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OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE  

 TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE AİT BEKLENTİ VE HEDEFLER  

 

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

A. Bütçe Giderleri 

Başkanlığımızın ilk 6 aylık dönemde bütçe gideri toplam 946.847.978 TL olmuş ve 2019 yılının 

aynı dönemine göre %36 oranında azalış göstermiştir. 

2020 yılı başlangıç ödeneğimiz 1.804.317.000 TL olup yıl içi bütçe ekleme işlemleri ile 

1.816.505.700 TL’ye ulaşmıştır. Bu artışın büyük bölümünü “05.6-Yurtdışına Yapılan 

Transferler” tertibine yapılan 10.100.000 TL’lik likit karşılığı ödenek kaydı işlemi 

oluşturmaktadır. 

2020 yılı revize bütçemiz olan 1.816.505.700 TL’nin ilk 6 aylık dönemde %52’si kullanılmış 

olup bu gerçekleşme oranındaki en büyük payı “Geri Ödemesiz Destek” ödemeleri 

oluşturmaktadır. 

 

B. Bütçe Gelirleri 

İlk 6 aylık dönemde bütçe gelirleri 1.002.787.741 TL olarak gerçekleşmiş ve 2019 yılının aynı 

dönemine göre %18 oranında azalış göstermiştir. Gelirlerde meydana gelen bu azalışın temel 

nedeni tahakkuka bağlanan ve tahsil edilen hazine yardımındaki azalıştır. 

 

C. Finansman 

Bütçe gider ve gelirleri arasındaki fark net finansmanla karşılanmıştır. 

 

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 

 

 KOSGEB KOBİ DESTEK PROGRAMLARININ UYGULANMASI 

 

15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları 

Yönetmeliği kapsamında aşağıda belirtilen 18 destek programı çerçevesinde KOBİ’lerin 

desteklenmesine devam edilmiştir: 

 

1. KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 

2. Yurt Dışı Pazar Destek Programı 

3. İşbirliği Destek Programı 

4. İleri Girişimci Destek Programı 

5. Geleneksel Girişimci Destek Programı 

6. İş Planı Ödülü Destek Programı 

7. İŞGEM/TEKMER Destek Programı 

8. İşletme Geliştirme Destek Programı 

9. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı 

10. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 

11. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı 
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12. KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

13. Stratejik Ürün Destek Programı 

 

Yeni başvuruya kapalı olup onaylı projelerin destek ödemeleri devam eden destek programları: 

1. Genel Destek Programı 

2. Girişimcilik Destek Programı 

3. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 

4. Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

5. TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı 

 

KOSGEB Destek Programları kapsamında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde KOBİ’lere, 

Meslek Kuruluşlarına ve İşletici Kuruluşlara toplam 719.416.668 TL destek verilmiştir. 

 

OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ KOSGEB DESTEKLERİNİN 

UYGULAMA SONUÇLARI  

 

Destek Adı İşletme Sayısı 
Toplam Destek Tutarı 

(TL)** 

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 1.042 97.494.874 

İşbirliği Destek Programı  15 16.088.596 

İleri Girişimci Destek Programı 2.886 147.436.849 

Geleneksel Girişimci Destek Programı 4.667 29.985.000 

İŞGEM/TEKMER Destek Programı 1 18.000 

İşletme Geliştirme Destek Programı 11.550 137.784.724 

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı 765 32.991.404 

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve 

Hızlandırıcı Destek Programı 
16 833.196 

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 
98 81.191.564 

Stratejik Ürün Destek Programı 53 53.309.351 

Genel Destek Programı* 5.536 41.515.615 

Girişimcilik Destek Programı* 8.213 69.615.768 

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı* 1 87.183 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı* 95 9.954.476 

TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım 

ve Pazarlama Destek Programı* 
26 1.110.067 

Genel Toplam 33.263*** 719.416.668 

*Program, yeni başvuruya kapalı olup onaylı projelerin destek ödemeleri devam etmektedir. 

** KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) ’nden 30.06.2020 tarihinde alınan rapora göre hazırlanmıştır. 

*** Bir işletme birden fazla destek programından faydalanabildiği için net işletme sayısını ifade etmektedir. 
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 KOSGEB KOBİ KREDİ FAİZ DESTEKLERİNİN UYGULANMASI 

 

- KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında aşağıda sıralanan KOSGEB 

Kredi Faiz Destekleri uygulanmıştır: 

 

1. 2020 Yılında Uygulanan veya Ödemeleri Devam Eden Kredi Faiz Destekleri 

 

a. 2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği: 

Ülkemizde, yakın coğrafyamızda ve dünyada son dönemde yaşanan olaylar, iç ve dış 

kaynaklı gelişmeler nedeni ile sıkıntı yaşayan KOBİ’lerimize yönelik olarak ekonomik 

canlanmanın sağlanabilmesi amacıyla; KOSGEB veri tabanına kaydı olan ve güncel 

Beyannamesi bulunan işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla 

hazırlanmış ve 09.02.2017 tarihinde protokol imzalanmıştır. 2020 yılının ilk altı ayında kredi 

faiz desteğinin 3. taksit ödemeleri devam etmiştir. 

 

b. 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredisi Faiz Desteği 

Yerli ve yeni makine teçhizat alımlarını özendirmek amacıyla; KOSGEB veri tabanına 

kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan 

işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla 2018 Yılı Makine 

Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Programın 

kapanış tarihi 01.07.2019’dur. 

 

c. Düzce ve İstanbul Acil Destek Kredisi Programı 

Düzce İlinde 17.07.2019 ve 18.07.2019 tarihlerinde ve İstanbul İli Fatih İlçesi Eminönü 

Tramvay alt geçidi ve Mısır Çarşısı önü alt geçidinde 17.08.2019 tarihinde meydana gelen 

sel, su baskını ve heyelan felaketlerinden etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi 

makamlardan (Valilik, Kaymakamlık) belgeleyen KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı 

işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla hazırlanmış ve 

uygulamaya alınmıştır. Program kapanış tarihi 30.11.2019’dur. 

 

d. Elazığ ve Malatya İlleri İmalat Sanayi İşletme Kredisi Faiz Desteği Programı 

Elazığ ve Malatya illerinde, imalat sanayinde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanı’na 

kaydı onaylı, KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan, Elazığ ve Malatya illerinde imalat 

sanayinde faaliyet gösteren ve 24.01.2020 tarihine kadar Nace faaliyet kodu imalat sanayi 

olan “Elazığ ve Malatya İlleri Acil Destek Kredisi Programı”ndan yararlanmamış 

işletmelere, uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen, banka tarafından kredi 

kullandırılmasını müteakip faiz/kar payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB 

tarafından karşılandığı finansal destek uygulaması hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. 

Program kapanış tarihi 30.09.2020’dir. 
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2. KOBİ Finansman Destek Programı 

KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olarak, uygun koşullarda kredi 

kullanabilmelerini teminen, banka tarafından işletmelere kredi kullandırılmasını müteakip 

faiz/kar payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılandığı finansal destek 

uygulaması hazırlanmıştır. Program başlangıç tarihi 21.10.2019’dur. 

 

Söz konusu uygulama KOSGEB Veri tabanında kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi 

güncel, KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan ve Protokolde tanımlanan işletme türlerine 

giren işletmeleri kapsar. 

İşletme türleri aşağıda yer almaktadır. 

 Girişimci İşletme 

 Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme 

Protokol kapsamındaki kredi türleri aşağıda yer almaktadır. 

 İşletme Kredisi 

 Makine Teçhizat Kredisi  

 

a. Samsun İli Terme ve Salıpazarı İlçeleri Acil Destek Kredisi Programı 

Samsun İli Terme ve Salıpazarı ilçelerinde 23-24 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen sel 

ve su baskını felakatinden etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan (Valilik, 

Kaymakamlık) belgeleyen KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı işletmelere, uygun 

koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen, banka tarafından kredi kullandırılmasını 

müteakip faiz/kar payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılandığı 

finansal destek uygulaması hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Program kapanış tarihi 

31.03.2020’dir. 

 

b. Tokat Acil Destek Kredisi Programı 

Tokat Yazmacılar Hanı’nda 18.01.2020 tarihinde meydana gelen yangın felaketinden 

etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan (Valilik/Kaymakamlık) belgeleyen 

KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı işletmelere, uygun koşullarda kredi 

kullanabilmelerini teminen, banka tarafından kredi kullandırılmasını müteakip faiz/kâr 

payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılandığı finansal destek 

uygulaması hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Program kapanış tarihi 30.09.2020’dir. 

 

c. Elazığ ve Malatya İlleri Acil Destek Kredisi Programı 

Elazığ ve Malatya illerinde 24.01.2020 tarihinde meydana gelen deprem felaketinden 

etkilenen ve bu durumu ilgili resmi makamlardan (Valilik, Kaymakamlık) belgeleyen 

KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı, “Elazığ ve Malatya İlleri İmalat Sanayi İşletme 

Kredisi Faiz Desteği Programı”ndan yararlanmamış işletmelere, uygun koşullarda kredi 

kullanabilmelerini teminen, banka tarafından kredi kullandırılmasını müteakip faiz/kar 

payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılandığı finansal destek 

uygulaması hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Program kapanış tarihi 30.09.2020’dir. 
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- 2020 yılının ilk altı aylık döneminde Kredi Faiz Destek gerçekleşmeleri aşağıdaki gibidir: 

Destek Programı 

Yararlanan 

İşletme 

Sayısı** 

Kullandırılan Kredi 

Tutarı (TL)** 

KOSGEB Tarafından 

Karşılanan Faiz (TL)** 

Elazığ ve Malatya İlleri İmalat 

Sanayi İşletme Kredisi Faiz 

Desteği Programı 

68 6.760.000 1.198.891 

2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli 

İşletme Kredisi Faiz Desteği* 
341 1.571.487 523.829 

2018 Yılı Makine Teçhizat  

Kredi Faiz Desteği 
110 21.327.482 4.155.760 

KOBİ Finansman Destek 

Programı 
2.735 154.464.409 12.149.937 

Elazığ ve Malatya İlleri Acil 

Destek Kredisi Programı 
1.976 180.518.000 27.541.631 

Samsun İli Terme ve Salıpazarı 

İlçeleri Acil Destek Kredisi 

Programı 

93 9.007.200 2.161.728 

Düzce ve İstanbul Acil Destek 

Kredisi Programı 
16 1.165.000 338.875 

GENEL TOPLAM 5.339 374.813.578 48.070.651 

*Kredi kullandırımları 2017 yılı içinde yapılmış olup 3. taksit ödemeleridir. 
**Tabloda yer alan bilgiler, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca sağlanan yazılım ve veri tabanlarından yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 
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 YÜRÜTÜLEN DİĞER ÖNEMLİ FAALİYETLER 

 

PROJE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık kapsamında; 

 KOBİ Rehberlerine verilmesi planlanan "KOBİ Rehberliği Eğitimi" için TOBB ve 

üniversitelerle görüşmeler gerçekleştirilmiş olup taslak bir müfredat hazırlanmıştır. Söz 

konusu taslak müfredata ilişkin nihai kararın verilebilmesi için KOSGEB personelinin bir 

kısmı pilot çalışma olarak bu eğitimi almaya başlamış ve eğitimin büyük bir bölümü 

tamamlanmıştır.  

 Yetkilendirme sürecine öncelikle başlanması planlanan Teknik Danışmanların; başvuru, 

değerlendirme, yetkilendirme, yetki yenileme, sunacağı hizmetler vb. konularını 

düzenleyen usul ve esaslar taslak olarak hazırlanmıştır. Söz konusu usul ve esaslar 

kapsamında yazılım çalışmaları da büyük oranda tamamlanmıştır. Teknik danışmanlar 

tarafından sunulacak hizmetlere ilişkin hizmet, ücret ve süre standartları üniversitelerle 

işbirliği içerisinde taslak olarak hazırlanmıştır. 

 İşletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme 

alanlarında beceri ve kabiliyetlerinin artırılması için yetkilendirilmiş Teknik 

Danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetlerinin desteklenebilmesi amacıyla 

İşletme Geliştirme Destek Programına "Teknik Danışmanlık Desteği" eklenmiş olup 

KOSGEB İcra Komitesi kararı ile kabul edilmiştir. 

 

- KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında; “2018-01 İllerde Rekabet 

Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün 

Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısı”, “2019-01 İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme 

Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje 

Teklif Çağrısı” ve “2019-02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim 

ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje 

Teklif Çağrısı” kapsamındaki projelere ilişkin destekleme faaliyetleri sürdürülmüş, 2020 yılı 

ilk altı ayında toplam 97.494.874 TL tutarında destek ödenmiştir.  

 

- Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında; KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme 

beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını arttırmak, uluslararası 

rekabetin aktörleri haline getirmek amacıyla yürürlüğe alınan Yurt Dışı Pazar Destek 

Programı kapsamında 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 402 işletmenin projesi kurul 

tarafından uygun bulunmuştur. 

 

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma 

kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki 

işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasına yönelik hazırlayacakları projelerin 

desteklendiği İşbirliği Destek Programı kapsamında 64 proje başvurusu kurul tarafından 

değerlendirilmiş olup 23 işletmeye destekleme kararı verilmiştir.  
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TEKNOLOJİ, YENİLİK VE YERLİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, münferit 

destek programı haline getirilmiş ve Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı olarak yeniden 

düzenlenerek uygulamaya alınmıştır. Böylece hedef kitlenin Ar-Ge ve inovasyon 

projelerinin desteklenmesine devam edilmektedir. 

 

- 2020 yılı Haziran ayı sonu itibari ile 20 adet TEKMER İşbirliği Protokolü ve 115 adet Ar-

Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü olmak üzere toplamda 135 farklı üniversite ile işbirliği 

protokolü bulunmaktadır. 6 aylık dönemde 8 adet Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Protokolü 

imzalanmıştır. İşbirliği protokolü imzalanan üniversiteler: İstanbul Gelişim Üniversitesi, 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Başkent 

Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Avrasya 

Üniversitesi’dir. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Çankaya 

Üniversitesi’nin mevcut TEKMER İşbirliği Protokolleri Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği 

Protokolü’ne dönüştürülmüştür. 

 

- İŞGEM/TEKMER Destek Programı ile kuluçka merkezlerinin kurulmasına ve işletilmesine 

yönelik destek verilebilmesine imkân sağlanmıştır. TEKMER Programı kapsamında e-

devletten başvuru yapmak üzere 33 başvuru sahibine yetki verilmiştir. Yetkilendirme işlemi 

yapılan başvurulardan 18’i başvurusunu e-devlet üzerinden onaylamıştır. Bunlardan 3 tanesi 

başvuru sahibinin dilekçesine istinaden reddedilmiş, 1 tanesi başvuru sahibinin yazılı 

talebine istinaden askıya alınmış olup tamamlanan diğer başvuruların kurula sunulmak üzere 

kontrolü ve değerlendirme işlemleri devam etmektedir.  

 

- Uluslararası Kuluçka Merkezi Destek Programı kapsamında ABD’de ODTÜ Teknokent 

A.Ş. tarafından kurulan “Growth Circuit” Kuluçka Merkezi ile Gebze Teknik Üniversitesi, 

İTÜ Arı Teknokent, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından 

konsorsiyum olarak kurulan “Starcamp” Kuluçka Merkezinin destek süreçleri devam 

etmektedir. 

 

- Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı çerçevesince, değerlendirme 

kurullarında alınan ret kararlarına yapılan 109 itiraz başvurusu, oluşturulan 13 İtiraz 

Komisyonu ile değerlendirilmiştir. 

 

- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM (3. Dönem)) Destek Programı, 

Başkanlık Makam OLUR'u ile Uygulama Esasları ve ekleri yayınlanarak yürürlüğe girmiş 

olup Program kapsamında yatırım projesi başvuruları alınmaya başlanmıştır. 3. Dönem 

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ile; 

a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, 

b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı 

sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini 

sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemek amaçlanmıştır. 

Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi kapsamına Sanayi ve Teknoloji 
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Bakanlığı’nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında başlattığı ve 

KOSGEB’e bildirdiği “Makine Sektörü Öncelikli Ürün Listesi” ve “Tıbbi Cihaz Ürün 

Listesi” nde yer alan ürünler alınmıştır.  

 

- KOSGEB İcra Komitesi Kararı ile Kurul yapısı; en az 1 KOSGEB personeli ve en az 3 

bağımsız değerlendirici olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmakta olup bağımsız 

değerlendiricilerden en az 1’i öğretim elemanı ve en az 1’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

temsilcisi olarak düzenlenmiştir.  

 

- Başkanlık Makam OLUR’u ile Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin 

üretimini ve ticarileştirilmesi için;  

 Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 

700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL  

 Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 

3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL 

 Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı 

sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak 

amacıyla verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 

1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL  

olarak düzenlenmiştir. 

 

- 2017 yılı sonunda yürürlüğe alınan Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında Kurul 

tarafından desteklenmesine karar verilen 96 adet projenin destek süreci sürdürülmekte olup 

söz konusu projelere yönelik revizyon, tamamlama ve sonlandırma taleplerinin 

değerlendirildiği Kurullar gerçekleştirilmiştir.  

 

- Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Tebliğinde yapılan değişiklikler ve Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi talepleri kapsamında KOSGEB 

İcra Komitesi Kararı ile Stratejik Ürün Destek Programı mevzuatı revize edilmiştir. 
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GİRİŞİMCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

- Başkanlığımız ve Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal 

Girişimcilik Eğitimi konusunda 28.01.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır. Ankara Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünü yürüttüğü, Erasmus + 

Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından fonlanan “Sosyal Girişimcilik Becerilerinin 

Geliştirilmesi Projesi” çıktılarından, sosyal girişimcilik konusunda hazırlanmış mentör ve 

sosyal girişimci eğitimlerinin, KOSGEB e-Akademi platformu kullanılarak 

yaygınlaştırılması ve bu eğitimlerin ücretsiz olarak girişimcilerin ve mentörlerin istifadesine 

açılması amaçlanmıştır. 

 

- Kadın girişimcilerin ve girişimci adaylarının e-ticaret araçlarını kullanmalarını sağlayarak 

bilgiye ve bu bilgiyi kullanarak pazara ulaşmalarını kolaylaştırmak; girişimcilere yönelik “e-

learning” eğitim programı geliştirilerek zaman ve yer kısıtlaması olmadan eğitim alma fırsatı 

oluşturmak, uzaktan ve açık erişim eğitim platformu aracılığıyla girişimcilerin niteliklerinin 

artırılmasına ve iş gücüne aktif katılımlarına katkı sağlamak amacıyla 2020 yılının ilk 

çeyreğinde Erasmus+ projesi hazırlanmıştır. Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde 05.11.2019 

tarihinde ilan edilmiş olan ve pandemi sebebiyle başvuru tarihi 23.04.2020 tarihine kadar 

uzatılan Projeye 23.04.2020 tarihinde başvurulmuştur. Projenin değerlendirilmesi süreci 

halen devam etmektedir. 

 

- Başkanlığımız ile Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu arasında yapılan 

görüşme neticesinde; federasyon tarafından e-Akademi’de sağlanan girişimcilik 

eğitimlerinin işitme engelliler ilk sırada olmak üzere engellilere yönelik olarak düzenlenmesi 

için ortaklaşa çalışmalar yürütülmesi noktasında Şubat 2020’de protokol hazırlanmıştır.  

 

- Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından itibaren verilmekte olan ve 

girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile 

geliştirilmesini amaçlayan “2019 Yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri (AGTÖ)” ulusal 

seçimi tamamlanmış ve başvuru yapan 14 proje Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan 

Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Avrupa Komisyonu’nun 

belirlediği sınırlar ve kriterler dâhilinde:  

 Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin “Liselerde Yapay Zekâ, İnovasyon ve Girişimcilik 

Eğitimleri” projesinin (Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak kategorisinde) 

 Bilkent CYBERPARK’ın “BilKent CYBERPARK BiL-TEL Kümesi” projesinin 

(İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi kategorisinde)  

 

Türkiye adına ödüle aday projeler olmasına karar verilmiş ve uluslararası seçim sürecinde 

değerlendirilmek üzere Avrupa Komisyonu’na iletilmiştir. 

- Avrupa Komisyonu tarafından COVİD-19 pandemisi ile ilgili yürütülen AGTÖ kapsamında 

örnek olabilecek projelerin tanıtımının yapılması için taraflarına iletilmesi talep edildiği için 

yukarıdaki projelere ilaveten Coronathon Türkiye Initiative’in “Coronathon Türkiye” 
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projesinin (Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik kategorisinde) Avrupa Komisyonuna aday 

olarak gönderilmeye uygun görülmüştür. 

 

- Bunlara ilaveten, Hakkari İŞGEM ve Gümüşhane İŞGEM’in başvuru değerlendirme 

süreçleri tamamlanmış olup söz konusu İŞGEM’lerin kurucuları olan Hakkari İl Özel İdaresi 

ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası ile İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmeleri 

imzalanarak Girişimcilik Destek Programı İş Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında 

destekleme süreçleri başlatılmıştır.  

 

FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi)’ne 2020 yılının ilk altı ayında ödeme yapılmamış 

olup Haziran 2020 itibariyle taahhüdümüzün %90,73’ü ödenmiştir. Kalan taahhüt 

miktarımız 4.633.289,42.- Avro’dur. iVCi'den 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 

hissedarlara herhangi bir dağıtım yapılmamıştır. 

 

- Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (TGIF)’na 2020 yılının ilk altı ayında ödeme yapılmamış 

olup Haziran 2020 itibariyle taahhüdümüzün %27’si ödenmiştir. Kalan taahhüt miktarımız 

43.800.000.-Avro’dur.  

 

- 2020 yılının ilk altı ayında KGF kefaletinden faydalanan işletme sayısı 265.997 olmuştur. 

Bu işletmelerin 2.570’i öz kaynaklardan sağlanan KGF kefaleti kullanırken, Hazine destekli 

KGF kefaletinden faydalanan işletme sayısı 263.427 olmuştur. KGF tarafından 

155.764.922.937-TL kefalet karşılığında oluşturulan kredi hacmi 194.542.825.107-TL’dir. 

 

- 2020 yılının ilk altı ayında Elazığ ve Malatya’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansmana 

erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik olarak uygulanan KOBİ Finansman Destek Programı 

çerçevesinde Kredi Garanti Fonu’ndan teminat kullanımını kolaylaştırmak üzere 

Başkanlığımız ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında 

KOSGEB tarafından sağlanan 7.942.793,48 Avro kaynak Kredi Garanti Fonu A.Ş’ye tahsis 

edilmiştir. 

 

KOBİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOSGEB’in yeni vizyonu çerçevesinde KOSGEB Temsilcilikleri, KOBİ ve 

girişimcilerimize daha hızlı ve nitelikli hizmetler sunmaktadır. Temsilcilik Ofislerinin 

Kurulması ve İşletilmesi Yönergesi kapsamında 2020 yılı Haziran ayı sonu itibariyle aktif 

temsilcilik sayısı 103 tür. 

 

- Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu yıl 7 ncisi düzenlenecek olan KOBİ ve 

Girişimcilik Ödül Töreni için mevcut mevzuatın revizyon çalışmalarına başlanmış olup söz 

konusu çalışmalar sürdürülmektedir. 
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- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, KOSGEB bünyesinde yapılmakta olan laboratuvar 

hizmetlerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilmesinin daha uygun 

olacağı değerlendirilmiş; Bakanlığımızın yeni vizyonu çerçevesinde KOSGEB 

Laboratuvarlarının TSE’ye devri için gerekli kararların alınması ve uygulamanın 

tamamlanması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda, İcra Komitesi'nce alınan karar 

çerçevesinde, KOSGEB ve TSE tarafından 21 Şubat 2020 tarihinde “KOSGEB 

Laboratuvarlarının TSE’ye Devrine İlişkin Protokol” ü imzalanmıştır. Laboratuvar 

hizmetlerinin devir işlemleri 15 Temmuz 2020 tarihi itibariyle tamamlanacak olup, TSE ile 

ortak olarak bir yıl süre ile protokol kapsamındaki işlemler devam edecektir. 

 

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Program Otoritesi olduğu; Avrupa Birliği Katılım Öncesi 

Yardım Aracı (IPA) kapsamında Rekabetçi Sektörler Programı altında yer alan Gaziantep 

Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) projesinin 

sürdürülebilmesine yönelik olarak; Başkanlığımız, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve 

GETHAM Tasarım ve Modelleme Merkezi A.Ş. arasında “Gaziantep Bölgesel Endüstriyel 

Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) Projesi Sürdürülebilirlik Aşaması 

İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, söz konusu merkez faaliyetini sürdürmektedir. 

 

- -İcra Komitesi Kararı ile İşletme Geliştirme Destek Programı’nda revizyon yapılmasına 

karar verilmiş olup bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi (BAMS) 

kapsamında revizyon çalışmaları tamamlanarak 02.01.2020 tarihinde İşletme Geliştirme 

Destek Programı Uygulama Esasları yürürlüğe alınmış olup; Enerji Verimli Elektrik 

Motorları Değişimi Desteği ile Model Fabrika Desteği 24.04.2020 tarihinde İşletme 

Geliştirme Destek Programına eklenmiştir. 

 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOSGEB’in ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü COSME Programına ilişkin olarak;  

 Proje teklif çağrıları internet sitesi ve sosyal medya hesapları, elektronik ve resmi 

yazışmalar ile hedef kitleye duyurulmuş, başvuru ve uygulama sürecine teknik destek 

sağlanmıştır. Kurum/kuruluşların ilgili COSME çağrılarına ilişkin ortak bulma 

süreçlerine katkı sağlanmıştır.  

 Avrupa İşletmeler Ağına (AİA), COSME döneminde, KOBİ’lerin AB nezdindeki 

çalışmalara erişimini ve işbirliklerimizi artırmak için 11 konsorsiyum ile devam 

edilmektedir. 

 COSME altında yer alan Avrupa Girişimcilik Yeterlilikler Çerçevesi (ENTRECOMP) 

hibe çağrısına, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBERS) 

liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından sunulan teklif, projeyi yürütmeye hak 

kazanmıştır. Söz konusu konsorsiyumda ülkemizi temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) ile Türkiye Ulusal Ajans yer almaktadır. Başkanlığımız faaliyet alanı ve 

mevzuatı kapsamında, projenin hedef kitleye duyurulması, tanıtımının yapılması vb. 

alanlarda projenin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. 
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- Ülkemizin dâhil olduğu AB Birlik Programlarından etkin yararlanmaya yönelik AB 

Başkanlığı nezdinde yürütülen toplantı, çalıştay ve çalışma gruplarına katılım sağlanmış 

olup; 

 Cumhurbaşkanlığı/Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve AB Başkanlığı’ndan gelen bilgi 

talepleri karşılanmış, stratejilere katkı sağlanmıştır. COSME programı ve Single Market 

Programı için on-line görüşmeler ile hazırlık çalışmalarına katkı sağlanmıştır.  

 Ülkemizin dâhil olduğu birlik programlarının yararlanma düzeylerini artırmak için katkı 

sağlanmıştır. AB Başkanlığı tarafından oluşturulan komitelerde yer alınmış, çağrılar 

duyurulmuş, farklı hedef kitlelere yönelik bilgilendirme programları gerçekleştirilmiştir. 

 Horizon 2020 ve İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) için on-line görüşmeler 

gerçekleştirilmiş, AB Başkanlığı’nın Birlik Programları tanıtım toplantılarında sunum ve 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

 

- Başkanlığımız ile muadili kurumları arasında uluslararası anlamda KOBİ’ler arası işbirliğini 

geliştirmeye yönelik olarak Mutabakat Zaptları imzalanmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılı ilk 

yarısında Cibuti Liderlik ve Girişimcilik Merkezi ile 19 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da, 

Özbekistan Küçük İşletmeler ve Girişimciliği Destekleme Ajansı ile 12 Şubat 2020 tarihinde 

Taşkent’te ve Çin Tayvanı ile 2 Nisan 2020 tarihinde mektup teatisi yolu ile mutabakat zaptı 

imzalanmıştır. İmzalanan mutabakat zaptları kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen 

faaliyetleri içeren Eylem Planları Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin 

Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ile 27 Şubat 2020 tarihinde ve Azerbaycan Girişimciliği 

Geliştirme Fonu (SİF) ile 28 Şubat 2020 tarihinde Bakü’de imzalanmıştır. 2020 yılı Haziran 

ayı sonu itibari ile 64 ülkenin 81 kuruluşu, 5 uluslararası örgüt ile olmak üzere toplam 86 

Mutabakat Zaptı ve 13 Eylem Planı imzalanmıştır. 

 

- Covit-19 salgını öncesi ülkemizi ziyaret eden Bangladeş, Belarus, Brezilya, Cibuti, 

Kamboçya, Kolombiya ve Kore Cumhuriyeti heyetleri için, Türkiye’deki KOBİ eko-

sistemini tanıtıcı bilgilendirme yapılmış, işbirliği alanları görüşülmüştür.  

 

- İngiltere Hükümeti tarafından kaynak sağlanan NEWTON Fonu kapsamında iki ülke 

işletmelerini bir araya getiren ve inovasyon konusundaki projelerine danışmanlık hizmeti 

sunan TEKIU Kurumu ile programın ikinci fazına yönelik işbirliği imkânları konusunda on-

line toplantılar yapılmıştır. İşletmelere yönelik koçluk ve eşleştirme çalışmaları için 

planlama yapılmıştır.  

 

- HEPA- Macar İhracatı Geliştirme Ajansı ile 2018 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı ve 

2019’da imzalanan Aksiyon Planı çerçevesinde OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ile 

Mediklaszter Kümelenmesi arasında ortak faaliyetler ve ticari girişimleri de kapsayacak 

şekilde bir iş birliği protokolü imzalanmıştır.  
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STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOSGEB Alacaklarının Ertelenmesine ilişkin yürütülen faaliyet: 

 Elazığ ilinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya illerinde bulunan ve 

erteleme talebini 30/06/2020 tarihine kadar bildiren KOBİ’lerin taksitlerinin vade 

tarihleri, ilki 31/01/2021 tarihinde başlamak ve vade sayısı değişmemek üzere herhangi 

bir yasal faiz alınmaksızın 3 (üç) ayda bir olacak şekilde yeniden belirlenmiştir. 

 Koronavirüs salgını nedeniyle, erteleme talebini 30/06/2020 tarihine kadar bildiren 

KOBİ’lerin taksitlerinin vade tarihleri, ilki 01/07/2020 tarihinde başlamak ve vade sayısı 

değişmemek üzere herhangi bir yasal faiz alınmaksızın 3 (üç) ayda bir olacak şekilde 

yeniden belirlenmiştir. 

 

- KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esaslarına ilişkin yürütülen faaliyet: 

 17/01/2020 tarihli Başkanlık Makam OLUR’u ile KOSGEB Destek Programları Erken 

Ödeme Usul ve esaslarında revizyon yapılmıştır. Söz konusu revizyon ile erken ödemenin 

tek bir destek türünden verilmesi ve mahsup edilmesi sağlanmıştır.  

 

- KOBİ Bilgi Beyannamelerinin Süresine ilişkin yürütülen faaliyet:  

 Koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerin destek süreçlerinde aksama yaşanmaması için 

KOBİ Bilgi Beyanname verme süreleri; Gelir vergisi Mükellefleri için 30 Nisan 2020 

tarihine, Kurumlar vergisi Mükellefleri için ise 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılarak 

2018 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesi ile destek süreçlerinin devam etmesi sağlanmıştır. 

 

- Program Esaslı Bütçe Sistemi’ne uygun olarak KOSGEB Stratejik Planı (2019-2023) ile 

uyumlu 2020 Yılı Performans Programı hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur. 

 

- Yeni Ekonomi Programı (2020-2022)’de Başkanlığımızın sorumlu olduğu eylem/projelerin 

takibi yapılarak gerçekleşme bilgileri 3 aylık dönemler halinde Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın izleme sistemine kaydedilmiştir. 

 

- 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda Başkanlığımızın sorumlu olduğu 

tedbirlere ilişkin ilerlemelerin Cumhurbaşkanlığı Plan Program İzleme Değerlendirme 

Sistemi’ne girişi yapılmıştır. 

 

- Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde takibi yapılan “II. 180 Günlük İcraat Programı”nda 

Başkanlığımızın sorumlu olduğu eylemlerin takibi yapılarak gerçekleşme bilgileri, talep 

edildiği dönemlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmiştir. 

 

- KOSGEB 2019 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak Başkanlık Makamı OLUR’u alındıktan 

sonra Cumhurbaşkanlığı/Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiş 

ayrıca Başkanlığımızın resmi internet sayfasında kamuoyuna duyurulmuştur. 

 

- Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe 

Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar çerçevesinde Başkanlığımıza ait 2019 
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Yılı Kamu İdaresi Hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığı’na yasal süresi içerisinde 

gönderilmiştir. 

 

-  Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik çerçevesinde Başkanlığımıza ait 2019 Yılı Kesin Hesabı hazırlanarak 5 adet 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yasal süresi içerisinde gönderilmiştir. 

 

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 

yayınlanan Mali Tablo Hazırlama Rehberi doğrultusunda uluslararası standartlara uygun 

olarak hazırlanan 2019 Yılı Mali Tabloları Başkanlığımızın internet sayfasında 

yayınlanmıştır. 

 

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nün 28.11.2019 tarihli 

yazısına istinaden Başkanlığımız 21 Ocak 2020 tarihi itibari ile Tek Hazine Kurumlar Hesabı 

(THKH) uygulaması kapsamına alınmış olup bu tarihten itibaren THKH uygulaması 

kapsamında işlemler yürütülmektedir. 

 

- 11.05.2020 tarihi itibariyle destek ödemelerinde fiili evrak olmaksızın, düzenlenmiş 

elektronik imzalı Destek Ödeme Oluru, SGK ve vergi borç sorgulama yazıları Mali Yönetim 

Sistemi (MYS) ne dijital ek olarak eklenerek sistem üzerinden onaylanarak ödenmek üzere 

muhasebe sistemine gönderilmesi ve ödenmesi uygulamasına geçilmiştir. 

 

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 26.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 

yayımlanan Kamu İç Kontrol Rehberi çerçevesinde hazırlanan KOSGEB 2019-2020 Yılları 

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı KOS 2.6 Nolu Standardının 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 

eylemleri gereğince Başkanlığımız Hassas Görevler Rehberi hazırlanmış, rehber 

doğrultusunda birimlerin Hassas Görev Envanteri oluşturulmuş ve konsolide edilerek 

Başkanlığımız Hassas Görev Listesi hazırlanmış ve yayımlanmıştır.  

 

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02.12.2013 tarihli ve 10775 sayılı Kamu İç Kontrol 

Standartları Uyum Genelgesi ve 04.02.2009 tarihli ve 1205 sayılı Genel Yazı ve ekinde yer 

alan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi gereğince Başkanlığımız 

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) oluşturulmuştur. 

 

- 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin 

harcama birimleri tarafından kullanımına ilişkin iş ve işlemler bütçe uygulama tebliğ ve 

talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 
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BİLGİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- İşletme Değerlendirme Raporu kapsamında yürütülen faaliyetler; 

 26.07.2019 tarihinde İşletme Değerlendirme Raporu Yönergesi yayınlanmış olup görülen 

lüzum üzerine, Yetkinlik Değerlendirme Raporunu da kapsayacak şekilde “İdari Kayıt 

Verilerinin Analiz Edilmesi Yönergesi” adı ile ortak bir yönerge hazırlanmıştır. 

 İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)’nda revizyon çalışması yapılmış olup İngilizce 

versiyonu da hazırlanarak uygulamaya alınmıştır. 

 İDR’nin Finans Bölümüne Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) hesaplaması 

hazırlanmıştır. 

 İDR veri tabanında bulunan işletmelerin “Net Satışlar, Aktif Toplam, İhracat Tutarı, 

İthalat Tutarı, Özkaynaklar” kalemlerine göre ilk 1000 işletmenin Türkiye haritası 

üzerinden dağılımlarının gösterimi gerçekleştirilmiştir. 

 İDR veri tabanında bulunan verilere göre “İl Değerlendirme Raporu” ve “Sektör 

Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. 50 ana başlıkta 12 alt başlıkta rapor örneği 

hazırlanmıştır. 

 

- Yetkinlik Değerlendirme Sistemi kapsamında yürütülen faaliyetler; 

 Yetkinlik Değerlendirme Sistemi’nin İngilizce çevirisi ve tasarımı yapılmıştır. 

 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın alt yapısını gerçekleştirdiği “Yetkinlik Değerlendirme 

Sistemi”nin farklı segmentlerde ürettiği notun doğrulanması için test çalışmaları 

yapılmıştır. Bu kapsamda, farklı zamanlarda, 80 firma üzerinden,170 firma üzerinden, 

500 firma üzerinden ve 9.000 imalatçı firma üzerinden not karşılaştırılması yapılmıştır.  

 Tasdik (endorsment) süreci ile ilgili yazışmalar gerçekleştirilerek başvuru süreci 

başlatılmıştır. 

 “İşletme Mevcut Durumu” ya da “İşletme Bilgi Dokümanı” için Bilgi İşlem Dairesi 

Başkanlığı’na veri haritası oluşturularak iletilmiştir. 

 

- Koronavirüs salgınının KOBİ’ler üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan 

anketin altyapısı hazırlanmış ve anket uygulamaya alınmıştır.  

 

-  “İmalat Sanayi’ne Bakış: 2014-2018 Dönemi Görünümü” ve “Tıbbi ve Dişçilik İle İlgili 

Araç ve Gereçlerin İmalatına Bakış 2014-2018 Dönemi Görünümü” raporu hazırlanmıştır. 

 

- “KOBİ İşbirliği ve Dayanışma Platformu” proje önerisi geliştirilmiş ve dokümante 

edilmiştir. 

 

- Dünya Bankası tarafından verilecek olan kredi, İDR veri tabanında bulunan veri kullanılarak 

ve destek etki analizi çalışmaları kapsamında destek alan firmalar için uygun görülen veri 

başlıkları ile veri setleri hazırlanmıştır. 

 

- 2019 yılında çalışmalarına başlanarak bundan sonra yılda 4 kez (üçer aylık dönemler için) 

gerçekleştirilecek “KOSGEB İmalat Sanayi Üç Aylık Eğilim Anketi”nin ilki, referans 
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dönemi 2019 yılı 4. Çeyreği olmak üzere 2020 yılı başında uygulanmasına başlanmış ve 

analiz sonuçları raporlanmıştır. 

 

- KOSGEB İmalat Sanayi Üç Aylık Eğilim Anketi’nin ikincisi referans dönemi 2020 1. 

Çeyreği, Nisan ayı içerisinde uygulanmış ve analiz sonuçları rapor haline getirilerek 

sunulmuştur. 

 

- “Koronavirüsünün Ekonomik Etkileri” hakkında üç bölümden oluşan (Bölüm I: Küresel 

Etki, Bölüm II: Koronavirüsünden Negatif Etkilenen Sektörler, Bölüm III: KOSGEB Olarak 

Neler Yapıldı? Daha Neler Yapılabilir? Virüs Sonrası Neler Yapılmalı?) özet rapor 

hazırlanmıştır. 

 

- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan COVID-19 ile ilgili raporların 

incelenerek, üç bölüm halinde (Bölüm I: Dünyada COVID-19 Krizine Yönelik Sosyal 

Koruma Tedbirleri, Bölüm II: Çalışma Yaşamı ve COVID-19: Ülkeler Nasıl Yanıt Veriyor, 

Bölüm II: COVID-19 ve Çalışma Yaşamı) özet rapor hazırlanmıştır. 

 

- Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla bazı illerin esnaf ve 

sanatkâr odaları tarafından hazırlanan ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’nca 

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne iletilen ve 

Başkanlığımıza da gönderilen talepler ile taleplerin toplulaştırılmış hali özet rapor şeklinde 

hazırlanmıştır. 

 

- OECD’nin “SME Policy Responses” adlı çalışmasından yararlanılarak, koronavirüs salgını 

sürecinde OECD üyesi ülkelerde KOBİ’lere yönelik alınan önlemlere ilişkin özet rapor 

hazırlanmıştır. 

 

- Ticaret Bakanlığı’na ait yazı ekinde gönderilen, Eskişehir Sanayi Odası’nın hazırlamış 

olduğu “Koronavirüs Beklenti ve Etki Ölçüm Raporu” adlı çalışmaya ilişkin özet rapor 

hazırlanmıştır. 

 

- Koronavirüs salgınının işletmeler üzerindeki etkileri hakkında yapılan saha araştırmalarına 

ilişkin özet rapor hazırlanmıştır. 

 

- İGİAD’a ait “Salgın Sonrası KOBİ’lerin ve İstihdamın Korunması için Alınması Gereken 

Tedbirler” adlı çalışmaya ilişkin özet rapor hazırlanmıştır. 

 

- 2019 Yılı Değerlendirme Takvimi kapsamında; Girişimcilik Destek Programı - Yeni 

Girişimci Desteği, Genel Destek Programı - Yurt İçi Fuar Desteği, Genel Destek Programı - 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ve İşbirliği Güçbirliği Destek Programına yönelik 

değerlendirme çalışmalarına devam edilmiş ve İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 

Değerlendirme Raporu tamamlanarak Başkanlık Makamına sunulmuş ve ilgili birime 

gönderilmiştir. 
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- Destek Programı Tasarım Yönergesi ve Destek Programı Tasarım Kılavuzu ortaya çıkan 

ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmiştir. 

 

- Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen KOBİ’ler için Başkanlığımız tarafından 

atılabilecek adımların belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla bir Etki Değerleme (Impact 

Assessment) çalışması yürütülmüş ve “Koronavirüs Salgını Sürecinde KOBİ’lere İlişkin 

Mevcut Durum” raporu Nisan ayı içerisinde hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmanın devamı 

niteliğinde bir anket çalışması ayrıca Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

 

- Değerlendirme çalışmalarının saha araştırması aşamasında kullanılmak üzere hazırlanan 

Araştırma Yöntemleri Serisi kapsamında “Görüşme (Mülâkat) Rehberi” hazırlanarak 

Başkanlığımızın istifadesine sunulmuştur. 

 

- Destek programlarının tasarlanmasından sorumlu birimler ile işbirliği halinde destek 

programlarına yönelik mantıksal modeller hazırlanmış ve DPİS’e yüklenmiştir. 

 

- Çok sayıda bilgilendirme toplantısı ve eğitimde, Başkanlığımız bünyesinde kurulan destek 

programlarına yönelik izleme ve değerlendirme sistemi hakkında sunumlar 

gerçekleştirilmiştir. 

 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
 

- İş süreçlerini geliştirmek ve çalışanların motivasyonlarını artırarak etkin bir insan kaynakları 

yönetimini sağlamak hedefi doğrultusunda pandemi döneminde özellikle KOSGEB Uzaktan 

Eğitim, e-Kurul ve Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden hizmet içi eğitimler düzenlenmiştir. 

2020 yılı hizmet içi eğitim planı ve plan dışı eğitimler kapsamında gerçekleştirilen 

eğitimler/seminerler aşağıda yer alan tabloda belirtilmektedir.  

 

Eğitim Adı 
Katılımcı 

Sayısı 

Eğitim Süresi  

(Saat) 
Toplam Saat 

Kalkınma Ajansları Tarafından Verilen 

Destekler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 
40 2 80 

Ticaret Bakanlığı Tarafından Verilen Destekler 

Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 
39 2 78 

TÜBİTAK Tarafından Verilen Destekler 

Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 
43 2 86 

Koronavirüs Hakkında Bilgilendirme Semineri 115 1 115 

2020 Yılında Göreve Başlayan KOBİ Uzman 

Yardımcıları İçin Oryantasyon Eğitimi 
53 31,4 1664,2 

KOSGEB Çağrı Merkezi Personeline Yönelik 

Eğitim 
8 17 136 

TOPLAM 298 55,4 2.159,2 

 

- 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu E Cetveline uygun olarak mesleğe özel yarışma sınavı ile 

giren personele, iç denetçilere ve üst yöneticilere yönelik olarak yabancı dil kursu 
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ücretlerinin ödenmesi yönünde alınan Bakanlık OLUR’u kapsamında 59 personelin bu 

olanaktan yararlanabilmesi için gerekli Başkanlık Makam OLUR’u alınmıştır. Sonuç olarak; 

yabancı dil kurs ücretlerinin geçerli yıl içerisinde personelin bulunduğu birimce ödenmesi 

mümkün hale gelmiştir.  

 

- Personel Alımına ve Özlük Haklarına ilişkin yürütülen faaliyet: 

 KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliği kapsamında 2019 yılının Mayıs ayında ilana 

çıkılan 57 KOBİ Uzman Yardımcısının atama süreçleri tamamlanmış ve ilgili personeller 

2020 yılının Mart ayında göreve başlamıştır.  

 Başkanlığımızda KOBİ Uzman Yardımcısı olarak görev yapmakta olan personelin KOBİ 

Uzmanlığı pozisyonuna atanabilmesi amacıyla Şubat 2020 tez teslim tarihli yeterlik 

sınavının birinci ve ikinci aşamasının Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından 

yapılması amacıyla protokol imzalanmış ve süreç başlatılmıştır. Ayrıca Nisan 2021 tez 

teslim tarihli yeni bir yeterlik sınavı açılmış ve ilgili personelin tez konuları belirlenmiştir. 

 

- İnsan Kaynakları Mevzuatına ilişkin yürütülen faaliyet: 

 KOSGEB KOBİ Uzmanlığı Yönetmeliği ve KOSGEB Teşkilat Yönetmeliği, 4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne uygun hale getirilerek yayımlanmak üzere 

Cumhurbaşkanlığına gönderilmiştir.  

 KOSGEB İnsan Kaynakları Yönetmeliği taslak çalışmaları tamamlanmış ve KOSGEB 

İcra Komitesine sunulmuştur. 

 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- Tüm KOSGEB birimlerinin IP santrale geçişi için son aşama olan ses hizmetini sağlayacak 

operatör ihalesi sonuçlanmıştır. Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak tüm KOSGEB 

birimleri kendi içerisinde ücretsiz kurum dışını ararken ortak tarife havuzunu ve numara 

kullanımını sağlayan sistem kurulmuştur. Böylece tüm KOSGEB birimlerinin IP telefon 

sistemine geçişi sağlanmıştır. 

 

- DMO üzerinden satın alımı yapılan 40 adet Kablosuz Erişim Cihazlarının (access point) 

konfigürasyonları ve firmware güncellemeleri yapılmış olup taşra teşkilatındaki KOSGEB 

Müdürlüklerine gönderilmiştir. 

 

- Evrak ve Arşiv İşleri Müdürlüğü için IP tabanlı Faks Sunucusu kurulmuştur. Bu sayede 

gelen ve giden faks evraklarının sanal ortamda takibi sağlanmıştır. 

 

- KOSGEB Müdürlüklerinin ağ altyapısını iyileştirmek için temin edilen anahtarlama (switch) 

ve kablosuz erişim noktası (access point) cihazlarının ayarları yapılarak tüm taşra 

teşkilatındaki KOSGEB Müdürlüklerine dağıtımı yapılmıştır. 

 

- Taşra teşkilatındaki KOSGEB Müdürlükleri ile Başkanlık binası arasındaki haberleşmeyi 

sağlayan tüm illerdeki TTVPN sanal özel ağ devrelerinin hızları personel sayısı ile orantılı 
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olarak artırılmış, böylece telekonferans görüşmelerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi 

sağlanmıştır. 

 

- Aktif dizin ile İnsan Kaynakları veri tabanı entegre edilerek personelin işe başlama, ayrılma 

gibi durumlarda otomatik olarak aktif dizin ve Exchange hesap açılış ve kapanış işlemlerinin 

yapılması sağlanmıştır. 

 

- ISO 27001 denetim ve belgelendirme süreci tamamlanmıştır. 

 

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreci kapsamında Veri 

Sorumluları Sicili kaydına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. 

 

- İş Zekası raporlama uygulamasının altyapısı hazırlanmış ve raporlar oluşturulmaya 

başlanmıştır. 

 

- “Elazığ ve Malatya İlleri Acil Destek Kredisi Program” ile “Elazığ ve Malatya İlleri İmalat 

Sanayi İşletme Kredisi Programı” ve “Tokat Acil Destek Kredisi Programı”na ilişkin yazılım 

geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. 

 

- İleri Girişimcilik Destek Programı, Geleneksel Girişimcilik Destek Programı ve İş Planı 

Ödülü Destek Programı yazılımlarının “Destek Programları Uygulama Esaslarının 

Hazırlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar” mevzuatına uygun çalışacak şekilde güncellenerek 

yayına alınmıştır. 

 

- Kurul toplantılarının online ortamda yapılabilmesinin teminen LMS ve KBS yazılımı 

üzerinde gerekli güncellemeler yapılmış ve devreye alınmıştır. 

 

- KBS yazılımı üzerinde üretilen belgelerin e-imza ile imzalanabilmesini teminen “e-imza 

uygulaması” geliştirilmiş ve devreye alınmıştır. 

 

- “Destek Programları Uygulama Esaslarının Hazırlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar” 

kapsamında proje bazlı destekler için dönemsel izleme, ödeme talebi ve desteklenen projenin 

revizyonu modülleri geliştirilerek devreye alınmıştır. 

 

- Kurum içi mevzuatların yayınlandığı “mevzuat.kosgeb.gov.tr” web sayfası yayından 

kaldırılarak intranet altından söz konusu mevzuata erişilebilmesini teminen gerekli yazılım 

çalışmaları yapılmıştır. 

 

- İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında “Enerji Verimli Elektrik Motorları 

Değişimi Desteği” ve “Model Fabrika Desteği” ne ilişkin yazılım geliştirme çalışmaları 

yapılmış ve devreye alınmıştır. 

 

- İşletme Değerlendirme Raporu ve KOBİ Rehberlik Sistemi yazılımına ilişkin çalışmalar 

sürdürülmektedir. 
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KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- Başkanlığımızın etkin tanıtımının yapılması ve ulusal/uluslararası imajının güçlendirilmesi 

amacıyla çalışmalar yürütülmüş olup ayrıca 6 adet KOSGEB e-dergi yayınlanmıştır. 

 

- 2020 yılının ilk altı ayında KOSGEB Çağrı Merkezine 72.365 adet gelen çağrı; CİMER ve 

KOSGEB İletişim Merkezi (Bilgi Edinme) aracılığıyla gelen 3.969 adet talep 

cevaplandırılmıştır. 
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III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 

 

A. Bütçe Giderleri 

Başkanlığımızın 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde bütçe gider gerçekleşmesinin 

1.093.829.722 TL olacağı öngörülmektedir. 

 

B. Bütçe Gelirleri 

Başkanlığımızın 2020 yılı Temmuz-Aralık döneminde bütçe gelir gerçekleşmesinin 

970.907.309 TL olacağı öngörülmektedir. 

 

C. Finansman 

Bütçe gider ve gelirleri arasında fark oluşması durumunda, aradaki farkın net finansmandan 

karşılanması öngörülmektedir. 

 

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

 

Üst politika dokümanları ve KOSGEB Stratejik Planı doğrultusunda; sunulan etkin destek ve 

hizmetler aracılığıyla KOBİ ve girişimcilerin, ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını 

artıracak ve yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayacak faaliyetler 

yürütülecektir. 

 

- Destek modelleri kurgulanırken KOBİ'lerin teknoloji düzeyini artıran, büyük işletmelerle 

KOBİ'ler arasında işbirliğini özendirecek, KOBİ'lerin ölçeklerinin büyütüleceği, imalat 

sanayinin önceliklendirildiği, ihracat odaklı, katma değeri yüksek, yerli üretime dayalı bir 

sistem kurgulanacaktır. Ekonomiye katkı sunabilecek, işi bilen, belirlenen hedeflere uygun 

KOBİ'ler desteklenecek ve KOSGEB olarak yeni vizyonumuzda bu kriterler dikkate alınarak 

stratejiler buna göre yürütülecektir. 

 

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

Faiz Desteği Yönetmeliği çerçevesinde sürdürülecektir. Bu kapsamda; 

 

 Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin 

kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak amacıyla İleri 

Girişimci Destek Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak 

amacıyla Geleneksel Girişimci Destek Programı’nın uygulanmasına devam 

edilecektir. 
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 Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş 

kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar 

sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek 

hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla İş Planı Ödülü Destek Programı’nın 

uygulanmasına devam edilecektir. 

 Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar 

doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için ön inkübasyon, 

inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sağlayacak İŞGEM/TEKMER yapılarının 

kurulması ve işletilmesini desteklemek amacıyla İŞGEM/TEKMER Destek 

Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma 

düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve 

öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İşletme Geliştirme Destek 

Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 Araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni 

fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni 

süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerinin sağlanması amacıyla Ar-Ge ve İnovasyon 

Destek Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ve KOBİ'lerin 

rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla 

hazırlayacakları projelerin desteklendiği KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek 

Programı'nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı 

pazar paylarını arttırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek amacıyla 

hazırlayacakları projelerin desteklendiği Yurt Dışı Pazar Destek Programı’nın 

uygulanmasına devam edilecektir. 

 Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma 

kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki 

işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasına yönelik hazırlayacakları projelerin 

desteklendiği İşbirliği Destek Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin 

uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç 

işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası 
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kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasının 

desteklenmesi amacıyla Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek 

Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, 

orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı 

sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak 

amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amacıyla KOBİ 

TEKNOYATIRIM-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (3. 

Dönem)’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek 

ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya 

yönelik küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ait yatırım projelerinin Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

çerçevesinde Stratejik Ürün Destek Programı’nın uygulanmasına devam edilecektir. 

 KOBİ’lerin sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlanması amacıyla 

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı’nın uygulanmasına devam 

edilecektir. 

 

PROJE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık kapsamında; 

 “Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında 

Usul ve Esaslar” ile “Teknik Danışmanlar Tarafından Sunulacak Hizmetlere İlişkin 

Hizmet, Ücret ve Süre Standartları”, ilgili birimlerden ve diğer kurum/kuruluşlardan 

alınan görüşler doğrultusunda konsolide edilerek yayınlanacak ve Teknik Danışmanların 

yetkilendirilme süreci başlatılacaktır. 

 Teknik Danışmanlık Desteği’ne ilişkin Uygulama Esaslarının ve yazılım çalışmalarının 

tamamlanmasını müteakip destekleme sürecinin başlatılması planlanmaktadır.  

 Pilot uygulamanın tamamlanmasının ardından “KOBİ Rehberliği Eğitimi” müfredatına 

son hali verilecek olup KOBİ Rehberleri tarafından sunulacak hizmetlere ilişkin 

standartların oluşturulmasına müteakip KOBİ Rehberlerinin yetkilendirme süreci 

başlatılacaktır. İşletmelerin yetkilendirilmiş KOBİ Rehberlerinden alacakları rehberlik 

hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla destek modelleri geliştirilecektir. 

 

- KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında belirlenen dönem ve konularda çağrıya 

çıkılması çalışmalarına devam edilecektir.  
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TEKNOLOJİ, YENİLİK VE YERLİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında gelen talepler doğrultusunda Ar-ge ve 

İnovasyon Protokolleri imzalanması sürdürülecek olup devam eden TEKMER İşbirliği 

Protokollerinin de Ar-ge ve İnovasyon Protokolüne dönüştürülmesine devam edilecektir. 

 

- İŞGEM/TEKMER Destek Programı kapsamında TEKMER başvuruları için ilk kurul 

toplantılarının gerçekleştirilmesi ve kabul edilen başvurular için destekleme sürecinin 

başlatılması planlanmaktadır. 

 

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında “Makine Sektörü” çağrısı çerçevesinde Komite tarafından desteklenmesi uygun 

bulunan projelerin Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında Proje Takvimleri 

çerçevesinde destekleme süreci başlatılacaktır. 

 

GİRİŞİMCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOSGEB Desteği ile kurulan ve/veya İŞGEM Adı Kullanım Hakkı almış olan 

İŞGEM’lerden 15’inin, yenilenen mevzuat dâhilinde “İŞGEM Adı Kullanım Hakkı”nın 

devamı için yaptığı başvuruların değerlendirme süreçleri tamamlanacaktır. Bununla birlikte, 

İŞGEM/TEKMER Destek Programı kapsamında Altınordu Belediyesi ve Altınordu Ticaret 

ve Sanayi Odasının müşterek yaptıkları İŞGEM başvurusunun değerlendirme süreçleri 

tamamlanacaktır. 

 

FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOBİ Finansman Destek Programı/Acil Destek Kredisi kapsamında 23 Haziran 2020 

tarihinde İstanbul Esenyurt’da meydana gelen kuvvetli sağanak yağış ve sel felaketinden 

etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlardan (Valilik/Kaymakamlık) belgeleyen 

KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı işletmelere, uygun koşullarda kredi 

kullanabilmelerini teminen, banka tarafından kredi kullandırılmasını müteakip faiz/kâr 

payının tamamının veya bir kısmının KOSGEB tarafından karşılandığı finansal destek 

sağlanacaktır. 

 

- 11. Kalkınma Planı’nda yer alan 340.1 no’lu “Türk sahipli filonun gelişimine yönelik uzun 

vadeli ve düşük faizli finansal destek mekanizması oluşturulacaktır” tedbir kapsamında 

KOSTER filosu yenilenmesi ve yerli tersanelerde yapılması için “KOSGEB KOBİ Kredi 

Faiz Desteği Yönetmeliği” doğrultusunda 2020 yılı sonuna kadar 10 adet KOSTER’in 

yenilenmesi amacıyla kredi faiz desteği verilecektir. Hazırlanacak Finansman Destek 

Programı kapsamında KOSGEB, yıllık olarak her bir KOSTER’in yenilenmesi için 

kullanacağı kredi faizinin en fazla 3.000.000 TL’ sini karşılayacaktır. 
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KOBİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOBİ Rehberlik ve Teknik Danışmanlık Sistemi çerçevesinde İşletme Geliştirme Destek 

Programına “Teknik Danışmanlık” a ilişkin destek unsurunun ilave edilmesine yönelik 

mevzuat çalışması yürütülecektir. 

 

- 2020 yılı ikinci altı ayında talep olması halinde Temsilcilik Ofislerinin açılmasına devam 

edilecektir. 

 

- KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında ödül almaya hak kazanan işletmeler belirlenerek 

ödül töreni düzenlenmesi planlanmaktadır. 

 

AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- 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. 

 

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

kapsamında tasfiye çalışmaları sürdürülecektir.  

 

- 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.  

 

- Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (SBA) kapsamında önümüzdeki dönem değerlendirme 

çalışmaları OECD ve ilgili kurum/kuruluşlar ile çalışmalara devam edilecektir. 

 

- Türkiye – Filistin KEK toplantısında imzalanan metinde yer alan KOBİ’ler alanında işbirliği 

maddesine atıfla yakın zamanda kurulan Filistin Girişimciliği Güçlendirme Bakanlığı ile 

Mutabakat Zaptı ve sonrasında Eylem Planı imzalanması planlanmaktadır. 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOSGEB Stratejik Planı (2019-2023) kapsamında 2021 Yılı Performans Programı’nın 

hazırlık çalışmaları yürütülecektir. 

 

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde Yeni Ekonomi Programı (2021-

2023)’nın hazırlık çalışmalarına katkı sağlanacaktır. 

 

- 1 Temmuz-31 Aralık 2020 dönemini kapsayan “III. 180 Günlük İcraat Programı”nda 

Başkanlığımızın sorumlu olduğu eylemlerin takibi yapılacaktır. 
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- KOSGEB Stratejik Planı (2019-2023) kapsamında 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na ilişkin 

hazırlık çalışmalarının yürütülmesi planlanmaktadır. 

 

- Başkanlığımızın vermiş olduğu geri ödemeli desteklerin e-tahsilat sürecine alınması için geri 

ödeme sürecine ilişkin iş analizi yapılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler 

devam etmektedir. 

 

- 2019-2021 Dönemi Orta Vadeli Program ve 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 

Programında, performans esaslı bütçeleme sisteminden program bazlı bütçeleme sistemine 

geçiş için çalışmalara başlanacağı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda; Başkanlığımız 2021 yılı 

bütçe hazırlık çalışmaları program bütçeye uygun olarak başlatılacaktır. 

 

BİLGİ YÖNETİM VE KARAR DESTEK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- Yetkinlik Değerlendirme Sistemi kapsamında; 

 Sektör risk haritası hazırlanacaktır. 

 Sisteme ilişkin tasdik (endorsment) süreci çalışmaları devam edilecektir. 

 Sistem uygulamaya alınacaktır. 

 

- İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) kapsamında; 

 İşletmelerin talep ettiği yeni tasarlanan İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)’nin Türkçe 

ve İngilizcelerinin onaylanmasına devam edilecektir. 

 İDR, 2019 verileri ile hazırlanacaktır. 

 

- Üçer aylık dönemler için yılda 4 kere gerçekleştirilecek olan KOSGEB İmalat Sanayi Üç 

Aylık Eğilim Anketi’nin referans dönemi 2020 yılı 2. Çeyreği (Nisan – Mayıs - Haziran 

2020) olmak üzere uygulanmasına devam edilecek ve anketin analiz sonuçları raporu 

hazırlanacaktır. 

 

- KOSGEB İmalat Sanayi Üç Aylık Eğilim Anketi’nin referans dönemi 2020 yılı 3. Çeyreği 

(Temmuz-Ağustos-Eylül 2020) olmak üzere uygulanmasına devam edilecek ve anketin 

analiz sonuçları raporu hazırlanacaktır. 

 

- 11. Kalkınma Planından kapsamında;  

 “Ölçek Ekonomisi”,  

 “KOBİ’lerin Kümelenme İşbirlikleri”,  

 “Yenilikçi Finansman”  

başlığı altında rapor hazırlanacaktır. 

 

- Girişimcilik Destek Programı - Yeni Girişimci Desteği, Genel Destek Programı - Yurt İçi 

Fuar Desteği ve Genel Destek Programı - Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’ne ilişkin 

değerlendirme raporlarının tamamlanarak Başkanlık Makamına sunulması ve ilgili birime 

gönderilmesi sağlanacaktır. 



28 

 

 

- 2020 Yılı Değerlendirme Takvimi kapsamında aşağıdaki değerlendirme çalışmalarına 

başlanacaktır.  

Nihai değerlendirme çalışmaları: 

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

Programı,  

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

Programı  

 

Ara değerlendirme çalışmaları: 

 KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı - 2017 1 Üretim ve İhracatta Teknoloji 

Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması Proje 

Teklif Çağrısı – Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki 

ağırlığının arttırılması konusu 

 KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı_2017 1 Üretim ve İhracatta Teknoloji 

Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının Arttırılması Proje 

Teklif Çağrısı – İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım konusu 

 İşletme Geliştirme Destek Programı - Yurt İçi Fuar Desteği 

 İşletme Geliştirme Destek Programı - Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 

 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- Hizmet içi eğitime ilişkin faaliyetler: 

 2020 Yılı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamındaki eğitimler pandemi süreci 

nedeniyle KOSGEB Uzaktan Eğitim, e-Kurul ve Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden 

düzenlenecektir. 

Bu kapsamda yapılması planlanan eğitimler; 

 Muhasebecilere yönelik olarak “Muhasebe Uygulamaları Eğitimi” 

 Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi personeline yönelik olarak “Taşınır 

Eğitimi” 

 Tez hazırlayan personele yönelik olarak “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Tez Yazımı 

Eğitimi”, 

 Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı personeline yönelik olarak Türkiye 

İstatistik Kurumu Uzmanlarının katkılarıyla “Araştırma Planlaması ve Analizi Eğitimi”, 

 KOBİ Uzman ve Uzman Yardımcılarına yönelik olarak Türk Patent Enstitüsünün 

katkılarıyla “Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi”, 

 Sayıştay Uzmanı tarafından gerçekleştirilecek olan “Taşınır ve Taşınmaz Eğitimi” 

dir. 

 

- İnsan kaynakları mevzuatına ilişkin faaliyetler: 

 Mevzuat çalışmaları kapsamında KOSGEB İnsan Kaynakları Yönetmeliği taslak 

çalışmaları KOSGEB İcra Komitesi tarafından onaylandıktan sonra yayımlanmak üzere 

Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecektir. 
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BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 

- KOSGEB veri tabanının bakımı (SQL), raporlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi, yazılım 

geliştirme ortamlarında yetkinliğin artırılması, aktif dizin ve domain yapısı ile e-posta 

ürünlerinin düzgün bir şekilde çalışması ve programlar arası uyum için MİCROSOFT 

Danışmanlık Hizmetleri Paketi (MCS) alınması planlanmaktadır. 

 

- KOSDER kredi programı yazılımının devreye alınması planlanmaktadır. 

 

- “Destek Programları Uygulama Esaslarının Hazırlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar” 

kapsamında ödeme oluru modülünün proje bazlı destek programları için devreye alınması 

planlanmaktadır. 

 

- Yılın ikinci yarısında çıkılması öngörülen KOBİGEL çağrısına ilişkin yazılım geliştirme 

çalışmalarının tamamlanması planlanmaktadır. 

 

- Kurumun güvenlik politikalarının ve kontrollerinin verimliliğini test etmek amacıyla 

Penetrasyon (Sızma) Testi yaptırılması planlanmaktadır. 

 

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum süreci kapsamında veri envanteri 

oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam edecektir. 

 

KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

- KOSGEB etkin tanıtımının yapılması ve ulusal/uluslararası imajının güçlendirilmesi 

amacıyla iletişim çalışmaları yürütülecektir. 

 

- KOSGEB Çağrı Merkezi, CİMER, KOSGEB İletişim Merkezi ve soru önergeleri yoluyla 

gelen talepler karşılanmaya devam edilecektir. 

 


