
OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 

KOSGEB Kuruluş Kanunu değişikliği çalışmaları kapsamında; “Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 05 Mayıs 2009 

tarih ve 27219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3624 sayılı 

KOSGEB Kanununda yapılan değişiklikle, hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ'ler de, 

KOSGEB hedef kitlesine dâhil edilmiştir. KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve 

desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel önceliklerin günün 

ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenebilmesine ilişkin bir 

düzenleme de söz konusu Kanun ile yapılmıştır. 

 

KOSGEB Desteklerinden faydalanabilmeleri için KOBİ’lere doldurtulan Yararlanıcı Durum 

Tespit Formu (YDTF) sayısı Haziran 2009 sonu itibarıyla toplamda 84.335 rakamına 

ulaşmıştır. KOBİ’lerin büyüme ve gelişme ile ilgili niyetlerini stratejik hedefler haline 

getirebileceği, hedeflerinin ve hedeflere giden yolda atılması gerekli adımların ne olduğunun 

belirlenmesine yönelik olarak, Haziran 2009 sonu itibarıyla toplamda 15.491 KOBİ’ye 

Stratejik Yol Haritası (SYH) doldurtulmuştur.  

 

KOBİ A.Ş tarafından altı aylık dönem içinde 6 toplantı/organizasyon kapsamında yaklaşık 

400 KOBİ’ye Girişim Sermayesi sistemi hakkında bilgilendirme yapılmış olup, ayrıca değişik 

gazete ve dergilerde haber niteliğinde yayımlar yapılmıştır. IVCI (İstanbul Risk Sermayesi 

Girişimi) tarafından Yatırım Fonu Şirketleri ve Bankalara bir tanıtım toplantısı 

düzenlenmiştir. 

 

2009 yılı ilk altı aylık dönemde KOSGEB-KGF A.Ş işbirliğinde Diyarbakır, İstanbul, Samsun 

(2 adet), Malatya, Bolu ve Elazığ illerinde olmak üzere KOBİ’lere KGF A.Ş’yi tanıtıcı 7 

toplantı/organizasyon düzenlenmiştir. 

 

KOSGEB iştiraklerinden KGF A.Ş. 2009 yılının ilk altı aylık döneminde (15.06.2009 tarihi 

itibarıyla) 1.162 işletmenin 1.235 projesine kefalet onayı vermiş olup, onaylanan kefalet tutarı 

207.821495. TL, yaratılan kredi hacmi ise 288.051.109. TL’dir. KGF A.Ş. kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği içinde ilk altı aylık dönemde muhtelif illerde toplam 82 tanıtım 

organizasyonunda KGF A.Ş.’yi tanıtmıştır. 

 

KOSGEB Konya Selçuk Üniversitesi TEKMER tarafından 1 Adet BASEL II Eğitimi 

düzenlenmiştir. Söz konusu eğitime 39 işletme ve 111 işletme elemanı katılım sağlamıştır.  

 

Yılın ilk yarısı itibarıyla TEKMER’lerde, halihazırda 104 yeni Ar-Ge projesi desteklenmeye 

başlanmıştır. (2008 yılı sonu bu rakam 158’tir) 

 

TEKMER’ler tarafından Ar-Ge ve yenilikçilik hakkında 89 adet bilgilendirme toplantısı 

yapılmıştır. 

 

Yılın ilk yarısında 9 adet teknoloji tabanlı etkinliğe katılım sağlanmıştır. 1.473 KOBİ’ye 

sektörel teknoloji platformları veya günleri duyurulmuştur. 

 

Merkezlerimizde yer alan KOBİ Uzmanları tarafından 143 işletmeye/girişimciye proje 

hazırlanması/sunulması konusunda yardımcı olunmuştur. 

 



KOSGEB İPA BROP Kapsamında 2009 ilk döneminde 7 AB projesi teklif edilmiştir. 2009 

yılı ilk dönemi itibarıyla 45 proje teklif/uygulama aşamasındadır. Avrupa İşletmeler Ağı (CIP 

EEN) kapsamında 5 proje (Ostim İGEM, G.Antep İGEM, İMES-BÜ TEKMER, Samsun 

İGEM, Bursa İGEM), IPA Kapsamında 14 Proje, Leonardo Vinci değişim programı 

kapsamında 12 proje, SEİ Mali yardım kapsamında 2 proje, teklif/uygulama aşamasındadır. 

 

2009 yılı Haziran ayı itibarıyla Ar-Ge odaklı AB programları konusunda 807 KOBİ 

bilgilendirilmiştir. 

 

OSTİM de kurulan yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri kümesi çalışmaları OSTİM 

İGEM tarafından aktif olarak desteklenmektedir. Bu kapsamda enerji verimliliği proje pazar 

çalıştayına katkı sağlanmış ve enerji verimliliği kitapçığı oluşturulmuştur. Ayrıca, 1 işletmeye 

çevre standartları ile ilgili destek sağlanmıştır. 

 

KOSGEB TEKMER’ler tarafından, BİT konusunda 2009 yılı Haziran ayı itibarıyla 437 KOBİ 

bilgilendirilmiştir. KOSGEB İGEM’ler tarafından genel olarak 188 işletme BİT konusunda 

bilgilendirilmiştir. 

 

GTİP bazlı ithal edilen ara ürünlerin belirlenmesi çalışması yapılmış olup, kurumsal Web 

portalımızda ve İntranet ortamında yayınlanmıştır. 

 

2009 yılının başından itibaren 1098 KOBİ, KOBİNET web sitesine başvuruda bulunmuştur.  

 

İşletmelerde işgücü verimliliğinin arttırılmasına yönelik, İTÜ TEKMER tarafından 1 adet 

etkinlik düzenlenmiştir. 

 

Ayakkabıcılık Projesinin Sürdürülebilirliği Projesi çerçevesinde ayakkabı sektöründe çalışan 

ve çalışma potansiyeli olan kişilere mesleki eğitimler verilmiştir. Proje Temmuz 2008’de 

başlamış olup 30 Haziran 2009 da sona ermiştir. 
 

Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi için 12 etkinliğe katılım sağlanmıştır. 

 

2009 yılının ilk yarısında 30 adet Genç Girişimci Geliştirme Programı düzenlenmiştir. 

 

IPA kapsamında sunulan “Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye’deki 

İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması” projesi Nisan 2009’da Avrupa Komisyonu 

tarafından kabul edilmiş olup, projeye ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca, yeni destek 

modeli geliştirme çalışmaları dâhilinde yeni İŞGEM’ler kurulmasına yönelik bir destek 

modeli oluşturulmuştur. 

 

Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi kapsamında, pilot uygulama Diyarbakır’ın 

Desteklenmesi Projesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

 

UNIDO ile Kümelenme Destekleri konusunda işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Sektörler 

arası işbirliğine dayalı İstihdam Geliştirme ve Girişimciliği Destekleme Programı kapsamında 

BTC ile işbirliği yapılmaktadır. Sektörler arası işbirliğine dayalı İstihdam Geliştirme ve 

Girişimciliği Destekleme Programı kapsamında İŞKUR ile işbirliği yapılmaktadır. 

 

Kümelenme ile ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen 

çalışmalara katılım sağlanmakta olup, “Kümelenme Destek Modeli” taslağı hazırlanmıştır.  



 

Türksat ile e-kapı bünyesinde yayınlanması için Web sayfamızda bulunan Firma Durum 

Sorgulama gibi bir ekranın hazırlanması için web servis çalışması başlatılmıştır. Maliye 

Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi No. Doğrulama ve Borç Durumu Sorgulama 

konularında bilgi paylaşımı için web servisi çalışması başlatılmıştır. TUİK ile bilgi alışverişi 

için teknik altyapı çalışmaları yapılmıştır. 

 

2008 yılı faaliyet raporu hazırlanarak KOSGEB web sayfasında kamuoyuyla paylaşılmıştır. 

 

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için, DEİK ile 14.01.2009 tarihinde işbirliği protokolü 

imzalanmıştır. TİM ile Haziran 2009’da işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. 2009 yılında DTM 

ile yürütülen Tekstil, Hazır Giyim/Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı 

kapsamında çalışmalar yürütülmüştür. 

 

Makro politika dokümanlarında ve eylem planlarında KOSGEB’le ilgili olan faaliyetler 

sorumlu/ilgili birimler ile gerçekleştirilmiş ve periyodik raporlamalar yapılmıştır. (YOİKK, 

2009 Yılı Tedbirleri, 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.)  

 

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) kapsamında, 20 Mart 2009 tarihinde KSEP Ön 

Değerlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2008 yılı sonu itibarıyla 

KSEP gerçekleşme durumu gözden geçirilmiş ve 2009 sonu itibarıyla Eylem Planı kısmı 

tamamlanacak olan KSEP ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 

2009 yılı birinci altı aylık dönemde KOSGEB Destekleri gerçekleşmeler durumu aşağıdaki 

tabloda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 

20 Ağustos 2008 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren KOSGEB Stratejik Planı (2008-2012) 

kapsamında, 2009 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. 

   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. 

1.3.2. Geleneksel sektörlerdeki KOBİ’lerin uluslararası standartlara 

ulaştırılması sağlanacaktır. 

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  azaltılması amacıyla bölgesel 

kalkınma desteklenecektir. 

 

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  azaltılması amacıyla bölgesel 

kalkınma desteklenecektir. 

 

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. 

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. 

 

2.3.1.Makro politika dokümanlarında KOSGEB ile ilgili olan bölümler 

izlenecek, gerekli faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

2.3.2. KSEP Planında belirlenen faaliyetlerin gerçekleşme durumu izlenecektir. 

 


