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KOSGEB 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME 

ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 

  

2015 YILI ĠLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER 

RAPORU 

 

I. OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 2015 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

A. Bütçe Giderleri 

İdare Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gideri toplam 312.865.310 TL olmuş ve 

2014 yılının aynı dönemine göre % 63 oranında artış göstermiştir. Bu artışın temel nedeni; 

ağırlıklı olarak 05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler tertibinden COSME’ye yapılan ödeme ile 

08.1 Yurtiçi Borç Verme tertibinden iştiraklere yapılan ödemelerdeki artıştır. 

 

2015 yılının ilk 6 aylık döneminde başlangıç ödeneğini aşan harcamamız bulunmamaktadır. 

 

Diyarbakır Cazibe Merkezi Pilot Uygulaması kapsamında 1.642.350 TL “Bağış ve 

Yardımların Ödenekleştirilmesi” işlemi ile projede ihtiyaç duyulan tertiplere eklenmiştir. 

 

B. Bütçe Gelirleri 

İlk 6 aylık dönemde Bütçe Gelirleri 284.780.864 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 

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

Bağış ve Yardımlardan oluşmaktadır. 2014 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, İdare 

Başkanlığının toplam gelirlerinde % 77 oranında bir artış meydana gelmiştir. Gelirlerde 

meydana gelen bu artışın temel nedeni; 2014 yılına göre tahakkuka bağlanan ve tahsil edilen 

hazine yardımında ve 05. Diğer Gelirler tertibindeki artıştır. 

 

C. Finansman 

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark net finansmanla karşılanmıştır. 

 

II. OCAK-HAZĠRAN 2015 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 

 

 KOSGEB KOBĠ 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 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 20.632 

işletmeye toplam 133.311.723 TL destek verilmiştir. 
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 KOSGEB KOBĠ KREDĠ FAĠZ DESTEKLERĠNĠN UYGULANMASI  

 

2015 yılının ilk altı aylık döneminde sadece “Karaman İli İşletme Sermayesi Kredi Faiz 

Desteği” programı uygulanmıştır. Bu kapsamda 01.01.2015 – 30.06.2015 tarihleri arasında 

437 adet işletmeye 21.255.246 TL kredi verilmiş ve bu kredilere ait 4.569.878 TL tutarındaki 

faiz KOSGEB tarafından karşılanmıştır. 

 

 2015 YILI OCAK - HAZĠRAN DÖNEMĠ KOSGEB DESTEKLERĠNĠN UYGULAMA 

SONUÇLARI 

 

2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 20.632 KOBİ’ye 133.311.723 TL destek 

verilmiştir. 

 

Destek Adı 

Geri Ödemesiz Geri Ödemeli TOPLAM 

Destek 

Tutarı 

(TL) 

ĠĢletme 

Sayısı 

Destek 

Tutarı 

(TL) 

ĠĢletme 

Sayısı 

Destek 

Tutarı 

(TL) 

ĠĢletme 

Sayısı* 

Ar-Ge, Ġnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 
19.242.474 611 2.877.858 30 22.120.332 618 

Genel Destek Programı 56.305.691 13.503 - - 56.305.691 13.503 

KOBĠ Proje Destek Programı 111.797 15 - - 111.797 15 

ĠĢbirliği-Güçbirliği Destek Programı 1.984.593 25 1.225.309 5 3.209.902 27 

GiriĢimcilik Destek Programı 42.460.249 6.806 9.066.994 219 51.527.243 6.852 

Tematik Proje Destek Programı 7.171 1 - - 7.171 1 

GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası KOBĠ 

Destek Programı 
29.588 2 - - 29.588 2 

GENEL TOPLAM 119.993.156 20.578 13.170.161 254 133.311.723 20.632 

*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 DĠĞER ÖNEMLĠ FAALĠYETLER 

 

- 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. 

 

- KOSGEB 2016-2020 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları ise 2015 yılında başlatılmıştır. 

Plan hazırlık çalışmaları kapsamında; kurum içi mevcut durum analizi yapılmış, 

KOSGEB’in Temel Değerleri belirlenmiş, SWOT Analizi çalışması yapılmış, stratejik 

amaç-hedef ve performans göstergeleri belirlenmiş, çevre analizi yapılmış ve taslak 

doküman oluşturulmaya başlanmıştır. 
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- 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlık çalışmaları Mayıs ayı sonu 

itibarıyla tamamlanmış ve söz konusu plan, Yüksek Planlama Kurulu’na sunulmak üzere 

Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Dokümanın genel amacı, “Küçük işletme 

ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde 

artırılması ve ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesi”dir. 

 

- 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. 

 

- Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP), Yüksek Planlama Kurulu’nun 18 

Haziran 2015 tarih ve 2015/18 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve 01 Temmuz 2015 tarih ve 

29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GİSEP’in genel amacı, 

“Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistemi oluşturmak ve 

girişimciliği geliştirmek”tir. Bu amaca ulaşmak üzere GİSEP, belirlenen altı müdahale 

alanındaki stratejik hedefleri ve bu hedefler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca 

2015-2018 döneminde yürütülecek eylem ve projeleri kapsamaktadır. 

 

- İlki 2012 yılında düzenlenen “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” ile ilgili olarak 2015 yılı 

için 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri başvuruları 15 Haziran 2015 tarihi itibari ile 

alınmaya başlanmıştır. 

 

- Meydana gelen maden kazası ardından Karaman İline bağlı Ermenek, Sarıveliler ve 

Başyayla ilçelerinde durma noktasına gelen ekonomik faaliyetlerin tekrar canlandırılması 

amacıyla söz konusu ilçelerde faaliyet gösteren KOSGEB veri tabanına kaydı onaylı 

esnaf-sanatkar ve KOBİ’lere yönelik KOSGEB aracılığı ile İşletme Sermayesi Kredi 

Destek Programı uygulanmaktadır. 

 

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

hızlı hizmet sunmak üzere KOSGEB hizmet ağının genişletilmesi çalışmaları kapsamında;  

 

 2015 Haziran sonu itibariyle 81 ilde 88 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile faaliyet 

göstermektedir.   

 

 KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) sayısı, 2015 yılı Haziran 

ayı itibari ile 41’dir. İnkübatör mantığı çerçevesinde ancak binasız olarak 

(girişimcilere işlik tahsis edilmeden) KOSGEB ve üniversitelerin işbirliğinde bu 

uygulamanın gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği 

sayısı 75’e yükselmiş, toplamda 116 farklı üniversite-sanayi işbirliği sayısına 

erişilmiştir. 

 

 Kırklareli Üniversitesi ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası arasında mevcut 

bulunan Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü, TEKMER İşbirliği Protokolü’ne 

dönüştürülmüştür. 

 

 Marmara Üniversitesi TEKMER Protokolü yenilenmiştir. 
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 Trakya Üniversitesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile mevcut bulunan 

TEKMER İşbirliği Protokolü, Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü olarak 

yenilenmiştir. 

 

 Fatih Üniversitesi TEKMER İşbirliği Protokolü Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği 

Protokolü'ne dönüştürülmüştür. 

 

 Gebze Teknik Üniversitesi TEKMER İşbirliği Protokolü yenilenmiştir. 

 

 Süleyman Demirel Üniversitesi TEKMER İşbirliği Protokolü, Ar-Ge ve İnovasyon 

İşbirliği  Protokolü'ne dönüştürülmüştür. 

 

 

- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı’nı oluşturmak için çeşitli 

çalışmalar yürütülmüştür. 

 

- Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı mevzuat revizyon 

çalışmaları yürütülmüştür. 

 

- “KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile KOSGEB’in taşra teşkilatındaki birimleri olan İl 

Hizmet Merkezi Müdürlükleri, KOSGEB Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 

 

- KOSGEB Çağrı Merkezi yeniden yapılandırılarak, Çağrı Merkezindeki operatörler 

İstanbul’da düzenlenen bir toplantı ile bilgilendirilmiştir. 

 

- BIST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesi ve sermaye piyasalarından fon temin 

edilebilmesi amacıyla uygulamaya koyulan Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek 

Programında Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2 işletmeye toplam 29.587,50-TL destek 

ödemesi yapılmıştır. Aynı dönem itibariyle 1 işletme BIST GİP’te işlem görmeye 

başlamıştır.  

 

- İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi); Nisan 2015 itibariyle; 9 özel sermaye fonuna ve 

bir eş yatırıma toplam 165,6 Milyon Avro tutarında taahhütte bulunmuştur. Bu alt fonlar 

aracılığı ile 37 şirkete risk/girişim sermayesi yatırımı gerçekleşmiştir. 

 

- G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi (G43 Projesi) kapsamında Fon ilk 

yatırımını Ocak 2015’de gerçekleştirmiştir. 27 Mayıs 2015 tarihindeki 4. G43 

Yönlendirme Komitesi Toplantısı, ilk yatırımın yapıldığı yer olması münasebetiyle 

Kayseri’de düzenlenmiş, proje kapsamındaki son gelişmeler gözden geçirilerek yatırım 

yapılan işletme ziyaret edilmiştir. 

 

- KGF A.Ş. tarafından Doğrudan Kefalet Sistemi ile KOSGEB (Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı), TÜBİTAK ve TTGV’den onay almış 69 KOBİ 

(proje) lehine 6.209.741.-TL Doğrudan Kefalet sağlanmıştır. 
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- KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmet sektörünü düzenlemek amacıyla Japonya 

Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) 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 imzalanan işbirliği protokolü 

kapsamında Başkanlığımızca hazırlanmıştır. Sürecin devamında “KOBİ Danışmanı 

(Seviye 6)” mesleğini icra edecek kişilere dair yeterliliklerin de hazırlanması amacıyla;  

MYK ile 29.11.2013 tarihinde “Ulusal Yeterlilik Hazırlama Protokolü” imzalanarak, 

çalışmalara başlanılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan taslak yeterlilik çerçevesinde, pilot 

sınav uygulaması yapılarak çalışmalara devam edilmiştir. 

 

- 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 eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan “KOBİ 

KAMPÜS” eğitim portalinin eğitim içeriğinin geliştirilmesi ve daha fazla kullanıcıya 

ulaşılabilmesine dair çalışmalar yürütülmüştür. 

 

- İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı kapsamında; ulusal plan ve programlarda da özel 

önem verilen katma değeri yüksek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında faaliyet 

gösteren işletmelerin ayrıcalıklı olarak desteklenebilmesi için önemli değişikliklere 

gidilmiştir. Bu çerçevede, belirtilen sektörlerdeki işletmelerin, ortak-yüksek ve yüksek 

teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik projelerinin, diğer sektörlere 

göre daha az işletmenin bir araya gelerek, daha yüksek limitlerle desteklenmesine yönelik 

düzenleme yapılmıştır. 

 

- Başkanlığımız, OECD Girişimcilik, KOBİ ve Mahalli Kalkınma Direktörlüğü, Yerel 

Ekonominin ve İstihdamın Geliştirilmesi için Ortak Eylem Programı kapsamında (LEED) 

Ulusal Eşgüdüm Birimi görevini yürütmekte olup, bu çerçevede yürütülen çalışmalara 

devam edilmektedir. 

 

- KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve 

Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” 

konularında 24 Haziran 2014 tarihinde, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde çalıştay 

düzenlenmiştir. Düzenlenen çalıştayta KOSGEB’in oluşturacağı destek mekanizmasına 

ilişkin genel çerçeveye yönelik tespit ve önerilerde bulunulmuştur. Bu tespit ve öneriler 

ışığında “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve 

“KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” başlıklarında 30 Ocak 2015 tarihinde proje teklif 

çağrısına çıkılarak hedef kitlemize duyurulmuştur. Programa son başvuru tarihi 10 Nisan 

2015 olarak belirlenmiştir. Proje teklif çağrı süresi tamamlanmış olup, kabul edilen 

projelerin değerlendirme sürecine başlanabilmesi için Değerlendirme ve Karar Kurulu 

oluşturularak değerlendirme süreci başlamıştır. 

 

- 2015 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülü için ulusal seçim süreci tamamlanmış olup; 

“Kaynak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi” 

kategorisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 
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Genel Müdürlüğü’nün “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin 

Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” ve “Sorumlu Girişimcilik” kategorisinde 

Kocaeli Sanayi Odası’nın “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Projesi” seçilerek 

projeler Avrupa Komisyonuna gönderilmiştir. 

 

- 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. 

 

- Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitimi Merkezi (SEECEL) Projesi 4. Yönlendirme 

Komitesi Toplantısı Karadağ’da yapılmıştır. 

 

- 2015 Yılı Programı Madde 2.2.2.12. Girişimcilik ve KOBİ’ler konu başlığı altında yer 

alan “Tedbir 277. Yeni girişimlerin üzerindeki doğrudan ve dolaylı mevzuat yüklerinin 

azaltılmasına yönelik durum raporu hazırlanacaktır.” tedbiri çerçevesinde işbirliği yapılan 

kurum/kuruluşlar ile 06 Nisan 2015 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilerek yeni 

girişimciler önündeki mevzuat engellerini tespit etmeye yönelik bir saha çalışması 

yapılması kararı alınmıştır. Alınan karar akabinde anket tasarımı tamamlanmış olup, 

işbirliği yapılan kurum/kuruluşların görüşüne sunulmuştur. 

 

- Avrupa Birliği Kadın Girişimciliğinin Teşvik Edilmesi için Avrupa Ağı (WES) Haziran 

2000 tarihinde kurulmuş olup, Avrupa Birliği, Hırvatistan, İzlanda, Norveç ve Türkiye 

dâhil olmak üzere 31 ülkeden üyesi bulunmaktadır. WES ağının içinde kadın 

girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunan kamu kurum/kuruluşlarının 

temsilcilerinin yanı sıra konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer 

almaktadır. Başkanlığımız, 2004 yılından beri WES Türkiye temsilcisi olarak çalışmalara 

katılmakta olup, WES Türkiye 2014 raporu hazırlanarak Komisyona gönderilmiştir. 

 

- Kore Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen “Kore Bilgi Değişimi 

Programı” kapsamında; Ara Değerlendirme Toplantısı ve Politika Belirleyicileri 

Çalıştayı, 29 Mart – 03 Nisan 2015 tarihleri arasında Seoul’de düzenlenmiştir. Proje 

kapsamında Final Çalıştayı ise, Haziran ayının 2. haftasında Ankara’da tüm paydaşların 

katılımıyla düzenlenmiştir. Söz konusu çalıştay kapsamında; “Yeşil Büyüme'nin 

Ülkemizde KOBİ'ler Ölçeğinde Uygulanması ve KOBİ Destek Programlarının 

Değerlendirilmesi” konularına yönelik Kore deneyimlerinden istifade edilmesi 

amaçlanmıştır. Ayrıca, 2015 yılı Bilgi Paylaşımı Programına yönelik olarak da devam 

niteliğinde iki proje sunulmuştur. 

 

- 2015 yılı ilk altı aylık dönemde Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı kapsamında 

1.127 program düzenlenmiş olup, 31.489 girişimci eğitime katılmıştır. 
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- KOSGEB ile TODAİE arasında yapılacak kurumsal ortak çalışmalar, işbirliği, bilgi ve 

deneyim alış verişi gibi hususları içeren bir “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. 

 

- 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 2 ülke ve bir uluslararası kuruluş ile toplam 3 adet 

mutabakat zaptı ve bir ülke ile aksiyon planı imzalanmıştır (Slovakya, İran ve D8 ile 

mutabakat zaptı ve Ekvador Cumhuriyeti ile aksiyon planı imzalanmıştır).   

 

- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 

Örgütü (UNIDO), Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji 

Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğinde yürütülen “Türkiye’de Sanayi’de Enerji 

Verimliliği” projesi kapsamında KOBİ’lerde Enerji Verimliliği uygulamalarının 

desteklenmesine yönelik yeni finansal mekanizmaların oluşturulması çalışmaları devam 

etmiştir. 

 

- Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile yürütülen KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Projesi 

kapsamında oluşturulması planlanan destek modellerine yönelik olarak çalışmalar 

yürütülmüş ve yabancı uzmanlarla toplantılar gerçekleştirilmiştir. KOBİ’lerde enerji 

verimliliği yatırımlarının desteklenmesine yönelik taslak finansman programları İcra 

Komitesine sunulmuştur. Proje kapsamında Ankara’daki KOBİ’lerde ön-etüd çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 10-11 Mart 2015 tarihleri arasında KOBİ’lerde Enerji Verimliliği 

Projesi Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 

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

Ülkelerinde ve Türkiye’de Uygulanması Projesi” kapsamında hazırlanan değerlendirme 

raporunu müteakip, 2012-2014 dönemini kapsayan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası 2015 

KOBİ Politikası değerlendirmesi çalışmasına devam edilmiştir.  

 

- Avrupa KOBİ Haftası’nın koordinasyon çalışmaları devam etmiştir. Kamu kurumlarının 

KOBİ’ler yararına icra ettiği faaliyetler Avrupa Birliği’nin KOBİ Haftası web sayfasında 

yer alan veri tabanına kaydedilmekte ve onaylanmaktadır. 

 

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

PPP) toplantılarına katılım sağlanmıştır.  

 

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

ve kurum içi koordinasyon yapılmaktadır.  

 

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

Türkiye’nin katılımına ilişkin Anlaşma, 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmış 

ve 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. COSME 

programı ulusal koordinasyon çalışmaları sürdürülmüştür. 
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- Avrupa İşletmeler Ağına (AİA), COSME döneminde, KOBİ’lerin AB nezdindeki 

çalışmalara erişimini ve işbirliklerimizi artırmak için 11 konsorsiyum ile devam 

edilmektedir. 

 

- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), D8 ve G20 kapsamında KOBİ’lere yönelik 

çalışmalara devam edilmektedir. 

 

 

 

III.TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER 

 

A. Bütçe Giderleri 

İdare Başkanlığımızın Temmuz-Aralık döneminde bütçe gider gerçekleşmesinin 692.578.500 

TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

 

B. Bütçe Gelirleri 

İdare Başkanlığımızın Temmuz-Aralık döneminde bütçe gelir gerçekleşmesinin 598.088.500 
TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 

 
C. Finansman 

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki farkın Yedek Ödenekten karşılanması öngörülmektedir. 

 

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER 

 

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   KOBĠ’lerin yönetim becerilerini ve kurumsal yetkinliklerini geliĢtirmek. 

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  KOBĠ’lerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı faaliyetlerini artırmak. 

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

desteklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

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

  

Amaç 3  GiriĢimcilik kültürünü geliĢtirmek ve baĢarılı yeni iĢletmelerin 

kurulmasını teĢvik 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. 
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Hedef 3.3 Kadın girişimciliği geliştirmek. 

 

Amaç 4  Kurumun nitelikli hizmet sunmaya yönelik olarak sürekli geliĢimini 

sağlamak. 

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. 

 

 

- KOSGEB 2016-2020 Stratejik Planı hazırlık çalışmalarının tamamlanması ve Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı sonrasında stratejik planın kamuoyuna 

duyurulması planlanmaktadır. 

 

- 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 GiriĢimcilik 

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, Ġnovasyon 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 KOBĠ 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 ĠĢbirliği - 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 GeliĢen ĠĢletme Piyasası KOBĠ Destek Programı’nın 

uygulanmasına devam edilecektir.     
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 KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, kredi garanti ve girişim 

sermayesi sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla ilgili kuruluşlarla işbirliği 

içinde çalışılmasına ve destek programlarının yürütülmesine devam edilecektir.  

- 2015-2018 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın yılın ikinci yarısında onaylanarak 

yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. 

 

- Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın (GİSEP) görünürlüğü ve bilinirliğini 

arttırmak üzere Ekim – Kasım aylarında lansmanının yapılması planlanmaktadır. 

 

- Girişimcilik Konseyi’nin yılın son çeyreğinde toplanarak çalışmalarına devam etmesi 

planlanmaktadır. 

 

- 2015 Yılı Programı “Tedbir 277” kapsamında hazırlanan anketin pilot çalışmasının 

yapılması ve ardından KOSGEB veri tabanında yer alan ve kuruluşundan bugüne 42 ayı 

geçmeyen işletmelere anketin uygulanması süreci başlatılacaktır. 

 

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

Ekim/Kasım aylarında İtalya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Ekim ayında 

Ankara’da ilgili tüm kurum/kuruluşların katılımı ile Ulusal Konferans yapılması 

planlanmaktadır. 

 

- Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödül töreni 19 Kasım 2015 tarihinde Lüksemburg’da 

düzenlenecektir. Seçilen projelerin temsilcileri ile birlikte törene katılım sağlanacaktır. 

 

- TEKMER’lerin işlerliği ve etkinliğini artırmak için TEKMER’lerin yeniden 

yapılandırılması kapsamında çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede nicelikten çok 

niteliğe önem verilerek, işlik tahsisi talebinin yetersiz olması (TEKMER'in istenen 

düzeyde doluluğa sahip olmaması) ve bu durumun hedef kitle üzerinde de kurumsal 

olarak olumsuz bir intiba sergilemeye sebebiyet vermesi nedenleriyle, bu durumdaki 

TEKMER Protokolleri kapsamında tahsis edilen binadaki işliklerin boş olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, ayrıca 

tahsis edilen binanın atıl kalmasını engellemek amacıyla dönüşüm çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

 

- Zirve Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi ile mevcut bulunan 

TEKMER İşbirliği Protokolleri’nin Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü’ne 

dönüştürülmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

 

- İstanbul Üniversitesi TEKMER Protokolü’nün yenilenmesi çalışmaları yapılacaktır. 

 

- 10. Kalkınma Planı 11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı, Bileşen 

4: Yenilikçi Girişimciliğin Desteklenmesi, Politika 1: Finansmana erişimi artırmak 

amacıyla girişim sermayesi ve bireysel katılım sermayesi imkânlarının geliştirilmesi- 

Eylem No 27: “Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin (TEKMER’ler) etkinliğini artırmak 

amacıyla sistem yeniden yapılandırılacaktır.” eylemi kapsamında; TEKMER’lerin 

yapılanması ve sağlanan destekler gözden geçirilerek etkinleştirilecek ve yaygınlaştırmak 

amacıyla; Kurum içinde geniş katılımlı bir toplantı düzenlenerek konuya yönelik çalışma 

yapılmış olup, sistemin yapılandırılmasına yönelik çalıştay yapılması planlanmaktadır. 
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- Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı’nın uygulanması için 

mevzuat çalışmaları yürütülecektir. 

 

- 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri başvuruları 15 Haziran 2015 tarihi itibari ile alınmaya 

başlanmış olup, son başvuru tarihi 16 Ağustos 2015'dir. Başvuruların alınmasını 

müteakip, ön değerlendirme çalışmaları yürütülecek ve ön değerlendirmeyi geçen 

başvurular planlanan takvime göre 07-18 Eylül tarihlerinde Komisyon 

Değerlendirmelerine tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucunda, ödül töreni 

gerçekleştirilecektir. 

 

- KOBİ’lerin finansmana erişim koşullarının değerlendirildiği 2016 OECD KOBİ Finans 

Skorbordu hazırlık çalışmaları kapsamında; 2007-2014 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. 

 

- Elektronik eğitim programlarından KOBİ'lerin yararlanabilmesine yönelik 2014 yılında 

oluşturulan “KOBİ KAMPÜS” eğitim portalının, daha fazla sayıda eğitim programı ile 

daha fazla kullanıcıya ulaştırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. 

 

- KOBİ’lerin bir araya gelerek rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesini sağlamak 

üzere geliştirilen İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı ile, KOBİ’lerin işbirliği projelerinin 

desteklenmesine devam edilecektir. Ayrıca, Destek Programında yapılan revizyon ile orta-

yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında ortak imalata yönelik hazırlanacak projeler de 

daha yüksek limitlerde desteklenecektir. 

 

- OECD Girişimcilik, KOBİ ve Mahalli Kalkınma Direktörlüğü, Yerel Ekonominin ve 

İstihdamın Geliştirilmesi için Ortak Eylem Programı kapsamında, (LEED) Ulusal 

Eşgüdüm Birimi görevi çerçevesinde çalışmalara devam edilecektir. 

 

- KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 23 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında 

Değerlendirme ve Karar Kurulu toplanarak 1.020 proje değerlendirme sürecine girmiş 

olup, 686 proje Kurumsallaşma ve 213 proje Markalaşma başlığı adı altında yaklaşık 45 

Milyon destek verilmesi uygun bulunmuştur. Ağustos ayı itibariyle destek verilmesi 

uygun bulunan projelerin taahhütnamelerinin ilgili Müdürlüklere verilmesiyle destekleme 

süreci başlayacaktır.     

 

- KOBİ Proje Destek Programı adı altında belirlenen dönem ve konularda çağrıya çıkılması 

çalışmalarına devam edilecektir. 

 

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

değerlendirmesi çalışması devam edecektir.  

 

- Avrupa KOBİ Haftası’na ilişkin yapılacak etkinliklerle ilgili çalışmaların koordinasyon 

faaliyetleri sürdürülmeye devam edilecektir. Hafta kapsamında KOSGEB Müdürlükleri 

kanalıyla yurt çapında çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanmaktadır. 
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- 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) 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 koordine edilecek ve 

programdan azami faydanın elde edilmesine yönelik çalışmalara devam edilecektir.    

 

- COSME kapsamında Avrupa İşletmeler Ağı ulusal koordinasyon görevi yürütülmeye 

devam edilecektir. 

 

- KOSGEB ile muadili 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. 

 

- Uluslararası ve bölgesel örgütlerin KOBİ’ler alanındaki çalışmalarına katkı sağlanmasına 

devam edilecektir. 

 

- “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. 

 

- Mevcut KOSGEB Müdürlüklerinin fiziksel altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin 

çalışmalar sürdürülecektir. 


