ajansları 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Ar-Ge, Ġnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Programı kapsamında gerçekleĢtirilen 07/09/2015 tarihli revizyon ile baĢvuru 

sahibi giriĢimciler personel gideri desteği kapsamında kendisi ve bir ortağı için destek alması 

sağlanmıĢtır.  

Performans Göstergesi:  

2016 yılı sonu itibarı ile UGE eğitim modüllerinde revizyon yapılması  

2018 yılı sonu itibarı ile ilgili desteklerde revizyon yapılması  

Eylemin Durumu:  Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2016 ve 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen performans göstergeleri için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dahilinde çalıĢmaların sürdürüldüğü bilgisi alınmıĢtır.  

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.2.4. Üniversitelerde tematik kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar açılması teĢvik 

edilecektir. 

 

Açıklama: KOSGEB uygulama esaslarının üniversitelerde kurulacak kuluçkaları teĢvik 

edecek Ģekilde, farklı destek unsurları içermek üzere revizyonu yapılacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBĠTAK, 

YÖK, Üniversiteler 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Kurum içinde geniĢ katılımlı bir toplantı 

düzenlenerek konuya yönelik çalıĢma yapılmıĢ olup, tematik kuluçka merkezleri 

/hızlandırıcılara yönelik olarak 19-20 Ekim 2015 tarihinde çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢtay sonuçları analiz edilerek çalıĢma grubunun konu hakkındaki çalıĢmaları 

sürdürülmektedir. ÇalıĢma grubunun teknolojik/tematik kuluçka merkezi kurulmasına yönelik 

mevzuat hazırlama çalıĢmaları sürdürülmektedir. 
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Performans Göstergesi:  

2017 sonu itibariyle KOSGEB destek revizyonu 

2018 yılı sonu itibarı ile en az 2 merkez kurulması 

Eylemin Durumu:  Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2017 ve 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen performans göstergeleri için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde çalıĢmaların sürdürüldüğü bilgisi alınmıĢtır.  

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.2.5 TeknogiriĢimciler desteklenecektir. 

 

Açıklama: TeknogiriĢimcilerin uluslararası deneyim kazanmalarına yönelik destekler 

sağlanacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: TÜBĠTAK 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  KOSGEB 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: TÜBĠTAK 1512 TeknogiriĢim Sermaye 

Desteği Programı (BiGG) kapsamında açılan çağrının 2. aĢamasına 2015 yılında 551 iĢ planı 

baĢvurusu alınmıĢtır. Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının TeknogiriĢim Sermaye Desteğinden ve TÜBĠTAK BiGG Programından 

faydalanan akademisyen giriĢimciler için Royal Academy tarafından Ġngiltere’de alacakları 

eğitimin desteklenmesine yönelik olarak programa TeknogiriĢim Programından 9, BiGG 

Programından 5 giriĢimci belirlenmiĢtir.(TÜBĠTAK) 

 

KOSGEB Ar-Ge, Ġnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında teknoloji 

tabanlı giriĢimcilerin desteklenmesi devam etmektedir.  974 iĢletmeye destek sağlanmıĢtır.  

KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı uygulama esasları 

hazırlama süreci tamamlanmıĢ olup, destek programı yürürlüğe girmiĢtir. (KOSGEB) 

 

Performans Göstergesi: Sağlanan destek sayısı. 

 

Eylemin Durumu:  Devam ediyor   

 

Görüş ve Öneriler: TÜBĠTAK’ın sorumluluğunda bulunan eylem için, 2015 yılında 1512 

TeknogiriĢim Sermaye Desteği Programı’nın adının değiĢtiği (BĠGG) ve program kapsamında 

17 kuruluĢ baĢvurusu toplandığı, 3017 iĢ fikri baĢvurusu alındığı, 1354 iĢ fikri ön elemeyi 

geçtiği, 545 iĢ fikrinin ikinci aĢamaya kaldığı, 51 panel oturumunda 220 giriĢimci 

desteklenmeye hak kazandığı ve 213 giriĢimcinin iĢini kurduğu bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 
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6.2.6 Akademisyenlerin giriĢimciliği özendirilecektir. 

 

Açıklama: Teknoparklarda iĢini kuracak akademisyenlere yönelik destek modeli 

geliĢtirilecektir.  

 

Sorumlu KuruluĢ: TÜBĠTAK 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB 

Performans Göstergesi: Teknoparklarda faaliyet gösteren akademisyen giriĢimci sayısının %5 

artması 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: TÜBĠTAK tarafından 2012 yılından 

itibaren yürütülen 1513, 1601 programları ve 2015 yılında yürürlüğe giren Bireysel Genç 

GiriĢim-BiGG (eski hali: 1512) programları ile akademisyenlerin giriĢimciliği teĢvik 

edilmektedir. Yönetiminin doğrudan bir üniversiteye bağlı olmadığı Teknoparkların da TTO 

destekleri kapsamına alınması için gerekli düzenlenmeler yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

 

Performans Göstergesi: Teknoparklarda faaliyet gösteren akademisyen giriĢimci sayısının 

%5 artması 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: TÜBĠTAK’ın sorumluluğunda bulunan eylem için, Programın birinci 

aĢamasında 217 akademisyen, ikinci aĢamasında 147 akademisyenin olduğu, 220 

akademisyenin kazandığı ve 70 akademisyen firmaya da destek verildiği belirtilmiĢ olup, 

performans göstergesi olan Teknoparklarda faaliyet gösteren akademisyen giriĢimci sayısın  

%5 arttırılması kriterinin sağlandığı bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.2.7 Ġnternet giriĢimleri geliĢtirilecektir. 

 

Açıklama: Ġnternet giriĢimcilerinin desteklenmesine yönelik KOSGEB mevzuatı 

oluĢturulacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: Maliye Bakanlığı 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: KOSGEB GiriĢimcilik Destek Programı 

kapsamında, internet giriĢimcileri desteklenmektedir. 2015 yılında, KOSGEB GiriĢimcilik 

Destek Programı kapsamında NACE kodları dikkate alındığında 51 internet giriĢimcisine 

384.499 TL destek ödemesi yapılmıĢtır. 

 

Performans Göstergesi:  

2017 yılı sonu itibarı ile Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitim modüllerinde revizyon yapılması     

2018 yılı sonu itibarı ile ilgili desteklerde revizyon yapılması  

   

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 
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Görüş ve Öneriler: KOSGEB BaĢkan Yardımcısı Sn. Süleyman ĠSLAMOĞLU, internet 

giriĢimciliği mevzuat çalıĢmasının daha üst seviyede bir kuruluĢun ele almasının daha uygun 

olacağını belirterek Kalkınma Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı ve TÜBĠTAK gibi ilgili 

kurumlara yazı yazılarak söz konusu eylemin diğer kurum/kuruluĢların sorumluluğunda 

yürütülmesi hususunda görüĢ alınmasını teklif etmiĢtir.  

 

Karar: Mevzuat çalıĢmasını daha üst seviyede bir kuruluĢun ele almasının daha uygun 

olacağı, Kalkınma Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı ve TÜBĠTAK gibi ilgili kurumlara 

KOSGEB tarafından resmi yazı yazılarak görüĢ alınması ve eylemin devam etmesi kararı 

alınmıĢtır. 

 

6.2.8. Öncelikli sektörlerde yenilikçi giriĢimciliği desteklemek amacıyla kuluçka 

merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması desteklenecektir. 

 

Açıklama: Öncelikli sektörlerde giriĢimciliği geliĢtirmek amacıyla doğrudan özel sektör 

tarafından veya özel sektör-kamu ortaklığında kurulan kuluçka ve hızlandırıcı gibi 

yapılanmaların proje bazlı desteklenmesi amacıyla bir destek programı oluĢturulacaktır. 

Destek programı oluĢturulurken öncelikli olarak bir ihtiyaç analizi yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBĠTAK,  

TOBB, YÖK, Üniversiteler, Belediyeler, Kalkınma Ajansları, TGB’ler 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Kurum içinde geniĢ katılımlı bir toplantı 

düzenlenerek konuya yönelik çalıĢma yapılmıĢ olup, tematik kuluçka merkezleri 

/hızlandırıcılara yönelik olarak 19-20 Ekim 2015 tarihinde çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢtay sonuçları analiz edilerek çalıĢma grubunun konu hakkındaki çalıĢmaları ve 

teknolojik/tematik kuluçka merkezi kurulmasına yönelik mevzuat hazırlama çalıĢmaları 

sürdürülmektedir. 

 

Performans Göstergesi: 

2017 yılı sonu itibariyle ihtiyaç analizi yapılması 

2018 yılı sonu itibariyle destek sisteminin geliĢtirilmesi 

 

Eylemin Durumu:  Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2017 ve 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen performans göstergeleri için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dahilinde çalıĢmaların sürdürüldüğü bilgisi alınmıĢtır.  

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.2.9. Yenilikçi giriĢimcilik desteklerinin sağlanmasında mevcut hızlandırıcılarla 

yapılabilecek iĢbirliklerine yönelik bir analiz çalıĢması yapılacaktır.  

 

Açıklama: Hızlandırıcılar ve kuluçkalar tarafından desteklenen Ar-Ge odaklı giriĢimcilerin 

ileri safhalarda kamu tarafından desteklenmesine ve bu mekanizmalarla yapılabilecek 

iĢbirliklerine iliĢkin bir araĢtırma projesi yapılacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 
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Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBĠTAK, 

Kalkınma Ajansları 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi 

ve Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında Ar-Ge odaklı giriĢimcilerin hızlandırıcılarda yer 

almasına yönelik destek sağlanacaktır. Söz konusu eylem kapsamında paydaĢlarla görüĢmeler 

sürdürülmektedir. 

 

Performans Göstergesi: 2016 yılı sonu itibariyle araĢtırma yapılması 

 

Eylemin Durumu:  Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2016 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen performans göstergesi için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dahilinde çalıĢmaların sürdürüldüğü bilgisi alınmıĢtır.  

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.2.10 TGB’lerde hızlandırıcılar için OSB’lerde ise hem hızlandırıcı hem de kuluçka 

merkezleri için yer tahsisi yapılarak giriĢimcilik geliĢtirilecektir. 

 

Açıklama: Kuluçka ve hızlandırıcıların iĢletmelerin yoğunlaĢtığı bölgelerde kurulmasının 

sağlayacağı rekabet avantajları nedeniyle OSB ve TGB’lerde bu yapılanmalara uygun 

koĢullarda yer ayrılması sağlanacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 12 Mart 2012 tarihli ve 28939 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TGB Uygulama yönetmeliğinde yapılan 

düzenleme ile, TGB'lerde kuluçka merkezi kurulması zorunlu hale getirilmiĢtir. OSB 

yönetimlerinin özerkliği sebebiyle bölgelerindeki firmaların Ar-Ge ihtiyaçlarını karĢılamak 

üzere farklı uygulamalar geliĢtirilmektedir. Mevzuatta Kuluçka ve Hızlandırıcı Merkezler 

baĢlığı altında bir ibare yer almamakta ancak bu tür ve türev OSB'lerde sunulması da, benzer 

hizmetler için yer tahsis edilmesinde mevcut haliyle mevzuatta herhangi bir engel 

bulunmadığı için OSB'lerde yer tahsislerini zorunlu kılacak bir mevzuat değiĢikliği doğrudan 

gerekli görülmemektedir. 

 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibariyle en az 10 TGB/OSB’de yer tahsisi yapılması 

 

Eylemin Durumu: Tamamlandı.  

 

Görüş ve Öneriler: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan eylem 

için, yer tahsisinin TGB’lerde yapıldığı, TGB’si olmayan OSB’ler için Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’ndan tavsiye kararı gönderilebileceği belirtilmiĢ ve OSB’lerin mevzuat 

anlamında kuluçka merkezi kurma zorunluluğu bulunmadığı belirtilerek eylemenin 

tamamlanması teklif edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir.  



14 

 

Tematik ve Genel Destekler - Kadın GiriĢimciliği, Genç GiriĢimciliği, Eko GiriĢimcilik, 

Sosyal GiriĢimcilik ve Küresel GiriĢimcilik gibi öncelikli tematik alanlarda ve genel alanlarda 

sürdürülebilir bir destek sisteminin geliĢtirilmesi ve uygulanması 

 

6.3.1 Sosyal giriĢimcilik tanımının ve kapsamının belirlenmesine yönelik çalıĢma 

yapılacaktır. 

 

Açıklama: Sosyal giriĢimlerin ülkemizdeki durumunun ortaya konulması ve bu konuda 

farkındalık yaratılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülebilmesi için tanımı ve kapsam 

belirlemek için çalıĢma yapılacaktır. Gerekli düzenlemeler yapılacaktır 

Sorumlu KuruluĢ: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Ġlgili KuruluĢlar: AB Bakanlığı, Konsey Üyeleri, TÜSEV, Üniversiteler 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2016 yılında kapsam ve tanım çalıĢması 

yapılacaktır. 

Performans Göstergesi:  

2016 yılı sonu itibarı ile tanım ve kapsama iliĢkin çalıĢma yapılması  

2017 yılı sonu itibarı ile mevzuatın hazırlanması  

Eylemin Durumu: Devam ediyor 

Görüş ve Öneriler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan 2016 ve 2017 

yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenen performans göstergesi için, Bildirilen Rapor 

Dönemi GerçekleĢmeleri dahilinde çalıĢmaların sürdürüldüğü, Sosyal giriĢimciliğin tanımı ve 

kapsamını belirlemek için 2016 yılı içinde çalıĢmaların yapılacağı bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

6.3.2 Üniversitelerde sosyal giriĢimcilik faaliyetlerinin geliĢtirilmesi için proje 

yarıĢmaları düzenlenecektir. 

 

Açıklama: Sosyal amaçla kurulan ve bu amaca yönelik ekonomik faaliyetler yürüten sosyal 

giriĢimler sosyal değiĢimin aracıları olmanın yanı sıra; ekonominin büyümesine, istihdam 

imkanları yaratılmasına ve ülkelerin kalkınmasına da katkıda bulunur. Bu nedenle gençlerin 

giriĢimciliğe özendirilmesinin yanı sıra sosyal giriĢimcilik kültürünün oluĢması da önemlidir. 

Üniversitelerde yapılacak yarıĢmalar sosyal giriĢimcilik kültürünün yaygınlaĢmasını 

sağlayacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: Üniversiteler, diğer ilgili kurum/kuruluĢlar 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti:  

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi «ĠĢte Bu Yenilikçi GiriĢimci Proje YarıĢması» 

Koç Üniversitesi «Sosyal GiriĢimcilik YarıĢmaları» 

Abdullah Gül Üniversitesi «GiriĢimcilik Projeleri YarıĢması» düzenlenmiĢtir. 

Performans Göstergesi: Her yıl en az 1 yarıĢma düzenlenmesi 
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Eylemin Durumu: Devam ediyor  

Görüş ve Öneriler: KOSGEB BaĢkanlığı’nın KOSGEB BaĢkanı Sn. Recep BĠÇER, YÖK’ün 

üniversitelere talimat verme pozisyonu olmadığını ancak, YÖK’ün sürece katkı sağlamak 

adına konu hakkında Üniversitelere tavsiye mektubu yazabileceği bilgisini paylaĢmıĢtır. 

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi tamamlanmıĢtır. Eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 

 

 

6.3.3. GiriĢimciliğin desteklenmesi amacıyla özel sektör-kamu sektörü iĢbirlikleri 

geliĢtirilecektir.  

 

Açıklama: GiriĢimciliğin geliĢtirilmesinde özel sektör ile yapılan iĢbirlikleri, giriĢimcilik 

programlarının etkin ve yaygın sürdürülebilmesine olanak sağlamaktadır. Özel sektörün 

sosyal sorumluluk kapsamındaki çalıĢmaların giriĢimciliği geliĢtirmeye ve desteklemeye 

yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: TESK, TOBB, diğer ilgili kurum/kuruluĢlar  

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Mevzuat tasarımı için çalıĢmalar devam  

etmektedir. 

 

Performans Göstergesi:  

2017 yılı sonu itibariyle KOSGEB uygulama esaslarının hazırlanması     

2018 yılı sonu itibarı ile en az 1 çağrı ile en az 3 iĢbirliği projesi gerçekleĢtirilmesi 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan 2017 ve 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen performans göstergesi için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde çalıĢmaların sürdürüldüğü bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır 

 

 

6.3.4. " Sorumlu giriĢimcilik" bilinçlendirme çalıĢmaları yapılacaktır.  

 

Açıklama: “Sorumlu giriĢimcilik” bilinçlendirme çalıĢmaları kapsamında eğitim, seminer, 

kamu spotu, web sayfası, baĢarı öyküleri, basılı materyaller gibi araçlar ve uygulamalar 

geliĢtirilecektir. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: TESK, TOBB, Diğer ilgili kurum/kuruluĢlar  

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: KOSGEB tarafından IPA fonlarıyla 

yürütülen ĠġGEM Projesi kapsamında Kastamonu, Malatya ve Tokat’ta yapılan eğitimler, 
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seminerler, odak grup toplantılarında ve ulusal/uluslararası konferanslarda sorumlu 

giriĢimcilik bilgilendirme-bilinçlendirme çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

 

Performans Göstergesi: Her yıl en az 3 etkinlik/faaliyet düzenlenmesi 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan eylem için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde “Sorumlu giriĢimcilik” bilinçlendirme çalıĢmaları gerçekleĢtirildiği 

bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmiĢtir. Eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 

 

Eylem 6.3.5. "Kadın GiriĢimci Elçileri" projesi yaygınlaĢtırılacaktır.  

 

Açıklama: BaĢarılı kadın giriĢimcilerin rol modeli olarak diğer kadınların giriĢimciliğe 

motive edilmelerini sağlayan bir AB inisiyatifi olan projenin Türkiye’de yaygınlaĢtırılması 

hedeflenmektedir.  

 

Sorumlu KuruluĢ: KAGĠDER 

 

Ġlgili KuruluĢlar: AB Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, KOSGEB, ĠġKUR, 

TESK, TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu, Üniversiteler 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Proje çalıĢmalarına baĢlanacaktır. 

 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile kadın giriĢimci elçi sayısının 40 olması 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: KAGĠDER sorumluluğunda bulunan 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen performans göstergesi için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde proje çalıĢmalarına baĢlanacağı bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.3.6 Kadın GiriĢimcilere yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapılacaktır. 

 

Açıklama: Hazırlanacak raporun karar vericiler ve destek kuruluĢları için önemli bir referans 

oluĢturması amaçlanmaktadır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu 

 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB, TESK, diğer ilgili kurum/kuruluĢlar 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu ĠstiĢare 

Toplantılarında ÇalıĢma Grupları belirlenerek ülkemizde kadın giriĢimciliğin geliĢmesine 

yönelik politikalar belirlenmiĢ kararlar alınmıĢtır. 2015 yılında yapılan etkinliklerin 
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sonucunda kadın giriĢimcilere yönelik bir eğitim ihtiyaç analizi çalıĢmasının baĢlatılmak 

üzere yeniden toplanılmasına karar verilmiĢtir. 

 

Performans Göstergesi: 2017 yılı sonu itibarı ile rapor hazırlanması  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

 

Görüş ve Öneriler: TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu sorumluluğunda bulunan ve 2017 yılı 

sonu itibariyle tamamlanması hedeflenen performans göstergesi için, Bildirilen Rapor 

Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

6.3.7 Kadın giriĢimcilerin sorunları konusunda araĢtırmalar yapılacaktır. 

 

Açıklama: AraĢtırma kapsamında, kadın giriĢimcilerin profillerinin belirlenmesi, 

karĢılaĢtıkları sorunların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin geliĢtirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Sorumlu KuruluĢ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB, TESK, TOBB, diğer ilgili kurum/kuruluĢlar 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Ġsveç Uluslararası Kalkınma ve ĠĢbirliği 

Ajansının (SIDA) mali desteğinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Dünya Bankası ile 

ortaklaĢa olarak yürütülen "Kadınların Ekonomik Fırsatlara EriĢiminin Arttırılması Projesi" 

ile kadın giriĢimciliğine iliĢkin kapsamlı araĢtırmalar yapılmıĢtır. Raporların 2016 yılının ilk 

çeyreğinde internet ortamında kamuoyu ile paylaĢılması planlanmaktadır. 

Performans Göstergesi: 2017 yılı sonu itibarı ile rapor hazırlanması  

Eylemin Durumu: Devam ediyor 

Görüş ve Öneriler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sorumluluğunda ve 2017 yılı 

sonu itibariyle tamamlanması hedeflenen performans göstergesi için, Bildirilen Rapor 

Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde yapılan çalıĢmalar kapsamındaki raporların Mayıs 

2016’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandığı bilgisi 

alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.3.8 GiriĢimcilere yönelik mentörlük çalıĢması yaygınlaĢtırılacaktır. 

 

Açıklama: BaĢarıya ulaĢan küçük çaplı mentörlük uygulamalarının yaygınlaĢtırılmasına 

yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: Gençlik ve Spor Bakanlığı, TESK, TOBB, diğer ilgili kurum/kuruluĢlar 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: ĠĢletmesini kurmuĢ giriĢimciler, 

KOSGEB Genel Destek Programı DanıĢmanlık ve Gönüllü Uzmanlık Desteği'nden 

yararlanabilmektedirler. 
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Performans Göstergesi:   

2017 yılı sonu itibarı ile modelin yaygınlaĢtırılmasına yönelik rehber hazırlanması     

2018 yılı sonu itibarı ile mentör sayısının 50 olması 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan 2017 ve 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması hedeflenen performans göstergesi için, Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde Gönüllü Uzmanlık Desteğinin yürürlüğe alındığı bilgisi alınmıĢtır. 

Ayrıca KOSGEB Daire BaĢkanı Sn. Ömer PAK, özel sektör ve TÜBĠTAK’ın mentör 

havuzlarının oluĢmaya baĢladığını önümüzdeki dönemde KOSGEB’in de o havuzdan destek 

almak istediğini ifade etmiĢlerdir.  

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.3.9 AB genç giriĢimci programlarına katılım sağlanacaktır. 

 

Açıklama: Genç giriĢimcilerin Avrupa Birliği'nin giriĢimciler ile ilgili programlarına 

(örneğin Erasmus +) daha fazla katılımlarının sağlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: AB Bakanlığı 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Gençlik ve Spor Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, GGK, Ulusal Ajans, YÖK, 

Üniversiteler 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti:  COSME Programı bileĢenlerinden biri 

olan GiriĢimcilik ve GiriĢimci Kültür bileĢeni kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 

yayımlanan yıllık program ile ilgili çağrılar duyurulmakta; çağrılara baĢvuru aĢamasında ve 

baĢvurusu kabul edilmiĢ projelere teknik destek sağlanmaktadır. 

 

Performans Göstergesi: Her yıl AB programlarından yararlanan genç giriĢimci sayısının %5 

artması  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 2015 yılı göstergesi ile ilgili olarak raporda rakamsal 

verilere yer verilmemiĢtir. Performans göstergesine iliĢkin verinin tutulmasının mümkün 

olmadığı bildirilmiĢtir. 

 

Görüş ve Öneriler: Eylemin adının “Genç GiriĢimciler için Erasmus + programına katılım 

sağlanacaktır.” Ģeklinde değiĢtirilmesinin gerektiği belirtilerek, performans göstergesine 

iliĢkin verinin mevcut haliyle tutulmasının mümkün olmadığı dolayısıyla söz konusu 

programa katılım sağlanmıĢ olduğundan eylemin tamamlanması teklif edilmiĢtir.  

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. 

 

6.3.10. Eko giriĢimcilik özendirilecek ve desteklenecektir. 

 

Açıklama: Eko (çevreye duyarlı) giriĢimciliği özendirmek amacı ile bilinçlendirme 

çalıĢmaları, eğitimler yapılacak ve destek modelleri geliĢtirilecektir. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 
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Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 

TÜBĠTAK, YÖK 

Performans Göstergesi: 

Eko giriĢimci konusunda bilinçlendirme amaçlı her yıl en az 1 etkinlik düzenlenmesi 

2016 yılı sonu itibarı ile KOSGEB tarafından model geliĢtirilmesi 

2017 yılı sonu itibariyle uygulama esaslarının hazırlanması 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Eylemle ilgili kurum kuruluĢlar olan 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde ve TÜBĠTAK ev sahipliğinde yürütülen 

Küresel Temiz Teknolojiler GiriĢim Programı kapsamında temiz teknoloji inovasyonları 

teĢvik edilirken aynı zamanda enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, su verimliliği, atıktan 

enerji üretimi ve yeĢil binalar alanlarında çalıĢmakta olan KOBĠ’ler ve genç start-up’lar 

desteklenmektedir. Bu kapsamda giriĢimcilere eğitim ve mentörlük destekleri, yarıĢmalar ve 

sermayeye ulaĢım aktiviteleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi alınmıĢtır.  

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmiĢtir. Eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 

 

6.3.11. YeĢil etiket uygulaması hayata geçirilecektir. 

 

Açıklama: GiriĢimcilere eko iĢletme kavramı tanıtılacak ve yeĢil etiket uygulaması 

konusunda çalıĢmalar yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, TÜBĠTAK, KOSGEB 

 

Performans Göstergesi: 

Eko iĢletme kavramı tanıtımına yönelik her yıl en az 1 etkinlik düzenlenmesi      

2017 yılı sonu itibariyle yeĢil etikete iliĢkin mevzuatın hazırlanması    

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Çevre etiketi konusunda farkındalık 

yaratmak ve ülkemizde kurulması planlanan Ulusal Çevre Etiketi Sistemine iliĢkin yapılan 

çalıĢmalarda paydaĢların ve sektör temsilcilerinin görüĢlerini alarak, bu konuda yapılan 

çalıĢmaların tanıtılmasını sağlamak amacıyla 2015 yılı içerisinde 3 adet seminer 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: Çevre ve ġehircilik Bakanlığı sorumluluğunda bulunan eylem için 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi alınmıĢtır.  

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢtiği ve eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 
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6.3.12 GiriĢimcilerin yabancı yatırımcılarla temasları artırılacaktır. 

 

Açıklama: Yabancı alım heyetlerinin Türkiye ziyaretlerinin artırılması amacıyla yabancı 

yatırımcılar ve giriĢimciler arasındaki temaslar desteklenecek ve teĢvik edilecektir. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Ekonomi Bakanlığı 

 

Ġlgili KuruluĢlar: BaĢbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, KOSGEB, TĠKA, TOBB, 

TESK, TGBD 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında 

gerçekleĢtirilen UR-GE projeleri çerçevesinde yurt dıĢı pazarlama faaliyetleri ve alım heyeti 

programlarıyla yabancı Ģirketler ve giriĢimciler arasındaki temaslar desteklenmekte ve teĢvik 

edilmektir. 2016 yılında UR-GE projeleri kapsamında onaylanmıĢ 3 alım heyeti, incelemede 

bulunan 1 alım heyeti bulunmaktadır. 

 

Performans Göstergesi: Yabancı yatırımcı ve giriĢimcilerle gerçekleĢtirilen etkinlik 

sayısının her yıl %5 artması. 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: Eylemin adının “GiriĢimcilerin yabancı Ģirketlerle temasları 

artırılacaktır.” Ģeklinde değiĢtirilmesi teklif edilmiĢtir.  

 

Karar: Eylemin adının “GiriĢimcilerin yabancı Ģirketlerle temasları artırılacaktır.” Ģeklinde 

değiĢtirilmesi ve Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır.  

 

6.3.13 Engellilerin giriĢimciliği özendirilecektir. 

 

Açıklama: Engelli giriĢimciliği eğitimleri yaygınlaĢtırılacak ve destek miktarı artırılacaktır.  

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOBB, MÜSĠAD, TÜMSĠAD, 

TÜRKONFED, TÜSĠAD 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Engellilerin giriĢimciliği geliĢtirmek ve 

yaygınlaĢtırmak amacıyla KOSGEB GiriĢimcilik Destek Programında engelli giriĢimcilere 

uygulanan destek oranı 2015 yılında %10’dan %20’ye çıkarılmıĢtır. KOSGEB GiriĢimcilik 

Destek Programı kapsamında 2014 yılında 79 engelli giriĢimciye, 2015 yılında 133 engelli 

giriĢimciye destek verilmiĢtir. 

Performans Göstergesi: Destekten yararlanan engelli sayısının her yıl %5 artması 

Eylemin Durumu: Devam ediyor (2015 yılı performans göstergesi ile ilgili olarak artıĢ %68 

olarak gerçekleĢmiĢtir.) 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB BaĢkanı Sn. Recep BĠÇER, “destekten yararlanan engelli 

sayısının her yıl %5 artması” Ģeklinde ifade edilen performans göstergesinde yer alan %5’in 

baĢvuru esasının bireysel olması sebebiyle kaldırılması gerektiğini vurgulayarak Eğitim alan 

ve destekten yararlanan engelli sayısının artması olarak değiĢtirilmesi teklif edilmiĢtir. 
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Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmiĢtir. Performans göstergesinde yer alan 

%5’in kaldırılarak performans göstergesinin “Eğitim ve bilgilendirme faaliyeti sayısının 

artması” olarak belirlenmesi ve eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.3.14 Destek izleme sistemi geliĢtirilecektir. 

 

Açıklama: GiriĢimcilere yönelik desteklerin verimlilik ve etkinlik değerlendirmesinin 

yapılmasını sağlayacak izleme sistemi geliĢtirilecektir.  

Sorumlu KuruluĢ: Hazine MüsteĢarlığı  

Ġlgili KuruluĢlar: Destek veren tüm kuruluĢlar 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 6015 sayılı Kanun kapsamında, devlet 

desteği uygulamalarını yürüten kuruluĢlarla koordineli olarak uygulama sonuçlarını Devlet 

Destekleri Bilgi Sisteminde (DDBS) toplayabilecek bir mekanizma geliĢtirilmiĢ ve 134 destek 

programına ait veriler DDBS'ye aktarılmıĢtır.  

Performans Göstergesi: Ġzleme sisteminin geliĢtirilmesi  

Eylemin Durumu: Tamamlandı (Performans göstergesi DDBS sistemi geliĢtirilerek 

tamamlanmıĢtır.) 

Görüş ve Öneriler: Hazine MüsteĢarlığı sorumluluğunda bulunan eylem için Bildirilen Rapor 

Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde eylemin tamamlandı olarak kabul edilmesi teklif 

edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. 
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GiriĢimcilik Kültürü - GiriĢimcilik kültürünün geliĢtirilmesi 

 

6.4.1 Ġller ve bölgeler düzeyinde giriĢimcilik endeksi belirlenecektir. 

 

Açıklama: Küresel GiriĢimcilik Endeksi (GEM) çalıĢmasına sürekli katılım sağlanacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB  

 

Ġlgili KuruluĢlar: Kalkınma Bakanlığı, Kalkınma Ajansları 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 26 bölge düzeyinde araĢtırma yapılarak 

hazırlanan Küresel GiriĢimcilik Monitörü-2014 (GEM-2014) raporu yayınlanmıĢtır. 2015 yılı 

GEM AraĢtırma ÇalıĢmasına yönelik sponsorluk anlaĢmaları 2015 yılı içerisinde yapılarak 

çalıĢmalara baĢlanmıĢ olup, raporun tamamlanma süreci ise devam etmektedir. 

 

Performans Göstergesi: Her yıl GEM çalıĢmasına katılım sağlanması. 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB BaĢkanı Sn. Recep BĠÇER, “Her yıl GEM çalıĢmasına katılım 

sağlanacaktır.” olarak ifade edilen performans göstergesinin, GEM’in dıĢında baĢka 

çalıĢmaların da olabileceği düĢüncesiyle “Ulusal GiriĢimcilik endeksine katılım 

sağlanacaktır.” olarak değiĢtirilmesini teklif etmiĢtir. 

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi tamamlanmıĢtır. Performans göstergesinin, “Her yıl 

Ulusal GiriĢimcilik endeksi çalıĢmalarına katılım sağlanacaktır.” , açıklama bölümünün de 

“Ulusal GiriĢimcilik Endeksi çalıĢmasına sürekli katılım sağlanacaktır.” Ģeklinde 

değiĢtirilmesi ve Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.4.2. GiriĢimcilik konusunda kamu spotları hazırlanacaktır. 

 

Açıklama: GiriĢimcilik kültürünü geliĢtirmek amacıyla kamu spotları yayınlanacaktır 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB  

 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, RTÜK, TRT 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2015 yılında 1 adet kamu spotu 

yayınlanmıĢtır. Ayrıca KOSGEB internet sitesinde ve değiĢik alanlarda KOSGEB 

Desteklerinin ve hizmetlerinin ücretsiz ve aracısız sunulduğuna dair uyarılar yayınlanmıĢtır. 

 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibariyle kamu spotunun yapılması    

 

Eylemin Durumu: Tamamlandı 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde eylemin tamamlandı olarak kabul edilmesi teklif edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. 
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6.4.3. GiriĢimcilik konusundaki farkındalık arttırılacaktır. 

 

Açıklama: Ailelerde giriĢimcilik algısının geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar yürütülecektir 

 

Sorumlu KuruluĢ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Diğer ilgili 

kurum/kuruluĢlar 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Aile Eğitim Programı Ġktisat alanı 

kapsamında 2015 yılında giriĢimcilik konulu 8 eğitim düzenlenmiĢtir. 

 

Performans Göstergesi:  2018 yılı sonu itibarı ile en az 5 etkinlik/yayın gerçekleĢtirilmesi 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluluğunda yer alan eylem için 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde eylemin “Tamamlandı” olarak kabul 

edilmesi teklif edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir.  

 

6.4.4. GiriĢimcilik kültürünü artırıcı yayınlar yapılacaktır. 

 

Açıklama: Kamu kuruluĢları, belediyeler ve STK'lar aracılığıyla internet, e-posta, afiĢ vb. 

yöntemlerle giriĢimcilik kültürünü arttırıcı yayınlar yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TOSYÖV 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: GiriĢimcilik kültürünü artırmaya yönelik 

olarak KOSGEB Müdürlükleri tarafından bilgilendirme, bilinçlendirmeye yönelik olarak 

seminerler, toplantılar düzenlenmekte olup söz konusu organizasyonlarda broĢürler  

dağıtılmaktadır. Ġlaveten ĠġGEM Projesi kapsamında broĢürler, iĢini kurmayı düĢünen 

giriĢimcilere yönelik devlet desteklerini tanıtan aylık e-dergiler hazırlanmıĢtır. 2015 yılı 

Haziran ayından itibaren e-dergiler e-posta ile tüm ĠġGEM’lere giriĢimcilerin istifadesine 

sunulmak üzere aylık olarak gönderilmektedir.  

 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile en az 5 yayın gerçekleĢtirilmesi 

 

Eylemin Durumu:  Tamamlandı (2015 yılında performans göstergesi 6 adet olarak 

gerçekleĢmiĢtir.) 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda yer alan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde eylemin “Tamamlandı” olarak kabul edilmesi teklif edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. 
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6.4.5. Avrupa düzeyinde giriĢimcilik farkındalığının arttırılması çalıĢmalarına katılım 

sağlanacaktır. 

 

Açıklama: Avrupa Komisyonu Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik Ödülüne katılım çalıĢmaları 

sürdürülecek ve iyi uygulama örneklerinin tanıtılması sağlanacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili kuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, diğer ilgili kurum/kuruluĢlar 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2015 yılı Avrupa GiriĢimciliği TeĢvik 

Ödülleri için ulusal süreçte 22 adet proje baĢvuru alınmıĢ ve değerlendirme sonucu seçilen iki 

adet proje   

 

1-Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel DönüĢüm Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün “ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım 

Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” (Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (YeĢil) Pazarların 

GeliĢiminin Desteklenmesi kategorisinde) 

 

2-Kocaeli Sanayi Odası’nın “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Projesi” (Sorumlu 

GiriĢimcilik kategorisinde) 

 

Avrupa Komisyonuna gönderilmiĢtir.  

 

Performans Göstergesi: Her yıl Avrupa GiriĢimcilik Ödülleri çalıĢmaları gerçekleĢtirilmesi 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda yer alan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi alınmıĢtır. 

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmiĢtir. Eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 

 

6.4.6 Gençlere yönelik giriĢimcilik eğitimleri yaygınlaĢtırılacaktır. 

 

Açıklama: Gençlere ve öğrencilere yönelik yaz kampları ve gençlik merkezlerinde 

giriĢimcilikle ilgili eğitimler verilecektir. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Gençlik ve Spor Bakanlığı 

 

Ġlgili KuruluĢlar: MEB, KOSGEB, TESK, TOBB, GGK 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2015 yılında 81 ayrı sınıf açılarak 

yaklaĢık olarak 2.400 kiĢiye eğitim verilmiĢtir. Ayrıca gençlik kamplarında 10.000 gence 

eğitim tanıtımı yapılmıĢtır.  

 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile en az 10 eğitim gerçekleĢtirilmesi 
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Eylemin Durumu: Tamamlandı (2015 yılında 81 sınıfta eğitim verilmiĢ ve performans 

göstergesi tamamlanmıĢtır.) 

 

Görüş ve Öneriler: 2012 yılında KOSGEB ile imzalanan Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi 

ĠĢbirliği protokolü kapsamında 240 eğitimin 120 tanesini 2015-2016 yılında verildiği ifade 

edilmiĢ ve performans göstergesinin üzerine çıkıldığı bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin tamamlanması kararı alınmıĢtır.  

 

6.4.7 Çocuklarda giriĢimcilik algısı geliĢtirilecektir. 

 

Açıklama: Çocuklara yönelik giriĢimcilik algısını oluĢturacak çizgi film, kitap, bilgisayar 

oyunları gibi kaynaklar hazırlanacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

 

Ġlgili KuruluĢlar: MEB, TÜBĠTAK, KOSGEB, TRT, Üniversiteler 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2015 yılı için yürütülen herhangi bir 

çalıĢmanın bulunmadığı bildirilmiĢtir.  

 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile en az 5 etkinlik/yayın gerçekleĢtirilmesi 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sorumluluğunda yer alan ve 2018 yılı 

sonu itibariyle tamamlanması planlanan eylem 2015 yılı için yürütülen herhangi bir 

çalıĢmanın bulunmadığı bilgisi alınmıĢtır.  Söz konusu eylem ile ilgili olarak KOSGEB Daire 

BaĢkanı Sn. Abdurrahman KÖSEOĞLU KOSGEB’in çocuklara yönelik “giriĢimci çocuk” 

karakteri oluĢturmaya yönelik çalıĢmalarının olduğu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

ile beraber çalıĢma yapılabileceği hususunu paylaĢmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.4.8 BaĢarılı iĢ planları ödüllendirilecektir. 

 

Açıklama: Üniversite öğrencilerinin baĢarılı iĢ planlarının ödüllendirilmesine yönelik olarak 

üniversitelerle iĢbirliği artırılacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: YÖK 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 2014 yılı için 1 üniversite baĢvuruda 

bulunmuĢ olup, 2015 yılı için 3 üniversite baĢvuruda bulunmuĢtur. 

Performans Göstergesi: BaĢvuran üniversite sayısının her yıl %10 artması 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda yer alan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi alınmıĢtır. 
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Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmiĢtir. Eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 

 

Eylem 6.4.9. BaĢarılı giriĢimci yarıĢmaları düzenlenecektir. 

 

Açıklama: BaĢarılı yenilikçi, kadın, genç ve küresel doğan giriĢimciler ödüllendirilecektir. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: TÜBĠTAK 

 

Performans Göstergesi: Her yıl "BaĢarılı Ġnovatif, Kadın, Genç ve Küresel Doğan GiriĢimci  

Ödülleri”nin verilmesi 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Dördüncü KOBĠ ve GiriĢimcilik Ödül 

Töreni Sayın BaĢbakanımızın himayelerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ev 

sahipliğinde 24 Aralık 2015 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢ olup, baĢarılı giriĢimciler 

ödüllendirilmiĢtir. 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda yer alan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi 

GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi alınmıĢtır. 

 

Karar: 2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmiĢtir. Eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 

 

 

6.4.10 Üniversite giriĢimcilik kulüpleri geliĢtirilecektir. 

 

Açıklama: Üniversitelerde giriĢimcilik içeriğine sahip öğrenci kulüpleri arasında ağ 

oluĢturma çalıĢmaları ve etkinlikleri desteklenecektir. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Üniversiteler ve diğer ilgili kurum/kuruluĢlar 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Üniversitelere yazı gönderilerek 

bünyelerinde faaliyet gösteren GiriĢimcilik Kulüpleri ile ilgili bilgi talep edilmiĢ, gelen 

bilgiler derlenerek kayıt altına alınmıĢtır.  

 

Performans Göstergesi : 

 

2016 yılı sonu itibarı ile SEECEL Projesi pilot uygulamasının gerçekleĢtirilmesi     

2018 yılı sonu itibarı ile en az 5 etkinlik gerçekleĢtirilmesi 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda yer alan ve 2016 ve 2018 yıllarına iliĢkin 

performans göstergesi bulunan eylem için, 2015 yılında yürütülen çalıĢmalara iliĢkin 
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Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi alınmıĢtır. Ayrıca Gençlik ve Spor 

Bakanlığı yetkilileri giriĢimcilik kulüpleri oluĢturduklarını ve bilgisayar mühendisleri 

öğrencilerine 40 saat eğitim verdiklerini bildirmiĢlerdir. 

 

Karar: 2016 yılı Performans göstergesinin “2016 yılı sonu itibarı ile pilot uygulamanın 

gerçekleĢtirilmesi” Ģeklinde değiĢtirilmesi ve Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 
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Eğitim ve DanıĢmanlık Hizmetleri - Örgün ve yaygın eğitim düzeyinde giriĢimcilik 

eğitimlerinin yaygınlaĢtırılması ve giriĢimcilere yönelik danıĢmanlık sisteminin geliĢtirilmesi 

 

Eylem 6.5.1. GiriĢimcilik konusu ilk/orta öğretim programına yerleĢtirilecektir. 

 

Açıklama: Ġlk ve ortaöğretim mezuniyet/program çıktılarında giriĢimcilik bilgi ve becerileri 

yer alacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: MEB 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile en az 3 programda yer alması 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: - 

Eylemin Durumu: Devam Ediyor 

Görüş ve Öneriler: MEB sorumluluğunda yer alan ve 2018 yılında tamamlanması planlanan 

eylem için, 2015 yılında yürütülen çalıĢmalara iliĢkin MEB tarafından herhangi bir bildirimde 

bulunulmamıĢtır.  

 

KOSGEB’in ilgili olduğu söz konusu eylem kapsamında, 2015 yılında Mesleki ve Teknik 

Eğitim Genel Müdürlüğü ile, meslek ve teknik liselerde GiriĢimcilik Eğitimi alanların 

KOSGEB Uygulamalı GiriĢimcilik Katılım Belgesi almaya hak kazanması ve böylelikle Yeni 

GiriĢimci Desteği’ne baĢvuru yapılabilmesini sağlayacak bir ĠĢbirliği Protokolü 

imzalanmasına yönelik çalıĢmalarda bulunulduğu belirtilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.5.2 GiriĢimcilik konusu üniversite müfredatına yerleĢtirilecektir. 

 

Açıklama: Yükseköğretim mezuniyet çıktılarında giriĢimcilik becerileri yer alacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: YÖK 

Ġlgili KuruluĢlar: Üniversiteler 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Yükseköğretim Kurulu’nun 

üniversitelerde ders esaslı müfredat değiĢikliği ancak yasal düzenlemeler ile mümkün 

olabilmektedir. Bu nedenle YÖK, söz konusu eylemin gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak, 

yeterlilikler esaslı bir çalıĢmayı baĢlatmıĢtır.  

Performans Göstergesi: Mezuniyet çıktılarında yer alması  

Eylemin Durumu: Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: YÖK temsilcisinin verdiği bilgiye göre; YÖK’ün tescil yetkisi verdiği 

MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) bu tür 

çıktıları halen değerlendirme süreçlerinde dikkate almaktadır ve bu kapsamda 241 program 

akredite edilmiĢtir. Ayrıca YÖK temsilcisi tarafından, üniversitelerde giriĢimcilik dersinin 

sadece eklenmesini doğru bulmadıkları, sayıdan çok niteliğe yönlenmek istedikleri, 

performans göstergesinin de girdi değil çıktı olarak değerlendirme yapılmasını talep ettikleri 
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belirtilerek eylem adının “mezuniyet çıktılarında giriĢimcilik yeterliliğinin yer alması” 

Ģeklinde değiĢtirilmesi teklif edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylem adının “mezuniyet çıktılarında giriĢimcilik yeterliliğinin yer alması” olarak 

değiĢtirilmesi ve eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.5.3. Ġlk/orta öğretim öğretmenlerinin giriĢimcilik konusundaki bilgi ve becerileri 

geliĢtirilecektir. 

 

Açıklama: Hizmet içi eğitimlerle öğretmenlere "öğrencilere giriĢimcilik algısı ve becerileri 

kazandırabilecekleri" eğitimler verilecektir. 

 

Sorumlu KuruluĢ: MEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB, Üniversiteler, YÖK 

 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile en az 3 eğitim gerçekleĢtirilmesi 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Mesleki ve teknik eğitim okulları 

öğretmenlerine yönelik olarak «Öğretmenlik ve GiriĢimcilik Eğitimi Semineri» adı altında 

09.05.2016 tarihi itibariyle 11 merkezi hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlenmiĢ olup 1045 

öğretmen belge almıĢtır. 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  

 

Görüş ve Öneriler: Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda yer alan eylem ve 2018 sonu 

itibariyle tamamlanması planlanan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri 

dâhilinde bilgi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.5.4 Eğitim fakülteleri müfredatına giriĢimcilik eğitimleri eklenecektir. 

 

Açıklama: Eğitim fakülteleri öğrencilerine, giriĢimcilik algısı ve becerisinin geliĢtirilmesine 

ve bu algı ve becerileri gelecekte öğrencilerine aktarabilmelerine yönelik programlar 

hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: YÖK 

 

Ġlgili KuruluĢlar: MEB, Üniversiteler 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Yükseköğretim Kurulu’nun 

üniversitelerde ders esaslı müfredat değiĢikliği ancak yasal düzenlemeler ile mümkün 

olabilmektedir. Bu nedenle YÖK, söz konusu eylemin gerçekleĢtirilmesine yönelik olarak, 

yeterlilikler esaslı bir çalıĢmayı baĢlatmıĢtır.  

 

Performans Göstergesi: 2017 yılı sonu itibarı ile en az 2 program gerçekleĢtirilmesi 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor  
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Görüş ve Öneriler: YÖK sorumluluğunda yer alan eylem ve 2017 sonu itibariyle 

tamamlanması planlanan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi 

alınmıĢ olup, YÖK temsilcisi tarafından bu konuda henüz farkındalık oluĢturma düzeyinde 

çalıĢmaların sürdürülmekte olduğu, performans göstergesinden belirtilen program düzeyinde 

veri toplanamadığı bildirilmiĢtir.  

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.5.5 Ġlk/ortaokullarda giriĢimcilik projeleri gerçekleĢtirilecektir. 

 

Açıklama: Okullarda mini Ģirket projelerinin yürütülmesine yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: MEB 

Ġlgili KuruluĢlar: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı  

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti:- 

Performans Göstergesi: Her yıl en az 5 proje yapılması 

Eylemin Durumu: Devam Ediyor. 

 

Görüş ve Öneriler: MEB yetkililerinden ilgili birim ile koordinasyonun devam ettiği bilgisi 

alınmıĢtır. 

 

Karar:   2015 yılı performans göstergesi gerçekleĢmemiĢtir. Eylemin devam ettiği kararı 

alınmıĢtır. 

 

 

6.5.6 Ġlk/ortaokullarda “giriĢimci okul” kavramı yerleĢtirilecektir. 

 

Açıklama: Öğretmeni, öğrenciyi ve veliyi kapsayacak, giriĢimciliği teĢvik eden "giriĢimci 

okul modeli" geliĢtirilecek ve yaygınlaĢtırılacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: MEB 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB  

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: - 

Performans Göstergesi:  

2015 yılı sonu itibarı ile giriĢimci okul kriterlerinin belirlenmesi 

2018 yılı sonu itibarı ile en az 100 okulun giriĢimci okul kriterlerine göre değerlendirilmesi  

Eylemin Durumu: Devam ediyor 

Görüş ve Öneriler: Eylem sorumluları, konunun taraflarına yeni intikal ettiklerini belirterek 

raporların KOSGEB’e gönderileceği bilgisini paylaĢmıĢtır. 

 

Karar:  Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 
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6.5.7 KOSGEB eğitimleri yaygınlaĢtırılacaktır. 

 

Açıklama: Yaygın giriĢimcilik eğitim programları geliĢtirilecek ve uygulanacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: MEB, ĠġKUR 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: KOSGEB Veri Tabanından alınan 

verilere göre GiriĢimcilik Destek Programı kapsamında 2014 yılında 2783 adet GiriĢimcilik 

eğitim programları düzenlenmiĢken, bu rakam 2015 yılında 2978 adet olmuĢtur. 

Performans Göstergesi: GiriĢimcilik eğitim programlarının her yıl %5 artması 

Eylemin Durumu: Devam ediyor (2015 yılı performans göstergesi %6 olarak 

gerçekleĢmiĢtir) 

 

Görüş ve Öneriler: Performans göstergesinde yer alan %5 ifadesinin kaldırılarak daha genel 

bir ifade yazılması teklif edilmiĢtir.  

 

Karar: Performans göstergesinin “GiriĢimcilik eğitim programları sayısının her yıl artması” 

Ģeklinde değiĢtirilmesi ve eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

6.5.8 DanıĢmanlık sistemi kurulacaktır. 

 

Açıklama: GiriĢimciliğin aĢamaları ve ihtiyaçlarına göre danıĢmanlık sistemi geliĢtirilecek ve 

uygulanacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

Ġlgili KuruluĢlar: TESK, TOBB, Diğer ilgili kurum/kuruluĢlar 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: ĠĢletmesini kurmuĢ giriĢimciler, 

KOSGEB Genel Destek Programı DanıĢmanlık Desteğinden yararlanabilmektedirler. 

Performans Göstergesi:  

DanıĢmanlık sisteminin geliĢtirilmesi    

2016 yılı sonu itibarı ile en az 3 pilot uygulama gerçekleĢtirilmesi 

Eylemin Durumu: Devam ediyor, 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB mevzuatının güncelleneceği ve KOBĠ DanıĢmanlarının sisteme 

akredite edileceği bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

6.5.9 Ġlk ve orta öğretim okullarında giriĢimcilik kulüpleri kurulacaktır. 

 

Açıklama: Okullarda giriĢimcilik, yenilikçilik, patent, Ar-Ge ve teknoloji kültürünü 

destekleyen kulüpler kurulacaktır. 
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Sorumlu kuruluĢ: MEB 

Ġlgili kuruluĢlar: KOSGEB 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: - 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile en az 10 kulübün kurulması 

Eylemin Durumu : 

Görüş ve Öneriler: 2018’e kadar 10 kulübün kurulması için gerekli çalıĢmaların yapılacağı 

bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

6.5.10 Hayat boyu öğrenimde giriĢimcilik eğitimi yaygınlaĢtırılacaktır. 

 

Açıklama: KOSGEB ve MEB iĢbirliği ile AB fonlarından faydalanmak üzere çalıĢmalar 

yapılması planlanmaktadır. 

Sorumlu KuruluĢ: MEB 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: MEB Hayatboyu Öğrenim Genel 

Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarında vatandaĢlardan gelen talepler doğrultusunda 

kurslar açılmaktadır. KiĢisel GeliĢim kursları adı altında 2015 yılında 517 GiriĢimcilik Kursu 

açılmıĢtır. 

Performans Göstergesi: Eğitim programı sayısının her yıl %5 artması 

Eylemin Durumu: Devam ediyor (2015 yılı performans göstergesi ile ilgili olarak ilerleme 

raporunda artıĢ oranına yer verilmemiĢtir.) 

 

Görüş ve Öneriler: Performans göstergesinde yer alan %5 ifadesinin değiĢerek performans 

göstergesinin “eğitim programı sayısının her yıl artması” Ģeklinde değiĢtirilmesi teklif 

edilmiĢtir.  

 

Karar: Performans göstergesinin “Eğitim programı sayısının her yıl artması “ Ģeklinde 

değiĢtirilmesi ve eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 
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Finansmana EriĢim – GiriĢimcilerin finansmana eriĢimini kolaylaĢtırılması 

 

6.6.1 Bireysel katılım sermayesi sistemine iliĢkin farkındalık artırılacaktır. 

 

Açıklama: Sistemin tanıtılması ve farkındalığın sağlanması amacıyla seminer ve toplantılar 

yapılacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Hazine MüsteĢarlığı 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Kalkınma Bakanlığı, SPK, KOSGEB, TOBB, Kalkınma Ajansları, 

Akredite ĠĢ Meleği Ağları, TGB’ler, TTO’lar 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Ġlgili dönemde akredite Bireysel Katılım 

Yatırımcısı Ağları tarafından çeĢitli illerin Sanayi ve Ticaret Odaları iĢbirliği ile düzenlenen 

etkinliklerine (26 adet etkinlik) katılım sağlanmıĢ ve Hazine MüsteĢarlığı çalıĢmaları 

hakkında bilgi verilmiĢtir.  

 

Performans Göstergesi: Her yıl en az 3 etkinlik düzenlenmesi  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor (2015 yılı performans göstergesi 26 olarak 

gerçekleĢmiĢtir.) 

 

 

Görüş ve Öneriler: 2015 yılında 26 adet etkinlik yapıldığı ve performans göstergesinin 

üzerine çıkıldığı belirtilerek eylem 2016 yılı için tamamlandığı bilgisi alınmıĢtır. Bildirilen 

Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde eylemin tamamlandı olarak kabul edilmesi teklif 

edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. 

 

 

6.6.2 GiriĢim sermayesi sistemine iliĢkin üst fonların kamu tarafından desteklenmesi 

sağlanacaktır. 

 

Açıklama: Üst fonlara kaynak aktarımına iliĢkin ikincil mevzuat tamamlanacaktır.  

Sorumlu KuruluĢ: Hazine MüsteĢarlığı 

Ġlgili KuruluĢlar: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TOBB, Ġlgili STK’lar 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Üst Fonlara Kaynak Aktarımına ĠliĢkin 

Karar'da güncellemeler 28.08.2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. 

Performans Göstergesi: 2016 sonu itibariyle mevzuat tamamlanması 

Eylemin Durumu: Tamamlandı. 

 

Görüş ve Öneriler: Konuya iliĢkin …./…./…. tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu kararı 

kapsamında eylemin tamamlandı olarak kabul edilmesi teklif edilmiĢtir. 
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Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. 

 

6.6.3 Finansman eksiğinin en çok hissedildiği giriĢimciliğin erken aĢamasına yönelik en 

az bir üst fon kurulması desteklenecektir. 

 

Açıklama: Bu üst fon aracılığıyla yenilikçi giriĢimciler ve özellikle kuluçka ve hızlandırıcılar 

tarafından baĢlatılmıĢ projeler desteklenecektir.  

Sorumlu KuruluĢ: Hazine MüsteĢarlığı 

Ġlgili KuruluĢlar: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TOBB, Ġlgili STK’lar 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Fon taahhüt duyurusuna baĢvuruda 

bulunan KOBĠ A.ġ.'nin baĢvurusu incelenmiĢ olup, protokol görüĢmeleri nihai hale gelmiĢtir. 

Performans Göstergesi: 2018 sonu itibariyle fon kurulması 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

Görüş ve Öneriler: Hazine MüsteĢarlığı sorumluluğunda bulunan ve 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması planlanan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi 

alınmıĢ olup, Hazine MüsteĢarlığı yetkililerince KOBĠ A.ġ ile protokol imzalandığı 

belirtilerek KOBĠ A.ġ ile SPK’nın bu süreci ilerleteceği bilgisi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

 

6.6.4 Yeni alternatif finansal araçların geliĢtirilmesine iliĢkin araĢtırmalar yapılacaktır. 

 

Açıklama: Kitle fonlaması, çekirdek sermaye gibi yeni finansal araçların Türkiye’de 

uygulanabilirliğine yönelik analiz yapılarak çalıĢma raporu hazırlanacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Hazine MüsteĢarlığı 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, TÜBĠTAK, 

KOSGEB 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Hazine MüsteĢarlığı tarafından bir rapor 

(kitle fonlaması) hazırlanmıĢ olup, Haziran 2015 tarihinde MüsteĢarlığın internet sitesinde 

(https://www.hazine.gov.tr/tr-TR/Rapor-Detay-Sayfasi?r=12225&nm=1239) yayımlanmıĢtır.  

 

Performans Göstergesi: 2016 sonu itibariyle rapor hazırlanması 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

 

Görüş ve Öneriler: Hazine MüsteĢarlığı sorumluluğunda bulunan ve 2016 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması planlanan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi 

alınmıĢ olup, söz konusu raporun hazırlanarak Hazine MüsteĢarlığı web sayfasında 

duyurulduğu belirtilmiĢtir. Bu kapsamda eylemin tamamlandı olarak kabul edilmesi teklif 

edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. 
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Eylem 6.6.5. Yenilikçi giriĢimcilerin ticarileĢtirme projelerine yönelik destek 

sağlayabilecek kredi garanti mekanizması oluĢturulacaktır. 

 

Açıklama: Mevcut kredi garanti mekanizması içinde yenilikçi giriĢimcilere proje bazlı kredi 

garanti desteği sağlayabilecek bir fon oluĢturulacaktır. 

 

Sorumlu KuruluĢ: KOSGEB 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Hazine MüsteĢarlığı, TÜBĠTAK, TOBB, KGF A.ġ., Bankalar  

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Rapor dönemi içerisinde;  

o KGF A.ġ. Ġle KOSGEB, TÜBĠTAK ve TTGV arasında Doğrudan Kefalet Protokolü  

o 07 Nisan 2015 tarihli “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik 

Yapılmasına Dair Kanun”  ile birlikte Kredi Garanti KuruluĢlarına yapılacak olan 

Hazine desteğinin artırılması 

o 28 ġubat 2015 tarihli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine 

ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” ile Hazine MüsteĢarlığı tarafından sağlanacak 

desteğe iliĢkin usul ve esaslar 

o 18.12.2015 tarihli 2015/8310 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine Destekli 

kefaletlerde, Genç GiriĢimcilere de Kadın GiriĢimcilere uygun koĢullar sağlanması  

 

Konularında çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir.   

 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile fon geliĢtirilmesi. 

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor 

 

Görüş ve Öneriler: KOSGEB sorumluluğunda bulunan ve 2018 yılı sonu itibariyle 

tamamlanması planlanan eylem için Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi 

alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır.  

 

6.6.6 GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası mevzuatında giriĢim sermayesi fonlarına ve bireysel 

katılım sermayesine çıkıĢ kolaylığı sağlanacaktır. 

 

Açıklama: GiriĢim sermayesi fonlarına ve bireysel katılım sermayesine çıkıĢ kolaylığı 

sağlanması için mevzuat geliĢtirilecektir. 

Sorumlu KuruluĢ: SPK, TOBB 

Ġlgili KuruluĢlar: Hazine MüsteĢarlığı, Borsa Ġstanbul 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Borsa Ġstanbul A.ġ'nin yeni Pay Piyasası 

Alım Satım Sisteminin 30 Kasım 2015 tarihinde devreye girmesiyle birlikte yeni Kotasyon 

Yönergesinin "GĠP Kotasyon ġartları" yürürlüğe girmiĢtir. 

Performans Göstergesi: Mevzuatın geliĢtirilmesi 

Eylemin Durumu: Tamamlandı 
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Görüş ve Öneriler: Borsa Ġstanbul A.ġ’nin yeni Pay Piyasası Alım Satım Sisteminin 2015 

tarihinde devreye girmesiyle yeni kotasyon yönergesinin  “GĠP Kotasyon ġartları” yürürlüğe 

girdiği belirtilerek eylemin tamamlandı olarak kabul edilmesi teklif edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. 

 

 

6.6.7 GiriĢimciler raporlama standartları ve uluslararası kredi kriterleri konusunda 

bilgilendirilecektir. 

 

Açıklama: Sistemin tanıtılması ve farkındalığın sağlanması amacıyla seminer ve toplantılar 

yapılacaktır. 

Sorumlu KuruluĢ: Kamu Gözetim ve Muhasebe Standartları ve Denetim Kurumu 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB, TESK, TOBB, Türkiye Bankalar Birliği, Borsa Ġstanbul 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: Kamu Gözetim ve Muhasebe Standartları 

ve Denetim Kurumunun Stratejik Plan hazırlık çalıĢmaları devam etmekte olup, 2016 yılı 

içinde tamamlanması öngörülmektedir. 

Performans Göstergesi: 2018 yılı sonu itibarı ile en az 5 etkinlik gerçekleĢtirilmesi 

Eylemin Durumu: Devam ediyor. 

Görüş ve Öneriler: Kamu Gözetim ve Muhasebe Standartları ve Denetim Kurumu yetkilileri, 

uluslararası kredi kriterleri konusunun kendi uhdelerinde olmadıklarını belirterek sadece 

muhasebe raporlama kriterleri konusunda bilgilendirme faaliyetleri yapıldığını belirtmiĢlerdir. 

Bu sebeple eylem adının “GiriĢimciler finansal raporlama standartları konusunda 

bilgilendirilecektir.” olarak değiĢtirilmesi teklif edilmiĢtir. 

 

Karar:  Eylem adının “GiriĢimciler finansal raporlama standartları konusunda 

bilgilendirilecektir.” olarak değiĢtirilmesi ve eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır. 

 

Eylem 6.6.8. Bankacılık sisteminde "GiriĢimci Bankacılığı" kavramı geliĢtirilecek ve 

uygulanacaktır. 

 

Açıklama: Bankacılık sisteminde KOBĠ’lerin yararlandığı avantajlardan giriĢimcilerin de 

faydalanmaları için bankacılık sisteminde “GiriĢimci Bankacılığı” kavramının geliĢtirilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

Sorumlu KuruluĢ: Türkiye Bankalar Birliği 

 

Ġlgili KuruluĢlar: KOSGEB, TESK, TOBB 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: ÇalıĢmaya kaynak olması için Türkiye 

Bankalar Birliği üyesi bankaların uygulamalarının belirlenmesi, raporlanması ve banka 

uygulamalarına iliĢkin kendi internet sayfalarına Türkiye Bankalar Birliği internet sitesinden 

link verilmesi için çalıĢma baĢlatılmıĢtır.  

 

Performans Göstergesi: Sistemin geliĢtirilmesi  

 

Eylemin Durumu: Devam ediyor 
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Görüş ve Öneriler: Türkiye Bankalar Birliği sorumluluğunda bulunan eylem için Bildirilen 

Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde bilgi alınmıĢtır. 

 

Karar: Eylemin devam ettiği kararı alınmıĢtır.  

 

6.6.9 DeğiĢken sermayeli yatırım ortaklıklarına iliĢkin ikincil mevzuat tamamlanacaktır. 

 

Açıklama: YurtdıĢında yaygın olarak kullanılan bir kolektif yatırım kuruluĢu niteliğinde olan 

değiĢken sermayeli yatırım ortaklıklarının ülkemizde hukuki bir alt yapıya kavuĢturulması 

hedeflenmektedir. 

 

Sorumlu KuruluĢ: SPK 

 

Ġlgili KuruluĢlar: Türkiye Bankalar Birliği, TOBB 

 

Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri Özeti: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 

ilgili maddelerine dayanılarak III.48.5 sayılı "Menkul Kıymet Yatırım Ortaklarına ĠliĢkin 

Esaslar Tebliği" 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Yenilenen tebliğ ile sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilave 

olarak değiĢken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklarına iliĢkin usul ve esaslar da 

düzenlenmiĢ bulunmaktadır.  

 

Performans Göstergesi: Ġkincil mevzuatın tamamlanması  

 

Eylemin Durumu: Tamamlandı  

 

Görüş ve Öneriler: Bildirilen Rapor Dönemi GerçekleĢmeleri dâhilinde eylemin tamamlandı 

olarak kabul edilmesi teklif edilmiĢtir. 

 

Karar: Eylemin tamamlanmasına karar verilmiĢtir. 

 

 


