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KOSGEB 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 

İDARESİ BAŞKANLIĞI 

  

2014 YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER 

RAPORU 

 

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

A. Bütçe Giderleri 

İdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gideri toplam 191.489.779 TL olmuş ve 

2013 yılının aynı dönemine göre % 9 oranında artış göstermiştir. Bu artışın temel nedeni; 

Personel Giderleri ile Geri Ödemesiz ve Geri Ödemeli destek ödemelerinde meydana gelen 

artıştır. 

2014 yılının ilk 6 aylık döneminde başlangıç ödeneğini aşan harcamamız bulunmamaktadır. 

Diyarbakır Cazibe Merkezi Pilot Uygulaması kapsamında 2.444.799 TL Bağış ve Yardımların 

ödenekleştirilmesi işlemi ile proje kapsamındaki hizmetlere göre çeşitli tertiplere ödenek 

eklenmiştir. 

 

B. Bütçe Gelirleri 

İlk 6 aylık dönemde Bütçe Gelirleri 161.088.080 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 

2.528.522 TL’si Diyarbakır Cazibe Merkezi Pilot Uygulaması kapsamında eklenen Şartlı 

Bağış ve Yardımlardan oluşmaktadır. 2013 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, İdare 

Başkanlığının toplam gelirlerinde % 10 oranında bir düşüş meydana gelmiştir. Gelirlerde 

meydana gelen bu düşüşün temel nedeni; 2013 yılına göre tahakkuka bağlanan ve tahsil edilen 

hazine yardımı tutarının düşük olmasıdır. 

 

C. Finansman 

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark net finansmanla karşılanmıştır. 

 

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 

 KOSGEB KOBİ DESTEK PROGRAMLARININ UYGULANMASI  

 

15.6.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları 

Yönetmeliği kapsamında aşağıda belirtilen 7 destek programı çerçevesinde KOBİ’lerin 

desteklenmesine devam edilmiştir: 

 

1. KOBİ Proje Destek Programı 

2. Tematik Proje Destek Programı 

3. Girişimcilik Destek Programı 

4. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

5. İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı 

6. Genel Destek Programı 

7. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 

 

KOSGEB Destek Programları kapsamında 2014 yılının ilk altı aylık döneminde 18.801 

işletmeye toplam 121.823.138 TL destek verilmiştir. 
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 KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEKLERİNİN UYGULANMASI  

 

2014 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanan bir kredi programı bulunmamaktadır. 

 

 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KOSGEB DESTEKLERİNİN UYGULAMA 

SONUÇLARI 

 

2014 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 18.801 KOBİ’ye 121.823.137 TL destek 

verilmiştir. Destek Programları bazında gerçekleşmeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Destek Adı 

Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam 

Destek 

Tutarı 

(TL) 

İşletme 

Sayısı 

Destek 

Tutarı 

(TL) 

İşletme 

Sayısı 

Destek 

Tutarı 

(TL) 

İşletme 

Sayısı* 

Ar - Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 
17.399.824 613 2.657.803 35 20.057.628 618 

Genel Destek Programı 48.953.824 12.342 - - 48.953.824 12.342 

KOBİ Proje Destek Programı 3.873.398 290 - - 3.873.398 290 

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 3.156.680 34 2.322.772 17 5.479.451 37 

Girişimcilik Destek Programı 37.411.692 5.854 5.696.736 139 43.108.428 5.878 

Tematik Proje Destek Programı 281.647 12 - - 281.647 12 

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ 

Destek Programı 
68.761 3 - - 68.761 3 

GENEL TOPLAM  111.145.826 18.771 10.677.311 191 121.823.137 18.801 

*Bir işletme birden fazla destek programından ve geri ödemeli ile geri ödemesiz desteklerden de yararlanabildiğinden satır ve sütunda yer alan toplam işletme sayısı, net  

işletme sayısını göstermektedir. 

 

 

 YÜRÜTÜLEN DİĞER ÖNEMLİ FAALİYETLER 

 

- 2011- 2015 KOSGEB Stratejik Planında belirlenen KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve 

kurumsal yetkinliklerini geliştirmek, KOBİ'lerin ARGE ve inovasyona dayalı 

faaliyetlerini artırmak, girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin 

kurulmasını teşvik etmek ve kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli 

gelişimini sağlamak amaçları doğrultusunda eylem ve çalışmalar sürdürülmektedir.  

 

- KOBİ’lerle ilgili politikalarda ulusal düzeyde eşgüdümün sağlanması amacıyla KOSGEB 

koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan 2011-2013 KOBİ 

Stratejisi ve Eylem Planının (KSEP), planda yer alan sorumlu ve işbirliği yapılacak kurum 

ve kuruluşlarla birlikte uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca, mevcut planın, 2015-

2018 yıllarını kapsayacak şekilde revize edilmesi kararı verilmiş ve bu kapsamda kurum 

içi çalışma grubu oluşturularak planın hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 

  

- KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek 

Programı, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, Genel Destek 

Programı, Girişimcilik Destek Programı, Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek 

Programı ve Kredi Faiz Destek Programları kapsamında KOSGEB destekleri verilmeye 

devam edilmektedir. 
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- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık tarafından, maden kazasıyla büyük bir 

ekonomik durgunluk içine giren Soma ve Kırkağaç’daki KOBİ’ler ve yine Suriye 

sınırında yaşanan olaylardan etkilenen Ceylanpınar ve Akçakale’deki esnafa yönelik 

olarak ödemelerinde çektikleri sıkıntılar için KOSGEB aracılığı ile uygulanacak olan 

İşletme Sermayesi Kredi Destek Programı açıklanmıştır. 

 

- KOSGEB hizmet ve desteklerinin erişilebilirliğini arttırmak, KOBİ’lere yerinde, etkin ve 

hızlı hizmet sunmak üzere KOSGEB hizmet ağının genişletilmesi çalışmaları kapsamında;  

 

 2014 Haziran sonu itibariyle 81 ilde 88 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile faaliyet 

göstermektedir.   

 

 KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) sayısı, 2014 yılı Haziran 

ayı itibari ile 43’e ulaşmıştır. İnkübatör mantığı çerçevesinde ancak binasız olarak 

(girişimcilere işlik tahsis edilmeden) KOSGEB ve üniversitelerin işbirliğinde bu 

uygulamanın gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan Ar-Ge-İnovasyon İşbirliği sayısı 

72’ye yükselmiş, toplamda 115 farklı üniversite-sanayi işbirliği sayısına 

erişilmiştir. 

 

 Trakya Üniversitesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile mevcut bulunan DTİ 

İşbirliği Protokolü TEKMER İşbirliği Protokolü olarak yenilenmiştir. 

 

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat Ticaret ve Sanayi Odası;  

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası; 

Batman Üniversitesi ve Batman Ticaret ve Sanayi Odası; Kayseri Abdullah Gül 

Üniversitesi ile Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 

 

 Bahçeşehir Üniversitesi ile mevcut bulunan Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği 

Protokolü’nün TEKMER İşbirliği Protokolü olarak değiştirilmesine karar 

verilmiştir. 

 

 Sakarya Üniversitesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı arasında mevcut bulunan TEKMER İşbirliği Protokolü’nün 

Sakarya Üniversitesi ile Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü olarak 

değiştirilmesine karar verilmiştir. 

 

- Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler 

Vakfı (TOSYÖV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve KOSGEB işbirliği 

ile gerçekleştirilen 10 uncu KOBİ Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 

KOSGEB Başkanı  Mustafa Kaplan, TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe, Türk Patent 

Enstitüsü (TPE) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 

kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katılımı ile İstanbul’da 

gerçekleştirilmiştir. 

 

- Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) ile KOSGEB arasında Genç 

İşadamları Derneklerinin faaliyet gösterdiği illerde yalnızca kadınlara yönelik açılacak 

sınıflarda Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilmesini kapsayan protokol, Ankara’da  

TÜGİK binasında  düzenlenen bir törenle imzalanmıştır. 
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- Ankara Ticaret Odası ile ATO bünyesinde KOSGEB Temsilciliğinin kurulmasına dair 

İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.  

 

- Türk Patent Enstitüsü (TPE) , KOSGEB, Ege Üniversitesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası 

(EBSO) işbirliğiyle ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO)’nın da katkılarıyla 

organize edilen ’Hezarfen' Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesi İzmir’de medikal 

sektörüne yönelik olarak başlatılmıştır. 

 

- Hizmet Merkezi Müdürlüklerimizin ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek, yapılması 

gerekli görülen iyileştirmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve Hizmet 

Merkezlerimiz arasında uygulama ve yaklaşım farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla, 

2013 yılında başlatılan bölgesel koordinasyon toplantıları, 2014 yılında da tekrarlanmış 

ve Şubat-Haziran ayları arasında 8 bölgede toplantılar düzenlenmiştir. 

 

- İlki 2012 yılında düzenlenen “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” ile ilgili olarak 2014 yılı 

için 3.403 başvuru alınmış olup ön değerlendirme süreci tamamlanmıştır. 

 

- Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Diyarbakır Pilot Uygulaması çerçevesinde 

kurulacak olan İŞGEM’in bina inşaatı tamamlanmıştır.   

 

- GIZ tarafından finanse edilen ve KOSGEB’in yürütücüsü olduğu Anadolu’da 

Ekonominin Desteklenmesi Projesinin 2. fazında Odaların ve Teknoloji Transfer 

Odalarının hizmet kapasitelerinin artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. 7-9 

Temmuz 2014 tarihleri arasında Ostim’de; OSTİM yönetimi, GIZ ve KOSGEB 

organizasyonu ile “Sürdürülebilir Endüstri Parkları” konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

 

- İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi); Haziran 2014 itibariyle toplam 160 milyon 

Avro olan taahhüdü kapsamında; 9 özel sermaye fonuna ve bir eş yatırıma toplam 152,8 

Milyon Avro tutarında taahhütte bulunmuştur. Bu alt fonlar aracılığı ile 25 şirkete 

risk/girişim sermayesi yatırımı gerçekleşmiştir. 

 

- G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi (G43 Projesi)  Avrupa Birliği Katılım 

Öncesi Yatırım Aracı  (IPA) altında geliştirilmiş bir AB projesidir. Program Otoritesinin 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğu projede  Avrupa Yatırım Fonu (EIF) fon 

kuran yürütücü kuruluş ve KOSGEB de yardımın nihai faydalanıcısı konumundadır. 

Proje Türkiye’nin Nuts II ölçeği bazında kişi başına düşen gelirin ulusal ortalamanın % 

75’in altına düştüğü bölgelerde (43 il) KOBİ’lerin bir girişim sermayesi fonu yardımıyla 

finansmana erişimini artırmayı amaçlamakta olup 2011 yılında yürürlüğe girmiştir.  Proje 

kapsamında,  G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu’nu kuracak olan fon yöneticisinin 

bulunması, incelenmesi, fon yapısının oluşturulması ve fona yatırım yapılması süreci için 

KOSGEB’in esas katılımcılarından olduğu (iVCi) İstanbul Risk Sermayesi Girişimi bir 

platform olarak kullanılmaktadır. IPA bütçesi olan 16.3 milyon Avronun % 85’i AB, % 

15’i de Türkiye’nin katılım payından karşılanmaktadır. 2012 yılında kurulan fon için, 

aynı yılın sonunda Fon Yöneticisi seçim süreci sona ermiş, 2013 yılında prosedürün 

tamamlanmasını takiben 2013 yılı son çeyreğinde düzenlenen bir etkinlikle Fon 

Yöneticisi hedef bölgeye tanıtılmış ve 2013-2017 yılları arasında devam edecek olan 

yatırım süreci başlamıştır. Fonun ömrü 10 (+1) yıl olarak tasarlanmış olup, 2022 yılında 

sona ermesi planlanmaktadır. 
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- Teminat yetersizliği nedeniyle KOSGEB Destek Programlarındaki Geri Ödemeli 

Desteklere erişmekte zorlanan KOBİ’lere  çözüm olabilmek  amacıyla KOSGEB ile 

KGF A.Ş. arasında,  “KOSGEB  Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak 

KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü” düzenlenmiştir. KOBİ’ler,  

KOSGEB Destek Programları kapsamındaki geri ödemeli destekleri kullanırken istenen 

teminatı, KGF A.Ş.’den sağlayabileceklerdir. Gayri nakdi kredi niteliğinde KGF A.Ş. 

tarafından KOBİ’ler lehine  verilecek olan doğrudan bir kefalet niteliğindeki bu teminat, 

KOSGEB’de geçerli olacaktır. Protokol 27/6/2014 tarihinde imzalanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 

- Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitimi Merkezi (SEECEL) ile KOSGEB Başkanlığı 

arasında 18 Nisan 2013 tarihinde bağıtlanan “Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitim 

Merkezi (SEECEL) Projesi Ulusal Eş Finansman Katkısı” Anlaşması ile Başkanlığımız 

Türkiye adına SEECEL’in 2013-2016 faaliyetlerine aktif katılım sağlayacağını imza 

altına almıştır. Bu Anlaşma gereği, KOSGEB Başkanlığının 2013-2016 dönemi için 3 

yıllık  30.000 Avro’dan  az olmayacak şekilde mali katkı sağlayacağı taahhüt altına 

alınmıştır. 2014 yılı bütçesinde ilgili Anlaşma gereği 30.000 Avro’nun karşılığı olarak 

99.000 TL tahmini rakam olarak belirlenmiştir. Söz konusu proje ile, Türkiye, 

Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’da 

faaliyet gösteren 300 KOBİ’ye “KOBİ’lere Yönelik Eğitim İhtiyaç Analizi ve Kalite 

Güvence” konulu bir anket uygulanacaktır. Haziran 2014 sonu itibariyle hazırlık aşaması 

tamamlanmış olan anket ile, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa bölgesinde girişimci 

işletmelerin eğitim ihtiyaçları ile ilgili mevcut bilginin derlenmesi hedeflenmektedir. 

 

- Avrupa Birliği IPA-3 (Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı) kapsamında 

Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM 

Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması” projesinin birinci 

fazı kapsamında Kastamonu, Malatya ve Tokat’ta yapılan İŞGEM binalarının inşası 

tamamlanmış olup, İŞGEM’lerde kullanılacak ekipmanın satın alma süreci devam 

etmektedir. Projenin ikinci fazında teknik yardım hizmetinin açılış toplantısı 28 Mayıs 

2014 tarihinde yapılmıştır. Teknik Yardım yerel açılış toplantıları Kastamonu’da 11 

Haziran, Tokat’ta 12 Haziran, Malatya’da 17 Haziran 2014 tarihlerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

- 2012-2013 yıllarında gerçekleştirilen geniş katılımlı çalışmalar sonucunda hazırlanan 

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP) 10 Eylül 2013 tarihinde Yüksek 

Planlama Kurulu onayına sunulmak üzere Kalkınma Bakanlığına iletilmiştir.  Kalkınma 

Bakanlığının 13 Şubat 2014 tarihli görüşleri doğrultusunda revize edilen taslak Yüksek 

Planlama Kurulu’nun onayına sunulmak üzere 11 Temmuz 2014 tarihinde Kalkınma 

Bakanlığına gönderilmiştir. 

 

- Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışması için ulusal seçim süreci tamamlanarak 

seçilen projeler ülkemiz adına Avrupa Komisyonuna gönderilmiştir. 

 

- KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmet sektörünü düzenlemek amacıyla Japonya 

Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliği ile yürütülen “Türkiye’de KOBİ Danışmanlık 

Sistemi Projesi Çalışması”nın çıktıları ve sektöre yönelik deneyimler çerçevesinde; KOBİ 

Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı, MYK ile Başkanlığımız arasında 

04.05.2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hazırlanmış ve 03 Ekim 
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2013 tarihli Resmi Gazete’de (mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sürecin 

devamında “KOBİ Danışmanı (Seviye 6)” mesleğini icra edecek kişilere dair 

yeterliliklerin de hazırlanmasına ilişkin olarak MYK ile 29.11.2013 tarihinde “Ulusal 

Yeterlilik Hazırlama Protokolü”  imzalanarak, çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda 

çalışmalar devam etmektedir. 

 

- KOSGEB, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarını elektronik ortama 

taşıyarak; KOBİ’lerin mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması, bilişim teknolojilerinden 

yararlanma düzeylerinin yükseltilmesi, teknolojik yeniliklere uyumlarının süratle 

sağlanabilmesi ve daha fazla KOBİ’nin eğitim hizmetlerinden yararlanması amacıyla 

Genel Destek Programında yer verilen eğitim programlarının elektronik ortamda da 

gerçekleştirilmesi hususunda gerekli düzenlemelere yönelik çalışmalar yürütmüştür. 

 

- Haziran 2014 itibariyle Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında 1002 

program düzenlenmiş olup, 32.642 girişimci eğitime katılmıştır. 

 

- İkili işbirlikleri ve üye olunan örgütler kapsamında, bilgi ve tecrübe paylaşılmasına 

yönelik etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  

 

- Başkanlığımız ile muadili kurumlar arasında uluslararası anlamda KOBİ’ler arası 

işbirliğini geliştirmeye yönelik olarak 7 ülke ve bir uluslararası kuruluş ile toplam 8 

mutabakat zaptı imzalanmıştır. (Bosna Hersek, Güney Kore, Kenya, Senegal, 

Türkmenistan, Vietnam, Water and Sanitation for Africa)  

 

- “Çevre Konusunda KOSGEB Yol Haritasının Hazırlanması Projesi” kapsamında Proje 

çıktılarının hedef kitle, STK ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşıldığı 

etkinlikler düzenlenmesi faaliyeti kapsamında, proje kapsamındaki Adana, Ankara, 

Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli illerinin yanısıra, Antalya, Eskişehir, Konya, Samsun 

illerinde Mayıs-Haziran (2014) aylarında 10 seminer gerçekleştirilmiştir. 

 

- “Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında Enerji 

Verimliliği uygulamalarının desteklenmesi için alternatif finansman modelleri üzerine 

çalışmalar yürütülmüştür. 

 

- “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında ön-etüd çalışmaları,  

Bursa’da gerçekleştirilen çalıştay ile başlatılmış olup bu çerçevede seçilen firmalara 

ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca KOSGEB stratejisinin oluşturulmasında son 

aşamaya gelinmiş bulunulmaktadır. Finansman modelleri ile ilgili ayrıntılı bir çalışma da 

bu kapsamda yürütülmektedir. 

 

- Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı kapsamında kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Aynı zamanda 24 haziran 2014 tarihinde “KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Markaya 

Yönlendirme” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. 

 

- KOSGEB’in ulusal koordinasyonunu yürüttüğü “Küçük İşletmeler Yasası’nın Balkan 

Ülkelerinde ve Türkiye’de Uygulanması Projesi” kapsamında hazırlanan değerlendirme 

raporunu müteakip, 2012-2014 dönemini kapsayacak Avrupa Küçük İşletmeler Yasası 

2015 KOBİ Politikası değerlendirmesi çalışması başlatılmıştır.  
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- Avrupa Birliği’nin, 29 Eylül-4 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşeceğini ilan ettiği 6. 

Avrupa KOBİ Haftası’nın koordinasyon çalışmaları devam etmektedir. Koordinasyon 

görevi, kamu kurumlarının KOBİ’ler yararına icra ettiği faaliyetleri ve bunların Avrupa 

Birliği’nin KOBİ Haftası web sayfasında yer alan veri tabanına kaydedilip, tüm Avrupa il 

paylaşılmasını içermektedir.  

 

- Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu-Özel Kesim Ortaklığı’nın (TURBO-

PPP) Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren iki yıllığına 

TOBB Başkanlığına devredilmiştir. Gerçekleştirilen Turbo Koordinasyon Kurulu ve 

Çalışma Grubu toplantıları ve Genel Kurula katılım sağlanmıştır.  

 

- Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki çalışmalara katılım sağlanmakta 

ve  kurum içi koordinasyon yapılmaktadır. IPA II Dönem hazırlık çalışmalarına katılım 

sağlanmış, kurum içi koordinasyon yapılmıştır. 

 

- Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) alt bileşeni Girişimcilik ve 

Yenilik Programı (EIP) kapsamında KOSGEB’in ulusal koordinatörlüğünde kurulan 

Avrupa İşletmeler Ağı Merkezleri kapsamındaki ulusal koordinasyon görevi 

sürdürülmüştür. 

 

- İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ’ler Programına (2014-2020) (COSME) 

Türkiye’nin katılımı konusunun karara bağlanması sürecinde, muhtemel katılım payının 

belirlenmesi ve ilgili diğer hususlarda, KOSGEB’in ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile 

işbirliği içinde Avrupa Komisyonu ile teknik müzakereler yürütülmüş ve ulusal 

koordinasyon sağlanmıştır. Ülkemize ilişkin katılım payının ve katılım şartlarının 

müzakere edilmesini müteakip, katılım anlaşmasında mutabakat sağlanmış olup, imza 

aşamasına gelinmiştir.  

 

- Yeni dönem Avrupa İşletmeler Ağı(AİA) Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 

COSME kapsamında 22 Ocak 2014 tarihinde açılmıştır. Yeni dönemde kurulacak 

AİA’lar ile ilgili olarak KOSGEB’in koordinasyonunda ülke genelinde ayrıntılı fizibilite 

çalışmaları yapılmıştır. Çağrıya 03 Haziran 2014’de tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde 

11 adet teklif sunulmuştur.  

 

- TAIEX Ofisi desteği ile Eylül ayı içerisinde geniş katılımlı bir COSME Bilgilendirme 

Semineri düzenlenmesine ilişkin onay süreci tamamlanmıştır. 

 

- Başkanlığımız ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) arasında, küçük ve 

orta büyüklükteki işletmelerin kamu alımlarındaki payının arttırılması, özellikle kamu 

kurum ve kuruluşlarının DMO aracılığıyla yaptıkları alım süreçlerine dahil edilmesi, 

DMO tedarikçisi olabilmelerine yönelik yeni stratejiler ve yöntemler geliştirilmesi 

amacıyla 24 Haziran 2013 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü kapsamında; 

 

 KOSGEB tarafından, iki kurum arasında bilgi alışverişi sağlayan çevrimiçi 

KOBİ bilgi sorgulama sistemi tesis edilmiştir. Bu kapsamda DMO tedarikçi olan 

veya olmak isteyen işletmelerin KOBİ olma durumları çevrimiçi yöntemler ile 

DMO tarafından rahatlıkla sorgulanabilmektedir. 

 DMO KOBİ kataloğu tedarikçisi olmak isteyen küçük ölçekli işletmelerden, 

kataloğa giriş için istenecek belge ve maddi tutarların uygunluğunun 
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belirlenmesini teminen KOSGEB Hizmet Merkezlerinden kapsamlı görüş 

alınmış ve küçük ölçekli işletmelere yönelik DMO tedarikçisi olma bilinirliğini 

ölçen bir anket tasarlanmıştır. 

 

 

III.TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 

 

A. Bütçe Giderleri 

İdare Başkanlığımızın Temmuz-Aralık döneminde bütçe gider gerçekleşmesinin 575.436.121 

TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.  

 

B. Bütçe Gelirleri 

İdare Başkanlığımızın Temmuz-Aralık döneminde bütçe gelir gerçekleşmesinin 390.547.570 
TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.  

 
C. Finansman 

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki farkın Yedek Ödenekten karşılanması öngörülmektedir. 

 

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir unsurunu oluşturan KOBİ’lerin desteklenmesi ve 

KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ilişkin faaliyetler, 2011 - 2015 KOSGEB 

Stratejik Planı kapsamında aşağıda belirtilen amaç ve hedefler çerçevesinde sürdürülecektir:    

 

Amaç 1   KOBİ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmek. 

Hedef 1.1 Desteklerin kullanımını yaygınlaştırmak ve etkinliğini arttırmak. 

Hedef 1.2 KOBİ’lerde proje kültürünü geliştirmek. 

Hedef 1.3 KOBİ’lerin birlikte çalışma kültürünü geliştirerek güçlerini artırmak. 

Hedef 1.4 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek. 

Hedef 1.5 KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini 

geliştirmek. 

 

Amaç 2  KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak. 

Hedef 2.1  Ar-Ge ve inovasyon konusunda farkındalığı atırmak ve bu alandaki 

desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

Hedef 2.2   Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ekonomik faydaya dönüşmesini sağlamak. 

  

Amaç 3  Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin 

kurulmasını teşvik etmek. 

Hedef 3.1 Girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik 

ortamının, gelişmiş ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini 

sağlamak. 

Hedef 3.2 Plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak ve yeni kurulan işletmelerin 

başarı şanslarını artırmak. 

Hedef 3.3 Kadın girişimciliği geliştirmek. 

 

Amaç 4  Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli gelişimini 

sağlamak. 



9 

 

Hedef 4.1 İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonunu artırarak etkin bir 

insan kaynakları yönetimi sağlamak. 

Hedef 4.2 Bilgiye dayalı karar alma süreçlerini destekleyecek entegre bilgi sistemini 

kurmak, bilgi iletişim alt yapısını geliştirmek ve etkin bilgi akışını sağlamak. 

Hedef 4.3 KOSGEB’in etkin tanıtımını yaparak imajını güçlendirmek. 

 

- KOBİ’lere sunulan destekler, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ve KOSGEB 

Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sürdürülecektir. Bu kapsamda;  

 

 Başarılı yeni girişimlerin kurulmasının sağlanarak ekonomik aktivitenin ülke 

geneline yayılması ve istihdamın arttırılması için KOSGEB Girişimcilik 

Destek Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir.   

 KOBİ’lerin yönetim, pazarlama, kalite ve standardizasyon konularındaki 

yeterliliklerinin geliştirilmesi, çevre ve enerji mevzuatına, finansal raporlama 

standartlarına uyumlarının sağlanması amacıyla KOSGEB Genel Destek 

Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir.     

 KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon konularındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi, 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyeti sonuçlarının ticarileştirilmesinin sağlanması 

amacıyla KOSGEB Ar-Ge, Inovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 Gelişim stratejilerini somut faaliyet adımları ve başarı ölçütleri ile 

projelendirebilen, rekabet gücü yüksek ve büyüme potansiyeli olan KOBİ’lerin 

proje esaslı olarak desteklenmesi amacıyla KOSGEB KOBİ Proje Destek 

Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere 

dönüşmesini sağlayacak işbirliği projelerinin desteklenmesi amacıyla 

KOSGEB İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı’nın uygulanmasına devam 

edilecektir. 

 Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak 

KOSGEB tarafından belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel 

ihtiyaçların karşılanması için KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeye 

yönelik projeleri ve meslek kuruluşlarının KOBİ’lerin geliştirilmesine 

yönelik projelerini desteklenmesi amacıyla KOSGEB Tematik Proje Destek 

Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 KOBİ’lerin sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması 

amacıyla Gelişen İşletme Piyasası KOBİ Destek Programı’nın 

uygulanmasına devam edilecektir.     

 KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, kredi garanti ve girişim 

sermayesi sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği 

içinde çalışılmasına ve destek programlarının yürütülmesine devam edilecektir.  

 

- 2011 - 2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planının uygulanmasının koordinasyonu 

sürdürülecek ve ilgili kuruluşların plan kapsamındaki eylem / projelerinin gerçekleşme 

durumu izlenerek raporlanacaktır. Yıl sonuna kadar revize edilme kararı verilen KOBİ 

Stratejisi ve Eylem Planı dokümanının, 2015-2018 yıllarını kapsayacak şekilde 

hazırlanması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. 

- Bahçeşehir Üniversitesi ile mevcut bulunan Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği‘nin TEKMER 

İşbirliği’ne ve mevcut Sakarya Üniversitesi TEKMER  İşbirliği’nin Ar-Ge ve İnovasyon 

İşbirliğine dönüştürülmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 
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- Bingöl Üniversitesi’nin Ar-ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü süreci devam edecektir. 

 

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü TEKMER Protokolü’nün yenilenmesi çalışmaları 

yapılacaktır. 

 

- Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası arasında mevcut bulunan Ar-

Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü’nün TEKMER İşbirliği Protokolü’ne dönüştürülmesi 

talebi değerlendirilecektir.     

 

- Girişim Sermayesi, Kredi Garanti Sistemi, İş Melekleri Ağı ile Sermaye Piyasaları vb. 

alternatif finans araçları ile ilgili bilgilendirme, tanıtım ve etkinlikler yapılacaktır. 

 

- KOBİ’lerin finansmana erişim koşullarının değerlendirildiği 2015 OECD KOBİ Finans 

Skorbordu hazırlık çalışmaları kapsamında; 2007-2013 yıllarını kapsayan verilerin 

hazırlanması ile ilgili çalışmalar yürütülecektir. 

 

- MYK ile Başkanlığımız arasında 29 Kasım 2013 tarihinde imzalanan “Ulusal Yeterlilik 

Hazırlama Protokolü” kapsamında, “KOBİ Danışmanı (Seviye 6)” mesleğini icra edecek 

kişilere dair yeterliliklerin hazırlanmasına ilişkin çalışmalara devam edilecektir. 

 

- Başkanlığımız, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarını elektronik ortama 

taşınmasına yönelik çalışmaları kapsamında gerekli hazırlık süreci tamamlanarak 

KOBİ’lerin hizmetine sunulacaktır.  

 

- 9 Temmuz 2014 tarihinde SEECEL ile Başkanlığımız arasında anketin uygulanması 

sürecini tanımlayan bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre, 9 Temmuz – 1 Ekim 

2014 tarihleri arasında, kriterlere uygun 300 işletmeye yönelik olarak anket  

uygulanacaktır. SEECEL, proje ortağı olan her bir ülke kurum/kuruluşuna anketin 

uygulanması ile ilgili 2000 € aktaracaktır.  

 

- 2012-2014 dönemini kapsayacak Avrupa Küçük İşletmeler Yasası 2015 KOBİ Politikası 

değerlendirmesi çalışması devam edecektir.  

 

- Bu yıl altıncısı 29 Eylül-4 Ekim 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa KOBİ 

Haftası’na ilişkin yapılacak etkinliklerle ilgili çalışmaların koordinasyon faaliyetleri 

sürdürülmeye devam edilecektir. Hafta kapsamında KOSGEB Hizmet Merkezleri 

kanalıyla yurt çapında çeşitli etkinliler düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 

- Türkiye Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları Kamu-Özel Kesim Ortaklığı (TURBO-PPP) 

kapsamında faaliyetler sürdürülmeye devam edilecektir. 

 

- Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki çalışmalara katılım sağlanarak, 

kurum içi koordinasyon yapılacaktır.  

 

- İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ’ler Programına (COSME) Türkiye’nin 

katılımını sağlamak için anlaşma imzalanarak Türkiye lansmanı yapılacak ve COSME 

çalışmalarında ulusal koordinasyon görevi yürütülmeye devam edilecektir. 

 

- COSME Programı kapsamında açılan proje teklif çağrılarının takibi, kurumsal ve ulusal 

duyurusu yapılarak projelere ülkemizden katılım sağlanmasına dönük gerekli çalışmalar 



11 

 

koordine edilecek ve Programdan azami faydanın elde edilmesine yönelik çalışmalara 

devam edilecektir.    

 

- COSME kapsamında Yeni Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarının kurulmasına 

yönelik çalışmalar devam edecektir.  

 

- TAIEX Ofisi desteği ile Eylül 2014’de geniş katılımlı bir COSME Bilgilendirme Semineri 

düzenlenecektir.  

 

- KOSGEB ile muadil kurumları arasında bilgi ve tecrübe paylaşılmasına yönelik 

uluslararası işbirlikleri kurulacak, bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek ve iki ülke 

KOBİ’lerinin teknik ve ticari işbirliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecektir. 

 

- “Çevre Konusunda KOSGEB Yol Haritasının Hazırlanması Projesi”  kapsamında eğitim, 

bilgilendirme, envanter ve saha çalışmaları yapılacaktır. 

 

- “Türkiye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi” kapsamında faaliyetler 

yürütülecektir. 

 

- “Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi” kapsamında çalışmalar yürütülecektir. 

 

- Uygulamalı girişimcilik eğitimleri verilmeye devam edilecektir. 

 

- Yeni kurulan KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüklerinin fiziksel altyapı ihtiyaçlarının 

karşılanmasına ilişkin çalışmalar sürdürülecektir. 

 

- Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Diyarbakır Pilot Uygulaması çerçevesinde 

kurulacak olan İŞGEM için işletici kuruluş belirlenerek İŞGEM’in faaliyetlerine 

başlaması için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir. 

 

- KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri için Değerlendirme Komisyonları ve Jüri çalışmaları 

tamamlanacak, ödül töreni gerçekleştirilecektir. 

 

- “KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Markaya Yönlendirme” konulu çalıştay sonuçları baz 

alınarak, KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 500 işletmenin kurumsallaşma ve 

markalaşmaya dönük projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir.  

 

- Başkanlığımız ile  Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği 

protokolü kapsamında; 

 

 DMO tarafından yapılacak alımlara yönelik bütün ihale ilanlarının ve katalog 

başvurularına yönelik duyuruların KOSGEB aracılığı ile KOBİ’lere çevrimiçi 

yöntemler ile duyurulmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 

 KOSGEB tarafından düzenlenen KOBİ etkinliklerinde, DMO ile ilgili 

bilgilendirme programları düzenlenmesi, program kapsamında görüş-önerileri 

almak üzere anket ve benzeri çalışmalar yapılacaktır. 


