KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI
2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliği 15 Haziran 2010 tarihli ve 27612 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; ülkenin
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin
payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, ekonomik
gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını
artırmak, araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve
girişimcilik kültürünü geliştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak destek programlarına ilişkin
esasları düzenlemektir.
30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899
rakamına ulaşmıştır.
2007-2009 dönemini kapsayan KOBİ Stratejisi Eylem Planı (KSEP) ile ilgili olarak, 16
Kasım 2009 tarihinde yapılan 8. KSEP Yönlendirme Komitesi Toplantısında, 2011-2013
dönemini kapsamak üzere yeni bir KSEP hazırlanması kararı alınmıştır. 2011-2013
dönemini kapsayacak yeni KSEP çalışmaları, DPT tarafından hazırlanan “Hizmetler
Sektörü Politika Belgesi”ni kapsayacak şekilde KOSGEB koordinasyonunda devam
etmekte olup 2011-2013 dönemi KSEP çalışmalarından 2011-2015 KOSGEB Stratejik
Planı amaç ve hedeflerinin oluşturulmasında faydalanılmıştır.
KOSGEB’in hedef kitlesinin değişmesi ve bu değişikliğe ilişkin hedef kitlenin
belirlenmesiyle Stratejik Plan yenilenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Mayıs 2006 tarih ve
26179 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca, KOSGEB Stratejik
Planı 2011 - 2015 dönemini kapsayacak şekilde yeniden hazırlanmaktadır. Stratejik plan
çalışmaları kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum
Kuruluşları ve KOBİ’lerin katılımı ile paydaşların KOSGEB ile ilgili görüş ve
değerlendirmelerini stratejik planlama süreci ile bütünleştirmek amacıyla 18 Şubat 2010
tarihinde Ankara’da ortak akıl platformu çalışması gerçekleştirilmiştir. 2010 yılı ilk altı
aylık dönemi içerisinde KOSGEB 2011-2015 dönemini kapsayan çerçeve stratejik plan
hazırlanmıştır.
2010 Yılı Programında yer alan 27 no’lu tedbir paralelinde hazırlanan “KOSGEB Destek
Sisteminin Analizi Projesi”nin uygulanmasına 1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla başlanmıştır.
Çalışmaların hangi metodoloji ile yürütüleceğine ilişkin rapor ile proje kapsamındaki ara
raporlar 14.05.2010 tarihinde Başkanlığımız proje ekibince kabul edilmiştir. Destek etki
analizi metodolojisi ve yöntemlerinin anlaşılmasına yönelik olarak KOSGEB Proje
ekibine, 5-7 Nisan 2010 tarihinde, kamu destekleri değerlendirmesi ve etki analizi
konusunda yüklenici firma tarafından eğitim verilmiştir. KOSGEB veritabanından tespit
edilen örneklemde yer alan firmalarla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. “KOSGEB Destek
Sisteminin Analizi Projesi”nin saha araştırmaları kapsamında anket hazırlanmış ve anket
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yaklaşık 3.000 işletme tarafından doldurulmuştur. 25 işletme ile vaka analizi çalışması ve
12 ilde odak grup toplantısı yapılmıştır.
15 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB
Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ve İcra Komitesi Kararı ile
uygun görülen programlar içerisinde yer alan Genel Destek Programı’nda yer alan ve
tedarikçi veri tabanı bulunan tüm desteklere ilişkin Tedarikçi Veri Tabanları kaldırılmıştır.
Bu kapsamda Eğitim Kuruluşları Tedarikçi Veri Tabanı ve Danışman Kişi/Kuruluş
Tedarikçi Veri Tabanı da kaldırılmıştır. Eğitim ve Danışmanlık Desteklerinin hizmet
sağlayıcılarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
ile Başkanlığımız arasında yürütülen çalışmalar kapsamında adı geçen kurumlarca
belirlenen yeterlilikler esas alınmıştır.
15 Haziran 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB
Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan ve İcra Komitesi Kararı ile
uygun görülen programlar içerisinde yer alan Genel Destek Programı’nda “Belgelendirme
Desteği” başlığı altında; İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından
akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem,
personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilmesine ilişkin
düzenleme yapılmıştır.
İŞGEM’lerin kuruluşunun KOSGEB kaynakları ile desteklenmesine ilişkin yeni mevzuat
çalışmaları tamamlanmıştır.
“Türkiye’deki KOBİ Danışmanlık Sistemi”nin geliştirilmesine yönelik olarak Japonya
Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürütülen çalışmalar kapsamında; 05 Şubat 2010
tarihinde de Scope Of Work (S/W) adlı çalışma içeriği doküman imzalanmıştır.
İmzalanan dokümanlar çerçevesinde, çalışmaya ilişkin süreç devam etmektedir.
KOBİ A.Ş'deki KOSGEB katkı payının ödeme tutarı konusunda, sermaye artırımından
kaynaklanan KOSGEB katkı payı olan 369.945 TL’nin ödemesi gerçekleştirilmiştir.
KGF A.Ş.'nin yeni şube açma faaliyetleri sürmekte olup tanıtım faaliyetleri sürmektedir.
Kahramanmaraş’ta, Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında “Enerji Verimliliği ve
Finansmanı” isimli seminer düzenlenmiştir. (Seminere 24 adet işletme katılmıştır).
Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi ile olası paydaş olunabilecek uluslararası projelerle ilgili
toplantılar yapılmış, projeler sunum aşamasına getirilmiştir.
İlk altı ayda 42 adet, Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda bilgilendirme toplantısı ve/veya
eğitim programları düzenlenmiştir.
Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geliştirme ve standardizasyonun desteklenmesi kapsamında 3
adet Teknoloji platformuna katılım sağlanmış, 1 adet sektörel teknoloji günleri
düzenlenmiştir.
IPA kapsamında yürütülen “Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye’deki
İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması” Projesi kapsamında:
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-İŞGEM binalarının inşaatına ve inşaatların kontrolörlüğüne ilişkin ihale dokümanları
tamamlanmıştır.
-Yerel paydaşlar ile protokoller imzalanmıştır.

CIP kapsamında Başkanlığımız tarafından ulusal koordinasyonu yürütülen Avrupa
İşletmeler Ağı konsorsiyumları yaklaşık 500 yerel etkinlik düzenlemiş ve bu etkinlikler
vasıtasıyla 20.000 işletmeye ulaşılmıştır.
IPA kapsamında 3 adet proje çağrısı KOBİ’lerle paylaşılmıştır.
CIP uygulama aracı Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act-SBA) hakkında
KOSGEB ve ilgili kamu ve sivil toplum uzmanlarının bilgilendirme amaçlı olarak mali
desteğiyle SBA Çalıştayı düzenlenmiştir.
CIP Finansal araçları hakkında KOSGEB ve ilgili kamu personelini bilgilendirme amaçlı
olarak AB Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) mali desteğiyle SBA Çalıştayı
düzenlenmiştir.
2010 yılında ikincisi düzenlenen Avrupa KOBİ Haftasına 2 yıldır ülke olarak katılım
sağlanmakta olup, KOSGEB ve TOBB ülkemiz adına kamu ve özel sektör adına bu
etkinlik dahilinde ulusal temsil noktalarıdır. 2. Avrupa KOBİ haftası kapsamında
gerçekleştirilen etkinlik sayısı 99’dur. Hafta ile ilgili olarak tüm kamu kurumları
bilgilendirilmiş, etkinlikler konusunda yönlendirilmiştir.
KOBİNET üyelik faaliyetleri devam etmekte ve KOBİ’ler isteğe bağlı olarak üyeliklerini
gerçekleştirmektedirler.
KOSGEB'in girişimcilik geliştirme ile ilgili faaliyetleri konusunda 10 adet toplantıya
katılarak bilgilendirme yapılmıştır.
2010 yılı ilk yarısında Endonezya ve Türkiye KOBİ’lerinin geliştirilmesine yönelik iki
ülke Sanayi Bakanlıkları arasında 29 Haziran 2010 tarihinde bir Mutabakat Zaptı
imzalanmıştır.
KOSGEB-AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliğinin
İyileştirilmesi Projesi kapsamında toplantılar gerçekleştirilmiştir. (12 aktivite)
KOSGEB-UNDP Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi
kapsamında toplantılar gerçekleştirilmiştir. (2 aktivite)
11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile kabul edilen “Türkiye’de
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı” çerçevesinde oluşturulan Yatırım
Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), çalışmalarını “Teknik Komite”ler
aracılığıyla yürütmektedir. Başkanlığımız 2010 yılında “Yatırım Promosyonu”,
“Kurumsal Yönetim”, “Ar-Ge” ve “KOBİ” Teknik Komitelerindeki çalışmalarda yer
almıştır. Bununla birlikte KOBİ Teknik Komitesi’nin sekreterya işlemleri
Başkanlığımızca yürütülmüştür.
Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi kapsamında, pilot uygulama Diyarbakır’ın
Desteklenmesi Projesi çalışmaları sürdürülmektedir.
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2010 yılı faaliyet raporu hazırlanarak KOSGEB web sayfasında kamuoyuyla
paylaşılmıştır.
Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında; çalışmalara katılım sağlanmış,
KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler sorumlu/ilgili birimler ile gerçekleştirilmiş ve periyodik
raporlamalar yapılmıştır. (YOİKK, 2009 Yılı Tedbirleri, ESDEP, Sektörel Eylem Planları,
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem planı, GAP Eylem Planı, BTSEP, Tekstil Stratejisi
Eylem Planı, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Stratejisi Eylem Planı, Kadına Yönelik
Aile İçi Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem
Planı, vb.)
2010 yılı birinci altı aylık dönemde KOSGEB Destekleri gerçekleşme durumu ekteki
tabloda yer almaktadır.
II.

TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN MALİ BEKLENTİLER

A. Bütçe Giderleri
İdare Başkanlığımızın Temmuz-Aralık döneminde bütçe gider gerçekleşmesinin
319.560.426,- TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
İdare Başkanlığımızın Temmuz-Aralık döneminde bütçe gelir gerçekleşmesinin
263.235.146,- TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
C. Finansman
Bütçe gider ve gelirleri arasındaki farkın Net Finansman veya Yedek Ödenekten
karşılanması öngörülmektedir.
.
III.

TEMMUZ-ARALIK
FAALİYETLER

2010

DÖNEMİNE

İLİŞKİN

YÜRÜTÜLECEK

20 Ağustos 2008 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren KOSGEB Stratejik Planı (20082012) kapsamında, 2010 yılının ikinci altı ayında, 2 stratejik amaç ve bu amaçlar altındaki
10 stratejik hedef doğrultusunda yürütülecek faaliyetler aşağıdaki gibidir.
STRATEJİK AMAÇ 1 : KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜ ARTTIRILACAKTIR
Stratejik Hedef 1: KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimi ve kamu alımlarından
aldıkları payın arttırılması sağlanacaktır.
1.1.1. KOBİ’lerin finansman kaynaklarını kullanımı artırılacaktır.
1.1.2. Kredi Faiz Desteği programlarının etki analizleri yapılacak ve sonucuna
göre programlarda iyileştirme ve geliştirme sağlanacaktır.
1.1.3. KOBİ’ler BASEL II sürecine hazırlanacaktır.
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1.1.4. KOBİ’lerin kamu alımlarındaki payı arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 2: Ar-Ge, yenilikçilik, kalite geliştirme ve standardizasyon desteklenecek,
bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
1.2.1. Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenecektir.
1.2.2. Kalite ve standartizasyon desteklenecektir.
1.2.3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Stratejik Hedef 3: KOBİ’lerin uluslararası pazar payı artırılacaktır.
1.3.1. KOBİ’lerin ihracat kapasitesi artırılacaktır.
1.3.3. KOBİ’lere yönelik destek ve teşviklerde koordinasyon ve tamamlayıcılık
sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 4: KOBİ’lerdeki yönetim becerileri ve nitelikli istihdam kapasitesi
artırılacaktır.
1.4.1. KOBİ’lerde yönetim becerileri geliştirilecektir.
1.4.2. KOBİ’lerde nitelikli istihdam kapasitesi artırılacaktır.
Stratejik Hedef 5: Girişimcilik yaygınlaştırılacaktır.
1.5.1. Girişimcilik kültürü geliştirilecektir.
1.5.2. İş inkübasyonu desteklenecektir.
1.5.3. Özel hedef gruplarına yönelik girişimcilik destek modelleri geliştirilecek
ve uygulanacaktır.
Stratejik Hedef 6: Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının
kalkınma desteklenecektir.

azaltılması amacıyla bölgesel

1.6.1. Bölgesel kalkınmayı destekleyecek projeler geliştirilecek ve
uygulanacaktır.
1.6.2. Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği yapılacaktır.
1.6.3. Kümelenmeler desteklenecektir.
Stratejik Hedef 7: Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının
kalkınma desteklenecektir.

azaltılması amacıyla bölgesel

1.7.1. KOSGEB destek mevzuatı kapsamındaki destekler etki analizi sonuçları
dikkate alınarak verilmeye devam edecektir.
STRATEJİK AMAÇ 2 : KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİNDE KALİTE VE
ETKİNLİK ARTTIRILACAKTIR
Stratejik Hedef 1: KOSGEB’in kurumsal kapasitesi güçlendirilecektir.
2.1.1. Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sistemi geliştirilecektir.
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2.1.2.KOBİ’lere ilişkin sektörel, bölgesel ve ölçeksel bilgi havuzu
oluşturulacak ve Karar Destek Sisteminde bu bilgi havuzundan
faydalanılacaktır.
2.1.3.KOSGEB desteklerinin etkisi analiz edilecek ve gerekli iyileştirmeler
yapılacaktır.
2.1.4.İnsan kaynakları ve idari kapasite geliştirilecektir.
2.1.5.KOSGEB’in İşletme odaklı, kaliteli, etkili ve hızlı hizmet sunabilen;
esneklik, saydamlık, katılımcılık, hesap verme sorumluluğu, öngörülebilirlik
kavramlarını öne çıkaran anlayış, yapı ve işleyişi güçlendirilecektir.
2.1.6.Kurulacak olan Devlet Yardımları İzleme Birimi’ne veri servisi
sağlanması için Yönetim Bilgi ve Karar Destek Sisteminde gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.
2.1.7.KOSGEB’in iştiraklerinin etkinliği değerlendirilecek ve iyileştirmeler
yapılacaktır.
2.1.8.Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için ulusal ve uluslar arası
işbirlikleri yapılacak, projeler gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 2: Destek mevzuatı KOBİ’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına
çözüm üretme odaklı iyileştirilecektir.
2.2.1. Destek mevzuatı KOBİ’lerin sektörel ve bölgesel bazdaki sorunlarına
çözüm üretme odaklı iyileştirilecek, yalınlaştırılacak, desteğe ulaşma yöntemi
basitleştirilecektir.
2.2.2.Kurum/Kuruluşlar ile işbirliği yapılarak araştırma projeleri
geliştirilecektir.
Stratejik Hedef 3: Yasal mevzuat gözden geçirilecek, gerekli faaliyet ve iyileştirmeler
gerçekleştirilecektir.
2.3.2.Makro politika dokümanlarında KOSGEB ile ilgili olan bölümler
izlenecek, gerekli faaliyetler gerçekleştirilecektir.
2.3.3. KSEP Planında belirlenen faaliyetlerin gerçekleşme durumu izlenecektir.
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