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BEYAN
Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum “KOSGEB BÜNYESİNDE VERİLEN
DESTEKLERİN
KOBİ'LERİN
PROJE
YAZMA
ALIŞKANLIKLARINA
(BECERİLERİNE) ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: MARMARA BÖLGESİ ÖRNEĞİ’’
isimli çalışmada, bilimsel etik normlarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden istifade
edilmesi durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıfta bulunulduğunu, kullanılan
verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının başka bir tez
çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim.
Kenan SERT
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KOSGEB BÜNYESİNDE VERİLEN DESTEKLERİN KOBİ'LERİN
PROJE YAZMA ALIŞKANLIKLARINA (BECERİLERİNE)
ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ:
MARMARA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Özet
Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi nezdinde, Türkiye’de fikir aşamasından
nihai sonuçların elde edilmesine değin hazırlanan projelerin değerlendirmesini kapsayan bu
çalışma, reel sektörün teşvik ve desteklerle yürüttüğü projelerin süreç etkinliğini
ölçmektedir. Proje çalışmalarında uygulanan bilgi yönetim sistemi içerisinde ele alınmış
pek çok metodoloji bulunmaktadır. Bu metodolojilerden yaygın olarak bilinenlerden birisi
PUKÖ döngüsüdür. Çalışmada PUKÖ döngüsü detaylandırılmış ve alt birimler ile “bir
projenin etkinliği”, yani hedefe ulaşması açısından ihtiyaç duyulan adımlardan hangilerinde
ya da hangisinde sorunların olduğu veya oluştuğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma,
Marmara Bölgesi’nde yer alan KOSGEB Müdürlükleri bünyesinde farklı destek
programları için değerlendirilmiş ve özelde elde edilen sonuçların genele uyarlanması
konusunda bir fikir oluşturmaya çalışılmıştır.
Bu çalışma kapsamındaki veriler KOSGEB destek programları için ele alınmış,
derlenmiş, analiz edilmiş ve nihayet reel sektörün destekleri kullanma hususunda
alışkanlıklarına yönelik bir sonuç elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, KOSGEB, Proje Kavramı, Proje Süreci, PUKÖ,
Destek Programları
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ABSTRACT
As Industrial Policy and Technology Management, this study is prepared including
evaluation of projects from the idea stage until the final results to be achieved in Turkey, is
the process of measuring the effectiveness of projects with encouragement and support
from the corporate sector. There are many methodologies in the information management
system applied in the project studies. One of the widely known methodologies is the PDCA
cycle. The PDCA cycle will be elaborated and the sub-units will try to identify which or
which of the steps needed to achieve the goals as effectiveness of a project, that is,
achieving the goal, or which problems occur. The study was evaluated for different support
programs within the KOSGEB Directorates in the Marmara Region and an attempt was
made to form an opinion on the general adaptation of the results obtained in particular.
The data within the scope of this study has been handled, compiled, analyzed as by
KOSGEB support programs and finally a result has been obtained regarding the habits of
the real sector in using supports.
Key Words: SME’s, KOSGEB, Project Concept, Project Process, PACT, Support
Programs
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GİRİŞ
KOBİ’ler, gerek istihdama olan katkıları ile gerekse üretim hacmine katkıları ile
ülke ekonomilerinin ilerlemesine katkı sağlamaktadır. KOBİ’lerin ülkemizdeki sayısı/oranı
da düşünüldüğünde ülke ekonomisine olan bu katkı son derece önemlidir. Böyle olunca da
KOBİ’lerin devlet tarafından desteklenmesi ve onlara finansal teşvikler sağlanması konusu
önem arz etmektedir.
Ülkemizde KOBİ’leri destekleyen birden fazla kamu kurumu mevcuttur. Ancak
sadece KOBİ’leri desteklemesi ve kendini KOBİ’lerin hamisi olarak görmesi bakımından
KOSGEB bu konuda öncü sayılabilir. KOSGEB, KOBİ’lere sunmuş olduğu birden fazla
destek programı ile bu görevini gerçekleştirmektedir.
KOBİ’lere destek programları sunulurken bunların içerikleri ve uygulama süreçleri
KOBİ’ler ve diğer paydaşlar için önem arz etmektedir. Bu sebeple ilgili programların
KOBİ’lerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması, aynı zamanda da anlaşılır olması
gerekmektedir. Bir gerekli konu da firmaların proje yazabilme yetenekleridir. Çünkü kamu
kurumları tarafından sunulan çoğu destek programı belli bir proje formatı ve kalıbında
istenmektedir. Bu sebeple KOBİ’lerin proje yazabilme ve uygulayabilme becerileri destek
programlarından yararlanabilmeleri için gereklidir. Çalışmamda KOSGEB’in 2010 yılından
beri sunmuş olduğu destek programlarının, KOBİ’lerin proje yazma alışkanlıklarına
(becerilerine) olan katkısı değerlendirilmiştir. Halihazırda 81 ilde 92 adet Müdürlük ve bir
adet de Başkanlık mevcut olduğundan dolayı çalışma Marmara Bölgesi'ni kapsamıştır.
Çalışmamın birinci bölümünde KOBİ kavramı ve ekonomideki paylarına ilişkin bir
takım veriler, ikinci böümünde genel anlamı ile KOSGEB, destek programları ve proje
kavramından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise KOSGEB’den sağlanan veriler
doğrultusunda yapılmış olan çalışma ve sonucundan bahsedilerek Sonuç kısmına
geçilmiştir.
Son kısımda yer almış olan veriler ile KOSGEB Marmara Bölgesi düzeyinde
KOBİ’lerin destek programı performansları yorumlanmıştır.
Şahsım aynı zamanda KOSGEB gerçekleştirme görevlisi olduğundan dolayı
uygulamadaki aksaklıkları ve çözüm önerilerini birinci ağızdan değerlendirme imkanı
bulunulmuştur. Bu minvalde uygulamada yaşanan belli başlı bazı tespitler aşağıdaki
gibidir:
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KOSGEB’in uygulamış olduğu bazı destek programları, KOBİ’ler
tarafından uğraştırıcı olarak görülebilmekte,
KOBİ’ler tarafından projelerde taahhüt edilen faaliyetler ya
gerçekleştirilemeyebiliniyor
ya
da
taahhüt
edildiği
şekilde
gerçekleştirilemeyebiliniyor,
KOBİ’ler destek programlarına başvuru aşamasında çoğu zaman istenilen
bilgileri ve şartları göz ardı ederek ilgili programlara sadece finansal kaynak
amacı ile başvuru yapıyor, bu sebeple de destek programları uygulama
sürecinde aksaklıklar yaşayabiliyor,
Projede istenen bilgilerle, KOBİ’lerin sunmuş olduğu bilgiler çoğu zaman
uyuşmamaktadır,
Proje başvuru ve uygulama süreçlerinin KOBİ’ler tarafından fazla
önemsenmediği ve ayrı bir proje biriminin çoğu zaman KOBİ’lerde mevcut
olmadığı tespiti yapılmıştır. Bu sebeple de ya proje başvurusu yapan ve
uygulayan firma yetkilileri sık sık değişmekte ya da birden fazla kişi
olabilmektedir. Sonuçta proje alanında uzmanlaşmış kişilerin değil de
herhangi bir personelin sürece dahil olması sebebi ile de KOSGEB ile
iletişimde kopuklukar ya da sorunlar yaşanabilmektedir,
İlk proje desteğini KOSGEB’den alan KOBİ’lerin çoğunluğu diğer destek
veren kurumlara başvuru yaptığında (TÜBİTAK vb…) KOSGEB
tecrübelerinin sürece olumlu etki ettiğini ve KOSGEB’in diğer kurumlara
göre daha az prosedür gerektirdiğini dile getirmektedirler,
Destek programına başvurarak onay almış olmasına rağmen destek ödemesi
alan işletme sayısı hiçbir destek programında onay alanların tamamı olarak
gerçekleşmemiştir,
Destek programı başvuru dönemi ile programın KOSGEB tarafından
onaylama süreci arasındaki zaman farkı ne kadar fazla olursa projenin
uygulanabilirliliği o derece riske girmektedir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
KOBİ KAVRAMI VE EKONOMİDEKİ PAYLARI
Günümüz dünyasında ülke sınırlarının ortadan kalkması ve teknolojinin gelişimi
sayesinde KOBİ’lerin durumu da ülkeler için önemli hale gelmiştir. KOBİ’ler, ülkelerin
ihracatına, istihdamına ve diğer makro ekonomik göstergelerine etki etmektedir.
Küreselleşen dünya ile birlikte KOBİ’lerin rekabet edebilir ve başarılı/sürdürülebilir bir
işletme yapısına sahip olması ülkeler için önem teşkil etmektedir. Bu sebeple KOBİ’lerin
bu misyonlarını gerçekleştirebilmeleri için devletler bir takım destek ve teşvik
mekanizması geliştirmişlerdir. Bu aşamada da KOBİ tanımı gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Çünkü hangi işletmelerin KOBİ olduğu belirlenir ve netlik kazanırsa devletlerin sunmuş
olduğu destek ve teşvik programlarına başvuru yapabilecekler belli olur.
KOBİ tanımında dünyada kullanılan ortak kriterler sermaye tutarı, ciro tutarı ve
istihdam sayısı gibi kavramlardır. Kimi ülke bu kavramlardan birini, kimi ikisini ya da
üçünü kullanabilmektedir. KOBİ tanımı ülkeden ülkeye, hatta aynı ülke içinde bile
kurumdan kuruma göre değişebilmektedir. Ancak aşağıda Türkiye’de ve bazı ülke ve
kurumlardaki genel geçer KOBİ tanımlarına değinilmiş ve ardından da KOBİ’lerin ülke
ekonomisindeki paylarına dair bilgiler verilmiştir.
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1.1 TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KOBİ KAVRAMI
1.1.1 Türkiye’de KOBİ Tanımı
Aşağıdaki tablodan Türkiye de sermaye tutarı, ciro tutarı ve istihdam sayısı kriterlerinin
tamamının da KOBİ tanımında değerlendirildiği ve genel tanımın iki yüz elli kişiden az
yıllık çalışan istihdamı ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilanço toplamından herhangi
birinin yüz yirmi beş milyon Türk Lira’sını geçmeyeceği anlaşılmaktadır:
Tablo 1: Türkiye’de KOBİ Tanımı

İŞLETME
Çalışan Sayısı (Yıllık Net Satış Hasılatı Veya Mali Bilanço
KATEGORİSİ
İş Birimi)
Toplamı
< 10
<= 3 Milyon TL
Mikro İşletme
< 50
<= 25 Milyon TL
Küçük İşletme
< 250
<= 125 Milyon TL
Orta
Büyüklükte
İşletme

1.1.2 Avrupa Birliğ’nde KOBİ Tanımı
Birlik kapsamında ortak bir KOBİ tanımı yapılmış olup, aşağıdaki tabloda kriterler
belirtilmiştir:
Tablo 2: AB’de KOBİ Tanımı

İŞLETME
KATEGORİSİ
Mikro İşletme
Küçük İşletme
Orta
Büyüklükte
İşletme

Çalışan Sayısı
< 10
< 50
< 250

Net Satış Hasılatı Veya Mali Bilanço
Toplamı
<= 2 Milyon Euro
<= 10 Milyon Euro
<= 50 Milyon Euro
<= 43 Milyon Euro

(European Comission, 2015, s. 11)
Tablo 2’den de anlaşıldığı üzere Türkiye ve AB’deki KOBİ tanımı kriterleri benzerdir.
Tek fark Türkiye’de orta büyüklük grubunda yer alan işletmelerde net satış hasılatı ve mali
bilanço toplamı tutar limiti eşitken, AB’de bu kalemler farklı tutarlara sahiptir.
1.1.3 Amerika Birleşik Devletleri’nde KOBİ Tanımı
Tablo 3’te ABD’de KOBİ tanımı için faaliyet alanına göre bir ayrım yapıldığı
anlaşılmaktadır:

Tablo 3: ABD’de KOBİ Tanımı
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SEKTÖR
Çalışan Sayısı
< 1500
İmalat Sanayi
< 1500
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
ve Hizmet Sektörü
Tarım İşletmeleri
(Şimşek ve Diğerleri, 2013, s. 122)

Net Satış Hasılatı
<= 21,5 Milyon $
<= 25 Milyon $
<= 13 Milyon $
<= 9 Milyon $

Tablodan görüldüğü gibi ABD’de tarım, perakende ticaret ve hizmet sektörü için sadece
net satış tutarı kriter olarak belirlenmiştir. Ancak imalat ve toptan ticaret sektörü için
çalışan sayısı da esas alınmıştır ve 1500 adet çalışana kadar işletmeler KOBİ olarak
tanımlanmıştır.

1.1.4 Güney Kore’de KOBİ Tanımı
Güney Kore’deki tanım için OECD kaynak olarak kullanılmış ve ilgili veriler aşağıda
paylaşılmıştır:
Tablo 4: Güney Kore’de KOBİ Tanımı

SEKTÖR
İmalat
Madencilik, İnşaat,
ulaşım
Ticaret ve Hizmet

Orta Boy İşletmeler
(İstihdam Sayısı)
<= 300
<= 300

Küçük Boy İşletmeler
(İstihdam Sayısı)
<= 50
<= 50

Mikro İşletmeler
(İstihdam Sayısı)
<= 10
<= 10

<= 300

<= 10

<= 5

Güney Kore’de 300 adet dahil çalışana sahip olan işletmelerin KOBİ olarak
tanımlandığı tablo 4’ten görülmektedir. Orta boy işletmelerde, çalışan sayısı için üst limit
tüm sektörler için eşit olarak belirlenmişken, küçük boy ve mikro işletmelerde sektörlere
göre bu limit farklılık gösterebilmektedir.

1.1.5 Çin’de KOBİ Tanımı
Çin’de de Güney Kore ve ABD gibi sektör ayrımı yapılırak KOBİ tanımına gidildiği
Tablo 5’ten tespit edilmektedir:
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Tablo 5: Çin’de KOBİ Tanımı

SEKTÖRLER
Sanayi
Sektörü

Toptan Satış
Sektörü

Perakende
Satış
Sektörü

Konaklama
Ve Catering
Sektörü

Orta
Ölçekli
İşletme
Küçük
Ortaklı
İşletme
Orta
Ölçekli
İşletme
Küçük
Ortaklı
İşletme
Orta
Ölçekli
İşletme
Küçük
Ortaklı
İşletme
Orta
Ölçekli
İşletme
Küçük
Ortaklı
İşletme

ÇALIŞAN SAYISI

SATIŞ CİROSU

< 2.000

< 30 Milyon Yuan

TOPLAM
SERMAYESİ
< 400 Miyon Yuan

< 300

< 30 Miyon Yuan

< 40 Milyon Yuan

< 200

< 30 Milyon Yuan

< 100

< 30 Milyon Yuan

< 500

< 150 Milyon
Yuan

< 100

< 10 Milyon Yuan

< 800

< 150 Milyon
Yuan

< 400

< 30 Milyon Yuan

Yukarıdaki tablodan Çin’de sanayi sektörü hariç diğer sektörlerde toplam işletme
sermayesinin KOBİ tanımında değerlendirilmediği görülmektedir. Çin’de KOBİ tanımının
sektör ayrımından dolayı Güney Kore ve ABD ile benzediği ancak tanımda dikkate alınan
veriler bakımından ise sadece ABD’ye benzediği söylenebilir. Çünkü Güney Kore’de tanım
için sadece istihdam sayısı değerlendirilirken Çin’de ve ABD’de ise çalışan sayısı ile
birlikte satış cirosu da değerlendirilmiştir.
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1.1.6 Japonya’da KOBİ Tanımı
Tablo 6’dan görüleceği üzere Japonya’da 300 kişiye kadar istihdam sağlayan ve
sermaye miktarı da 100 milyon Yen’i geçmeyen işletmeler KOBİ vasfını taşımaktadırlar.
Tablo 6: Japonya’da KOBİ Kriterleri

Sektör

Çalışan Kişi Sayısı

Sermaye Miktarı

İmalat Sanayi

300 kişiye kadar

100 milyon Yen’e kadar

Ticaret

100 kişiye kadar

30 milyon Yen’e kadar

Hizmetler

50 kişiye kadar

10 milyon Yen’e kadar

Japonya’da da sektör ayrımı yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışan sayısında üst
limit 300 kişi olarak belirlenmiştir.
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1.2 TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN EKONOMİ İÇİNDEKİ VERİLERİ
1.2.1 Türkiye’de Sektörel Bazda Çalışan Kişi Sayısıma Göre Girişim Sayısı
TÜİK İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları Çalışması sonuçları, 2013 yılında
Türkiye’de 3.529.541 girişimin faaliyette bulunduğunu göstermiştir. Buna göre 2013
yılında Türkiye'de 250’den az çalışanı olan 3.524.331 girişim faaliyet göstermiştir. Buna
göre Türkiye’de toplam işletmelerin %99,9’unu KOBİ’ler oluşturmaktadır.
Tablo 7: Sektörlerin Çalışan Sayısına Göre Girişim Sayısı

Sektör

(Nace

Çalışan Sayısına Göre Girişim Sayısı

Rev.2)
0-9
Tarım, 28.619

A

Ormancılık

10-49

50-249

0-249

> 250

1.537

211

30.367

22

1.437

352

7.264

60

44.668

8.882

425.158

1.627

418

167

4.516

62

384

103

3.531

81

36.027

7.115

253.237

510

ve

Balıkçılık
B Madencilik ve 5.475
Taş Ocakçılığı
C İmalat

371.608

D Elektrik, Gaz, 3.931
Buhar

ve

İklimlendirme
Üretimi

ve

Dağıtımı
E Su Temini; 3.044
Kanalizasyon,
Atık
ve

Yönetimi
İyileştirme

Faaliyetleri
F İnşaat

210.095

8

G

Toptan

ve 1.189.401

47.583

4.272

1.241.256

472

10.929

1.387

560.894

219

12.715

1.597

305.219

307

ve 37.877

2.401

426

40.704

86

ve 24.702

1.026

161

25.889

75

L Gayrimenkul 49.662

1.562

160

51.384

15

9.697

738

192,779

117

5.382

2.840

47.949

876

6.284

885

28.476

345

Perakende
Ticaret; Motorlu
Kara
Taşıtlarının

ve

Motosikletlerin
Onarımı
H Ulaştırma ve 548.578
Depolama
I Konaklama ve 290.907
Yiyecek
Hizmeti
Faaliyetleri
J

Bilgi

İletişim
K

Finans

Sigorta
Faaliyetleri

Faaliyetleri
M

Mesleki, 182.344

Bilimsel

ve

Teknik
Faaliyetler
N

İdari

ve 39.727

Destek Hizmet
Faaliyetleri
P Eğitim

21.307

9

Q İnsan Sağlığı 37.682
ve

3.995

870

42.547

291

837

138

34.445

13

3.672

263

228.716

32

190.554

30.567

3.524.331

5.210

Sosyal

Hizmet
Faaliyetleri
R Kültür, Sanat, 33.470
Eğlence,
Dinlence

ve

Spor
S Diğer Hizmet 224.781
Faaliyetleri
TOPLAM

3.303.210

250’den fazla istihdama sahip işletmelerin sayısı hiçbir sektörde KOBİ’lerin sayısını
geçememiştir. İlgili durum tablo 5’ten anlaşılmaktadır. Bu durum KOBİ’lerin ekonomide
istihdam anlamında ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

1.2.2 Türkiye’deki Girişimlerin Ölçeklerine Göre Oransal Dağılımı
KOBİ’lerin ekonomideki girişim sayısının neredeyse yüzde yüzünü oluşturduğunun
tespiti grafik 1 den yapılabilmektedir:
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Grafik 1: Türkiye’deki Girişimlerin Oransal Dağılımı

Ölçeklerine Göre İşletmelerin Dağılımı (%)
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Yukarıdaki grafikden KOBİ’lerin büyüklüklerinden dolayı ülke ekonomilerine yön
verebilecekleri, ekonomik göstergeleri olumlu ve olumsuz şekilde etkileyebilecekleri
anlaşılmaktadır. Bu sebeple ekonominin çoğunluğunu oluşturan bu mevcudiyete yönelik
uygulanacak destek ve teşvik mekanizmaları iyi ve verimli bir şekilde oluşturularak
oluşacak etkinin olumlu yönde olması sağlanmalıdır.

1.2.3 Küçük Ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatikleri
KOBİ’lerin birtakım makro ekonomik göstergelere ait verileri aşağıda belirtilmiş olup,
bir kez daha KOBİ’lerin ekonomide önemine vurgu yapılmıştır:
“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), 2014 yılında toplam girişim
sayısının %99,8’ini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın %73,5’ini, maaş ve ücretlerin
%54,1’ini, cironun %62’sini, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) %53,5’ini ve
maddi mallara ilişkin brüt yatırımın ise %55’ini oluşturdu.”
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Grafik 2: Türkiye’deki Girişimlerin Büyüklük Grubuna Göre Temel Göstergeleri (2014)

Büyüklük Grubuna Göre Temel Göstergeler % (2014)
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Grafik 3’ten de anlaşılacağı üzere KOBİ’ler ülke istihdamının neredeyse dörtte üçünü
oluşturmaktadır. İlgili göstergelerin tamamında KOBİ’ler büyük ölçekli işletmelere
üstünlük sağlamıştır. Makro ekonomik göstergelerin çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler ülke
gelişmesinde ve kalkınmasında önemli rol oynamktadır.

1.2.4 KOBİ’lerin Dış Ticaretteki Payları
“İhracatta, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimlerin payı %17,7 iken, 10-49 kişi
çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %20,3, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli
girişimlerin payı ise %17,1 oldu. Çalışan sayısı 250+ olan büyük ölçekli girişimlerin payı
ise %43,6 olarak gerçekleşti. Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ’lerin ihracatının
%59,3’ü ticaret sektöründe, %36’sı ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler
tarafından yapıldı.
İthalatta, 2015 yılında 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimlerin payı %6,3, 1049 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı %13,1, 50-249 kişi çalışanı olan orta
ölçekli girişimlerin payı ise %18,2 oldu. Çalışan sayısı 250+ olan büyük ölçekli girişimlerin
payı ise %62,3 olarak gerçekleşti. Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ’lerin ithalatının
%59,6’sı ticaret sektöründe, %33,1’i ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler
tarafından gerçekleştirildi.”
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Grafik 3: KOBİ’lerin İhracat Ve İthalat Oranları

KOBİ'lerin Dış Ticaretteki Payları % (2014 ve 2015)
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İhracatın da yarıdan fazlasını KOBİ’lerin gerçekleştirdiğini grafik 4’ten görmekteyiz.
Yukarıdaki bilgileri değerlendirecek olursak KOBİ’ler ekonominin başrolünde yer
almaktadır. Faaliyetleri ile ekonomiye yön vermekte ve ulusal istatistikleri
değiştirmektedirler. Ayrıca yukarıdaki bilgilerden KOBİ’lerin ülke ekonomisi için ne kadar
önemli bir etkiye sahip olduğu, kendilerine ülke politikalarında yer verilmesi gerektiğini ve
kendilerinin çeşitli devlet teşvikleri ile desteklenmesi gerektiğini anlayabiliriz.
Günümüzde küreselleşmeden kaynaklı artan yurt dışı rekabetin öneminden dolayı
KOBİ’lerin bu rekabette avantajlı konuma gelmeleri adına devlet teşvik ve destekleri elzem
teşkil etmektedir. Bu aşamada KOBİ’lerin destek mekanizmalarından yararlanabilmeleri
için nitelikli ve uygun proje hazırlamaları gerekmektedir. Çalışmamda elde edilen sorunlara
çözüm önerilerinde bulunarak KOSGEB destek süreçlerindeki sorunlar asgari düzeye
indirilip KOBİ’lerin dış ticarette rekabet edebilmelerine yardımcı olunmak istenmiştir.
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İKİNCİ BÖLÜM
PROJE KAVRAMI, PROJE SÜRECİ VE KOSGEB DESTEK
PROGRAMLARININ GENEL TASLAĞI
KOBİ’ler için proje kavramı hayati anlam ifade etmektedir. Çünkü hem kendi örgüt iç
yapılarında projeler hazırlayarak planlama, gerçekleştirme, kontrol etme ve düzeltme
faaliyetlerini gerçekleştirmede, hem de dış özel ve kamu paydaşlarına projeler sunarak özel
ve/veya kamu kurumlarının destek programlarından yararlanmakta ve müşterilerinden de
teklif almaktadırlar.
İyi ve etkin bir proje bir dizi süreçlere ve kavramlara sahip olmalıdır. Karşı taraf için
anlaşılır ifadeler barındırmalıdır. Bu bölümde proje kavramından ve KOSGEB destek
programlarının genel çereçvesinden bahsedilerek çalışmanın uygulama bölümüne
geçilmiştir.
Birinci kısımda proje ve proje için önemli diğer kavramlar açıklanmış olup, ikinci
kısımda da KOSGEB ve uyguladığı destek programlarından bahsedilmiştir.
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2.1 PROJE KAVRAMI VE PROJE İLE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR
2.1.1 Proje Kavramı
KOBİ’ler için proje kamu kaynaklarından yararlanmak için ve/veya mal/hizmet sunumu
öncesinde müşterilerine sunduğu dökümandır. TDK sözlüğüne göre proje kelimesinin
Fransızca’dan dilimize girdiği anlaşılmaktadır ve TDK’ya göre “Değişik alanlarda önceden
plan ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları
tarafından onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına
gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.” olarak tanımlanmıştır. Tanıma
göre proje kavramı ile ilgili önemli hususlar; alan sınırlaması olmaması, bir plan dahilinde
olması, maliyet hesaplamasının öne çıkması ve belirli bir süreye sahip olmasıdır.
KOSGEB’e göre ise proje “Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer
kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütününü” ifade
etmektedir. Bu tanımlama KOSGEB’in sunmuş olduğu tüm proje destek programlarının
uygulama esaslarında aynı şekilde belirtilmiştir.
İki tanımlamadan da yola çıkarak projenin içeriğinde kesinlikle yer alması gerekenler
öncelikle bir planlama olmasıdır ve bu planlama içinde de projenin amacı, kapsamı, hedefi,
çıktıları, süresi ve bütçesi net olarak belirtilmelidir.

2.1.2 Proje Yönetimi
İnsanın var olmasından bu yana çeşitli konularda birçok proje hazırlanmış ve
uygulanmış olsa da küreselleşmenin artması sonucu artan rekabetçlikle birlikte proje
yönetimi kavramı önem kazanmıştır. Çünkü kaynakların kıt olması sebebi ile yapılması
düşünülen iş her bakımdan iyi hazırlanmış bir proje sahibine verilme olgusunu getirmiştir.
2000’li yıllarda hızlanan rekabet yarışında tüm organizasyonların ayakta kalabilmeleri,
uygulamakta oldukları projelerin başarısına her zamankinden daha çok bağımlı hale
gelmiştir.
Başarılı bir proje yönetimi aşağıdaki süreçlere sahip olmalıdır:
a)
b)
c)
d)
e)

Hazırlama,
Onaylama,
Uygulama,
İzleme
Sonlandırma

Hazırlama; projenin KOBİ tarafından hazırlanması sürecidir,
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Onaylama; hem KOBİ’nin kendi iç örgütsel yapısındaki yetkili birim tarafından hem de
sunulan Kurum tarafından projenin onaylanmasıdır,
Uygulama; projede belirtilen faaliyetlerin KOBİ tarafından uygulanma sürecidir,
İzleme; projede belirtilen faaliyetlerin uygulanmasının projeyi onaylayan Kurum
tarafından izlenmesidir,
Sonlandırma ise; projenin tamamlanarak kapatılmasıdır.
2.1.3 Projede Başarıyı Etkileyen Kavramlar
Her proje öznel olduğu için başarısını etkileyen faktörler de her proje için farklıdır.
Ancak genel anlamda projelerin başarısını etkileyen kavramları genel başlıklar halinde
sıralayabiliriz.
Bu doğrultuda proje başarısını etkileyen faktörler; proje yönetim faaliyetlerinden
kaynaklanan faktörler, insan ile ilgili faktörler, dış çevre faktörleri, proje ile ilgili faktörler,
proje prosedürü faktörleri şeklinde gruplandırılarak ele alınmıştır.. Aşağıdaki şekilde bu
kavramlar belirtilmiştir:
Şekil 1: Projelerde Kritik Başarı Faktörleri Ve Değişkenler

Proje Yönetim Faaliyetleri
-Etkin Kalite Güvence
Programı
-Etkili Bir Güvenlik Yapısı
-Genel Yönetim Faaliyetleri
-Geri Bildirim Yetenekleri
-İletişim Sistemleri
-Kontrol Mekanizması
-Planlama
-Taşeron Kontrolü
-Uygun Organizasyon Yapısı
Dış Çevre Faktörleri
-Endüstriyel İlişkiler
-Ekonomik Ortam
-Fiziksel Çevre
-Siyasi Ortam
-Sosyal Çevre
-Teknolojik Gelişmeler

Proje Prosedürleri
-İhale Yöntemi
PROJE
BAŞARISI

Proje İle İlgili
Faktörler
-Projenin Boyutu
-Projenin Karmaşıklığı
-Projenin Doğası
-Projenin Tipi

İnsan İle İlgili Faktörler
-Müşterinin Proje Katkıları
-Müşteri Yetenekleri
-Müşteri Beklentisi
-Müşteri Organizasyonunun
Büyüklüğü
-Müşterinin Doğası
-Müşterinin Deneyimi
-Proje Ekip Liderinin Proje
Değişikliklerine
Adaptasyonu
-Proje Liderinin Maliyet,
Zaman Ve Kalite Taahhüdü
-Proje Ekip Liderinin
Teknik Ve Yönetim Becerisi
-Proje Ekip Liderinin
Deneyimi

Yukarıdaki şekile göre projede başarıyı etkileyen faktörlerin beş ana başlıkta
toplandığı görülmektedir. KOSGEB nezdinde KOBİ’lerle en çok “İnsan İle İlgili Faktörler”
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ve KOBİ’nin “Proje Yönetim Faaliyetleri” başlıklarında sorunlar yaşanmakta ve projeler
olumsuz etkilenmektedir.
Ayrıca “Proje İle İlgili Faktörler” de projeyi önemli derecede etkilyebilmektedir.
Her projenin kendine özgü ayrı detay başlıkları mevcut olsa da her bir proje için gerekli ve
temel başlıkları Dr. Sabri Öz aşağıdaki gibi belirlemiştir:
“Fikrin Profesyonel Tanıtımı,
Kurumsal Yapılanma Ve Şirket Analizi,
Fikrin Pazarına Yönelik Sektörel Analiz,
Fikrin Alıcıları Ve Rakiplerin Analizi,
Fikrin Pazarlama Ve Sunum Analizi,
Fikrin Tasarımı Ve Gelişim Planlaması,
İmalat Ve Operasyon Planlaması,
Takım Çalışması,
Finan
sal Analiz ve
Diğer Gerekli Analizler”
Etkili ve başarılı bir proje yazmış olmak için yukarıdaki başlıkların anlaşılır,
ölçülebilir ve gerçekci ifadeler barındırması önem arz etmektedir.
2.1.4 Proje Döngüsü
Projeler bir döngüsel bütünlükten oluşmaktadır. Her bir döngüdeki sorumlu ve yetkili
farklıdır ve her bir döngü farklı uygulamalar içerir. Her döngüdeki maksimum başarı bir
sonraki döngünün doğru işleyebilmesi için çok önemlidir.
Her aşama için gerekli kararlar, bu kararlardan kimlerin sorumluluk üstleneceği,
kararların alınmasına temel teşkil eden bilgiler, yapılması gereken çalışmalar ve kararların
alınmasında kullanılacak ölçütler ayrıntılı olarak önceden belirlenmelidir.

Şekil 2: Proje Döngüsü
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Fikrin
Belirlenmesi
Projenin
Formulasyonu

Değerlendirme

Proje Uygulama

Ön
Değerlendirme
Proje
Finansmanı

KOSGEB

Yukarıdaki şekilde proje döngündeki her bir aşama gösterilmiştir. Bu döngüden
yola çıkarak KOSGEB ve KOBİ’ler açısından her bir döngüdeki yetkili aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir:

Tablo 8: Proje Döngülerindeki Yetkiler

Fikrin Belirlenmesi
Projenin Formülasyonu
Ön Değerlendirme
Proje Finansmanı

Proje Uygulama
Değerlendirme

KOSGEB
Destek Programlarını Yürürlüğe
Koyar.
Her Destek Programı İçin Proje
Metni/Taslağı Bellidir.
KOSGEB KOBİ Uzman Ve Uzman
Yardımcıları Tarafından Şekilsel
Ön Değerlendirme Yapılır.
Destek Programları Uygulama
Esaslarındaki Oranlar Dahilinde
Geri Ödemesiz Ve/Veya Geri
Ödemeli Olarak Proje
Finansmanına Katılır.
Projeyi Uygulama Aşamasında
İzleyendir.
Projeyi Uygulama Sürecinde Ya da
Proje Bitimi Sonrası Projenin
Sırasıyla
Durudurulmasına/Sonlandırılmasına
Ve Başarılı Ya da Başarısız Olarak
Tamamlanmasına Karar Verendir.

KOBİ
Mevcut Destek Programları
Dahilinde Fikrini Belirler.
Belirtilen Metin/Taslak
Dahilinde Proje
Formülasyonunu Oluşturur.
Ön Değerlendirme Sonucu
Varsa Bildirilen
Eksiklikler/Hatalar Düzeltilir.
Proje Bütçesinin KOSGEB
Desteği Dışındaki Tutarı Ya Öz
Sermaye İle Ya da Borçlanma
İle Finanse Eder.
Projeyi Uygulayandır.
Karşılaştığı Sorunları
Değerlendirerek Aynı Sorunları
Bir Dahaki Proje Hazırlama Ve
Uygulama Sürecinde
Yaşamamak İçin Proje
Sonucunu Değerlendirir.
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2.1.5 Proje Örgütleri
Nitelikli bir proje, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan projedir. Ancak
uygulamada KOBİ’lerin projeye gereken önemi vermediği tespiti yapılmıştır. Kurumsal
olmayan, az sayıda çalışanı bulunan ve özellikle şahıs firmalarının genelinin ya ayrı bir
proje birimi bulunmamakta ya da projeyi yazan kişinin ilgili alanda uzmanlığı
bulunmamaktadır.
Aşağıda temel proje örgüt yapılarından bahsedilecektir. Belirtilen bu proje örgüt
yapılannın her birinin kendine ait olumlu ve olumsuz yönleri mevcuttur. Bu sebeple KOBİ
kendi iç dinamiklerini dikkate alarak ilgili proje örgüt yapısını organize etmelidir. Proje
Yönetim Enstitüsü, proje organizasyon tiplerini dörde ayırmaktadır. Proje organizasyonları
firmalara ve üzerinde çalışılan projelere göre değişiklik göstermektedir.
2.1.5.1 Fonksiyonel Proje Örgütü
Ersoy’un (2010) çalışmasına göre, yönetim bir projeyi yürütmeye karar verince,
projenin değişik bölümleri projenin o bölümünü tamamlamaktan sorumlu fonksiyonel
birimlere verilir. Fonksiyonel alt birimlere bölünmüş örgüt, birimleri arasındaki bütünleşme
belirli kurallar ve prosedürler aracılığı ile gerçekleştirilir. Ortaya çıkan sorunlar yönetim
tarafından çözülür. Bu örgüt sistemleri daha çok istikrarlı ortamlarda iyi bir işleyiş gösterir.
Şekil 3: Fonsiyonel Örgütlenme

Proje Koordinasyonu

MÜDÜR

Bölüm Amiri

Personel

Personel

Personel

Bölüm
Amiri

Bölüm Amiri

Personel

Personel

Personel

Personel

Personel

Personel
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(Açık mavi renkli kutucuklarda yer alan personeller proje faaliyetlerinde çalışan
personellerdir.)
Fonsiyonel örgütlenmede proje yöneticisi her bölümün amiridir. Şekil 2’den
anlaşıldığı gibi projeden sorumlu bölüm amirleri kendi bölümleri ile ilgili projeye ait
verileri sorumluluklarındaki personellere görev aktarımı yaparak toplamaktadır. Projelerin,
fonksiyonel organizasyon yapısı içerisindeki uygulanışı ile ilgili olumlu ve olumsuz yanlar
bulunmaktadır. Bunlar :

Fonksiyonel Organizasyonların Olumlu Yanları
-Açık emir komuta zinciri vardır,
-Proje ekibini yönetmek ve kontrol etmek kolaydır,
-Proje ekibi elemanları sadece tek bir yöneticiye rapor verir,
-İletişim ve proje ekibi kurulması kolaydır.

Fonksiyonel Organizasyonların Olumsuz Yanları:
-Bölümler arası projelerin gerçekleştirilmesi zordur,
-Yöneticinin çıkarları ve öncelikleri önemlidir,
-Proje ekibi elemanları proje işlerinden çok bölümün işlerine ağırlık verir.

2.1.5.2 Matris Proje Örgütü
PMI, Matris Organizasyonunu; Zayıf Matris, Dengeli Matris ve Kuvvetli Matris
Organizasyonu olarak üçe ayırmıştır. Genel olarak matris organizasyonunun da olumlu ve
olumsuz yanları bulunmaktadır. Bunlar:
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Şekil 4: Zayıf Matris Örgütü

MÜDÜR

Bölüm Amiri

Personel

Personel

Personel

Bölüm Amiri

Personel

Bölüm Amiri

Personel

Personel

Personel

Personel

Personel

Proje Koordinasyonu
(Mavi renkli kutucuklarda yer alan personeller proje faaliyetlerinde çalışan personellerdir.)
Şekil 4’te anlaşıldığı gibi zayıf matris örgütünde proje yetkisi bölüm yöneticilerinde
değil bölüm personellerindedir. Projeyle ilgili personeller projenin durumu hakkında üst
yönetime bilgi vermektedirler. Proje yöneticisi mevcut olmadığından diğer örgütlenmelere
göre en etkinsiz olan proje örgütüdür.

Şekil 5: Dengeli Matris Örgütü
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MÜDÜR

Bölüm Amiri

Personel

Bölüm Amiri

Bölüm Amiri

Personel

Personel

Personel

Personel

Personel

Proje Yöneticisi

Personel

Personel

Proje Koordinasyonu

(Açık mavi renkli kutucuklarda yer alan personeller proje faaliyetlerinde çalışan
personellerdir.)
Dengeli matris örgütün zayıf matris örgütü ile benzerliği olan proje gerçekleştiren
bölüm yöneticisinin olmayıp, proje koordinasyonunun fonsiyonel bölümlerde yer alan
personellere ait olduğu yukarıdaki şekilde görülmektedir. Ancak zayıf matris örgütünde
personeller proje hakkında direkt olarak bölüm yöneticilerini bilgilendirmelerine rağmen
dengeli matris örgütünde bu personellerden biri proje yöneticisidir ve proje ile ilgili faaliyet
gösteren personeller proje hakkında bu yöneticiye bilgi vermektedirler.

Şekil 6: Kuvvetli Matris Örgütü
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MÜDÜR

Proje Müdürü

Proje Yöneticisi

Proje Yöneticisi

Proje Yöneticisi

Bölüm Amiri

Personel

Bölüm Amiri

Personel

Personel

Personel

Personel

Personel

Proje Koordinasyonu
(Açık mavi renkli kutucuklarda yer alan personeller proje faaliyetlerinde çalışan
personellerdir.)
Kuvvetli matris örgütünde firma bünyesinde ayrı bir proje birimi mevcuttur. Proje
birimi müdürü kendi çalışanlarından proje yöneticisini belirler. Proje yöneticisi de diğer
fonsiyonel birimlerden proje faaliyeti ile ilgili personelleri seçer. Proje yöneticisi proje ile
ilgili olarak proje birimini bilgilendirir.

2.1.5.3 Proje Tipi Örgüt
Her bir proje için ayrı bir proje birimi oluşturulan proje tipi örgütte uzmanlaşma söz
konusudur. Her proje için oluşturulan birimlerde proje müdürünün ve emrinde de proje
personellerinin bulunduğu aşağıdaki şekilden anlaşılmaktadır.

Şekil 7: Proje Tip Örgütü
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MÜDÜR

Proje Müdürü

Proje Personeli

Proje Personeli

Proje Personeli

Proje Müdürü

Proje Personeli

Proje Müdürü

Proje
Personeli

Proje Personeli

Proje
Personeli

Proje Personeli

Proje
Personeli

Proje Koordinasyonu

2.1.5.4 Kompozit Proje Örgütü
Yukarıda anlatılan proje örgütlerinin birinin veya birkaçının işletme bünyesinde
uygulanabildiği proje örgt tipidir. Bu sebeple karma bir yapı mevcuttur.
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2.2 KOSGEB VE DESTEK PROGRAMLARININ GENEL
TASLAKLARI
2.2.1 Kurumsal Olarak KOSGEB
Tam ismi “Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı olan KOSGEB 12/04/1990 tarihinde kurulmuştur. . Kurumun amacı
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde “Ülkenin ekonomik ve sosyal
ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini
artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik
gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek” olarak belirlenmiştir. KOSGEB’in gene aynı
kararnamede Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliğe haiz, özel bütçeli bir
kamu kurumu olduğu ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi olduğu ifade
edilmiştir.

KOSGEB yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için KOBİ’lere geri ödemesiz, geri
ödemeli ve zaman zaman da kredi faiz desteği olmak üzere destekler sunmaktadır.
KOSGEB’in sunmuş olduğu destek programlarının çoğunluğu proje bazlı iken, bazıları da
proje hazırlamaya gerek kalmadan sadece başvuru şeklindedir.

2.2.2 KOSGEB Destek Programları
Türkiye de KOBİ’lere yönelik destek ve teşvik veren kurumlar: KOSGEB, Sanayi Ve
Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Ve
Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ticaret
Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı, Kamu Bankaları, Kredi Garanti Fonu, Kamu Kurumu Niteliğindeki
Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge Yönetimleridir.
Aşağıda KOSGEB’in sunmuş olduğu destek programları belirtilmiştir: .

Tablo 9: KOSGEB Destek Programları
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Proje Bazlı Destek Programları
Yeni Girişimci Programı (2019
Yılında Yürürlüğe Girmiştir.)
İş Planı Ödülü
Girişimcilik Destek Programı (2018
Yılında Yürürlükten Kaldırılmıştır.)
Ar-Ge İnovasyon Destek Programı
Endüstriyel Uygulama Destek
Programı (2019 Yılında Yürürlükten
Kaldırılmıştır.)
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı (2018 Yılında
Yürürlüğe Girmiştir.)
Stratejik Ürün Destek Programı
(2018 Yılında Yürürlüğe Girmiştir.)
İş Birliği Destek Programı

Projeye Gerek Kalmadan Başvuru Şeklindeki
Destek Programları
Girişimcilik Eğitimi
İşletme Geliştirme Destek Programı (2018 Yılında
Yürürlüğe Girmiştir.)
Genel Destek Programı (2018 Yılında Yürürlükten
Kaldırılmıştır.)
KOBİ Finansman Destek Programı
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı

Laboratuvar Hizmetleri

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek
Programı
Uluslararası Kuluçka Merkezi Ve
Hızlandırıcı Destek Programı
Yurt Dışı Pazar Destek Programı
(2019 Yılında Yürürlüğe Girmiştir.)
KOBİ Proje Destek Programı (2016
Yılında Yürürlükten Kaldırılmıştır.)
Tematik Proje Destek Programı
(2018 Yılında Yürürlükten
Kaldırılmıştır.)
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
2010-2017 DÖNEMLERİNE AİT KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI
VERİLERİNİN PUKO DÖNGÜSÜ ÇERÇEVESİNDE KOBİ’LERİN
PROJE YAZMA BECERİLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öncelikle PUKÖ kavramı açıklanıp sonrasında KOSGEB’den elde edilmiş KOBİ’lerin
proje yazma becerilerine ışık tutabilecek hem dönem bazlı hem de program bazlı birtakım
veriler değerlendirilmiş ve ardından Sonuç bölümüne geçilmiştir. Çalışmam nesnel
verilerden yola çıkarak yapılan öznel yargılara dayanmaktadır. Veriler değerlendirilirken
ilgili projenin/başvurunun sorunla karşılaşıldığı aşamalar ve daha az sorunla karşılaşılan
aşamalar belirtilmiş ve bu doğrultuda olası önlemler bildirilmiştir.
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3.1 PUKÖ DÖNGÜSÜ KAVRAMI
Açılımı “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al” olan PUKÖ kavramı bilgi güvenliği
yönetim sistemine dahil bir süreçtir. Aşağıdaki şekilde PUKÖ kavramının aşamaları
belirtilmiştir:
Şekil 8: PUKÖ Döngüsü

PLANLA
BGYS’nin Kurulması

ÖNLEM AL

UYGULA

BGYS’nin Sürekliliğinin Sağlanması Ve

BGYS’nin Gerçekleştirilmesi

Geliştirilmesi

BGYS’nin İzlenmesi Ve Gözden Geçirilmesi
KONTROL ET

Yukarıdaki şekilden PUKÖ döngüsünün sürekliliği anlaşılmaktadır. Yani bir işin
planlanıp uygulanarak kontrol aşamasında tespit edilen sorunlar/aksaklıklar aynı işin
tekrarlanması durumunda PUKÖ döngüsü sayesinde tecrübe edildiğinden bu sefer aynı
olumsuzluklar yaşanmayacaktır. Aşağıdaki tabloda PUKÖ döngüsünün KOBİ’lerin proje
hazırlamada ya da destek başvurusu yapmada ve uygulamada nasıl uyarlanabileceğine dair
bilgiler verilmiştir:
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Tablo 10: PUKÖ Döngüsünün Çalışmaya Uyarlanması

PLANLA

UYGULA

KONTROL ET

ÖNLEM AL

KOBİ, desteğe başvuru yapmadan önce ilgili
destek programının mevzuatı çerçevesinde plan
yapıp, amacını, hedefini ve ne gibi olumlu ve
olumsuz sonuçlar alacağını belirlemelidir.
KOBİ, başvuruda taahhüt etmiş olduğu
faaliyetleri ve işlemleri ilgili destek programı
mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmelidir.
KOBİ, gerçekleştirdiği faaliyetleri kendisinden
istenenler doğrultusunda belgelendirmeli, aynı
zamanda faaliyetleri ve ilgili belgeleri kontrol
etmelidir.
KOBİ, destek programı aşamalarında yaşadığı
sorunları not etmeli ve bir daha aynı sorunları
yaşamamak için gerekli önlemleri almalıdır.

PUKÖ döngüsünün “Planla” aşaması Dr. Goldratt’ın “Kısıtlar Kuramı (Theory Of
Constraints, TOC)” yapısı ile benzeşmektedir. Dr. Goldratt, bireyler ve organizasyonların
bir işe başlamadan önce;
Neyi, Neye ve Nasıl değiştireceklerine dair taslak hazırlamanın öneminden
bahsetmiştir.
Çalışmamda KOSGEB’den sağlanan sayısal veriler yukarıdaki
doğrultusunda belirtilip ve yorumlanarak önerilerde bulunulmuştur.

açıklamalar
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3.2 ÇALIŞMA HAKKINDA
KOSGEB Satrateji Daire Başkanlığı tarafından sunulan veriler kapsamında KOBİ’lerin
proje yazma becerileri ve bu süreçte yaşadığı sorunlar aşağıda değerlendirilmiş olup, Sonuç
bölümünde de önerilerde bulunulmuştur.

3.2.1 Araştırmanın Önemi
Kamunun sunmuş olduğu destek ve teşvikler KOBİ’ler için finans kaynağıdır.
KOBİ’lerin bu teşvik ve destek mekanizmasına çoğunlukla proje aracılığıyla başvuru
yapmaları istenmektedir. Bu amaçla KOBİ’ler için finans kaynağı ve önemli olan bir
konuda tespit edilecek sorunlar ve sonunda çözümlerin üretilmesi çalışmanın sağlamş
olacağı faydadır.

3.2.2 Araştırma Bölgesinin Ve Araştırmaya Dahil Olan KOBİ’lerin Özellikleri
Araştırma bölgesi on bir ili kapsayan Marmara Bölgesi, araştırma örneklemi ise bu
bölgedeki KOSGEB veri tabanına kayıtlı olan KOBİ’lerdir.
Tablo 11: Araştırma Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin Sayıları

KOBİ SAYISI (2016)
İSTANBUL
EDİRNE
KIRKLARELİ
TEKİRDAĞ
KOCAELİ
YALOVA
BURSA
BALIKESİR
ÇANAKKALE
SAKARYA
BİLECİK
TOPLAM

880.933 (1)
21.999 (35)
18.203 (44)
48.056 (20)
74.263 (10)
13.386 (56)
137.238 (5)
60.439 (14)
28.325 (30)
43.802 (21)
7.780 (70)
1.334.424

KOSGEB VERİ TABANINA KAYITLI
KOBİ SAYISI (2017)
273.507 (1)
9.896 (32)
6.953 (44)
17.065 (20)
28.572 (9)
5.351 (55)
59.549 (4)
22.194 (16)
9.769 (33)
18.074 (18)
3.104 (68)
454.034

Yukarıdaki tablodan çalışma bölgesinde yer alan KOBİ sayısının, Türkiye’de bulunan
KOBİ sayısının neredeyse yarısı olduğu tespit edilmektedir. Bu açıdan buradan çıkacak
sonuçlar Türkiye geneli için de önem arz etmektedir. Hele ki bu bölgede yer alan
İstanbul’un Türkiye ekonomisi göstergelerine yapmış olduğu katkı göz önünde
bulundurulursa bu önem daha da iyi anlaşılacaktır. (Tabloda parantez içinde bulunan sayılar
o ilin Türkiye sıralamasındaki yerini ifade etmektedir.).
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3.2.3 Araştırmaya Yönelik Uygulama
KOSGEB Strateji Daire Başkanlığı’ndan temin edinen dönem ve destek programı bazlı
veriler KOBİ’lerin proje yazma becerilerine etkisi anlamında değerlendirilmiş, bu konuda
uygulamada karşılaşılan sorunlar tespit edilmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

3.2.4 Araştırma Kapsamı
KOSGEB’in 2010-2017 dönemi arasında uygulamış olduğu destek programları
“başvuru, onaylanan, reddedilen sayısı” vb... bilgiler ışığında değerlendirilmiştir. Sonuç
bölümünde de bu veriler karşılaştırılarak KOBİ’lerin proje yazma becerileri hakkında
değerlendirmeler yapılmıştır.

3.2.5 Uygulamaya İlişkin Bulgular
KOSGEB destek program durumlarının ne anlama geldiği Tablo 10’da belirtilmiştir:
Tablo 12: KOSGEB Destek Program Durumlarının Anlamı

PROGRAM DURUMU
Başvuru Sayısı
Onaylandı

Reddedildi
Başvuru Dosyası Revizesi

Desteklenen Proje Revizyonu
Durduruldu
Başarılı Olarak Tamamlandı
Başarısız Olarak Tamamlandı

ANLAMI
KOBİ’lerin Destek Programlarına Yapmış
Oldukları Başvuru Sayılarını
KOBİ’lerin Yapmış Oldukları Destek
Başvurularının KOSGEB Tarafından
Onaylanma Sayılarını
KOBİ’lerin Yapmış Oldukları Destek
Başvurularının KOSGEB Tarafından
Reddedilme Sayılarını
KOBİ’lerin Yapmış Oldukları Destek
Başvurularının KOSGEB Tarafından
Düzenlemeye Açılma Sayılarını
Destek Sürecindeki Programın KOBİ
Tarafından Revizyon Talep Edilme Sayılarını
Destek Sürecindeki Programın KOSGEB
Tarafından Sürecinden Önce Sona Erdirilmesi
Sayılarını
Destek Süreci Biten Programın KOSGEB
Tarafından Sürecine Uygun Olarak
Tamamlanma Sayılarını
Destek Süreci Biten Programın KOSGEB
Tarafından Sürecine Uygun Olmayarak
Tamamlanma Sayılarını

KOSGEB’in tüm işlemleri 2018 yılı itibari ile e-devlet üzerinden yürütülmektedir. Yani
tüm destek program başvuru, onay ve destek ödeme talep işlemleri kısacası destek sürecine
ilişkin tüm işlemler fiziki olarak herhangi bir evrak talep edilmeden e-devlet üzerinden
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eklenen begeler ile yapılmaktadır. İlgili süreç 2018 yılına kadar fiziki olarak istenen
dosyalar üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Bu durum KOBİ’ler nezdinde süreç ve diğer
maliyetleri azaltarak olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Hatta mevcut durumun olumlu
etkisinin önceki dönem ile kıyaslanabilmesi için ilerleyen dönemlerde bir çalışma
yapılabilir ve KOSGEB’in bürokrasinin azaltılması amacı ile attığı bu büyük adımın destek
sürecine ve özelde de KOBİ’lerin proje yazma becerilerine yaptığı katkı ölçülebilir.

3.2.5.1 KOSGEB AR-GE, İnovasyon Destek Programı Ve Programa İlişkin Veriler
AR-GE, İnovasyon Destek Programı, KOSGEB sisteminde kaydı güncel olan mevcut
KOBİ’lerin ve aynı zamanda işini yeni kuracak girişimci adaylarının başvuru yapabildiği
destek programıdır. Proje bazlı bir program olup, proje süresi en fazla 24 ay olabilir.
KOBİ’lere geri ödemesiz ve geri ödemeli (faizsiz) olmak üzere destek sağlamaktadır.
Programın amacı, “Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı
yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi,
yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin
KOSGEB tarafından desteklenmesidir.” Süreç aşağıdaki gibidir:
 KOBİ/Girişimci, e-devlet üzerinden başvurusunu yapar,
 İlgili uzman/uzman yardımcısı başvuruyu mevzuat kapsamında şekilsel açıdan
inceler ve başvuru uygun ise Kurul aşamasına iletilir, eğer uygun değilse de gerekli
hususların düzeltilmesi amacı ile başvuru düzenlemeye açılır,
 Kurul’da başvuru dosyası ve KOBİ yetkilisinin veya Girişimcinin şifahi sunumu ile
değerlendirilen başvuru onaylanabilir, reddedilebilir ya da belirli süre için
düzeltilmesi talep edilebilir,
 Kurul onayından sonra sistem üzerinden taahhütnamenin onaylanarak projenin
başlatılması için gerekli süre KOBİ’ler için otuz gün, Girişimciler için ise de
firmanın kurulması ile birlikte altmış gündür,
 Proje başlatıldıktan sonra üçer aylık dönemlerle izlenerek uygunluk durumunda
ilgili döneme ait giderler için destek ödemesi oluru hazırlanır. Eğer giderilebilecek
bir sorun mevcutsa bir sonraki dönemde düzeltilmesi KOBİ’den istenir. Aksi
durumda ödeme yapılmaz. Ayrıca proje uygulama sürecinde KOBİ proje bitiminden
otuz gün öncesine kadar projesi için revizyon talebinde bulunabilir,
 Proje tamamlandıktan en geç otuz gün içinde KOBİ tarafından sunulan proje
tamamlama raporu ile projenin başarılı ya da başarısız olarak tamamlanmasına
Kurul tarafından karar verilir,
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 Başarılı olarak tamamlanan projeler ilgili karar tarihinden itibaren bir yıl sonra
izlenerek sonuçlar değerlendirilir.
Tablo 13: KOSGEB AR-GE, İnovasyon Destek Programı Verileri

PROGRAM DURUMU

2010-2017 DÖNEMİ VERİLERİ

Başvuru
Onaylandı
Onaylanıp Destek Alanlar
Reddedildi
Durduruldu
Başarılı Olarak Tamamlandı
Başarısız Olarak Tamamlandı
Başvuru Dosyası Revizesi
Desteklenen Proje Revizyonu
Gerçekleşme Tutarları

6.639
5.921
5.856
1.518
335
2.757
381
103
2
238.797.945,28 ₺

YÜZDE ORANI
(%)
100
89,18
88,20
22,86
5,04
41,52
5,73
1,55
0,03

Tablo 11’den reddedilen başvuru oranının fazla olduğu tespit edilmektedir. Bunun en
büyük sebebi AR-GE, İnovasyon Destek programının proje bazlı ve nitelikli olmasıdır.
Uygulamada karşılaşılan önemli tespitler aşağıdaki gibidir:
 KOBİ, projede taahhüt ettiği bazı faaliyetlere destek sürecinde uymamaktadır.
Örneğin projede belirttiği bir faaliyeti ve bu faaliyetle ilişkilendirdiği gider alımını
ya yapmamakta ya da gerekli şekilde yapmamaktadır,
 KOBİ, proje başlangıç tarihinden önceki bir faaliyeti ya da gideri talep edebilmekte
bu sebeble destek alamamamkatadır,
 Destek ödemesinin yapılabilmesi için gider gerçekleşmelerine ait KOBİ adına fatura
düzenlenmiş olması ve fatura toplam tutarının KOBİ’nin hesabından faturadaki
hizmet sağlayıcının hesabına banka üzerinden ödenmesi gereklidir. Ancak
uygulamada ya elden ödeme yapılabilmekte, ya fatura mevcut olmamakta ya da
ödeme KOBİ tarafından yapılmamaktadır,
 İlgili giderin fatura toplam tutarı ödenmeden talepte bulunulmaktadır,
 İlgili projede talep edilen makineler ikinci el olması durumunda üç yaşına kadar izin
verilmekte olup, ya daha eski makineler talep edilmekte ya da ikinci el makinelerin
yaşları bazen belgelenememektedir,
 KOBİ’lerin bazıları bu programa AR-GE yapıp proje hazırlamak amacı ile değil de,
ihtiyacı olan bir ekipmanın finansmanı için başvuru yapmakta. Bunun en somut
33

göstergesi ise başvuruların AR-GE ve inovasyon olarak değerlendirilmeyerek
reddedilmesi ve uygulama sürecinde taahhüt edilen faaliyetler gerçekleştirilmeyerek
sadece ihtiyaç duyulan ekipman alımı yapılarak projenin ya durudurulması ya da
başarısız olarak tamamlanmasıdır,
 Uzman ve Kurul değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı bir değerlendirme
sistemi, KOBİ’lerin proje onay sürecini uzatabilmekte bu da olumsuzluklara yol
açabilmektedir,
 Proje yürütümü için yeterli teknik bilgi, ekipman ve personele sahip olan bazı
KOBİ’ler için bu durum proje yazma ve belgeleme sürecinde aynı olmamaktadır.
Bu sebeple KOBİ proje yazma ve yürütme aşamasında dışarıdan profesyonel destek
almaktadır. Ancak bu işle uğraşan bir çok firma nitelik yönünden yetersiz ve
uzmanlaşmamış olduğu için aynı sorunlar gene devam edebilmektedir. Ya da
özellikle başvuru aşamasında dışardan sağlanan hizmetle yapılan başvurular çok
niteliksiz ve gelişigüzel hazırlanabilmektedir. Çünkü nasıl bir insanın kendisini en
iyi yine kendi bilip, tanımaktaysa bu durum KOBİ’ler için de böyledir.

3.2.5.2 KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı Ve Programa İlişkin
Veriler
Endüstriyel Uygulama Destek Programı, KOSGEB sisteminde kaydı güncel olan
mevcut KOBİ’ler ve girişimcilerin başvuru yapabildiği destek programıdır. Proje bazlı bir
program olup, proje süresi en fazla 18 ay olabilir. KOBİ’lere geri ödemesiz ve geri ödemeli
(faizsiz) olmak üzere destek sağlamaktadır. Programın amacı, “Endüstriyel Uygulama
Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara
uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından
desteklenmesidir.” AR-GE, İnovasyon Destek Programı’nda ilk ürün (prototip) için gerekli
giderler destkelenirken Endüstriyel Uygulama Destek Programı’nda ise :
“Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla
tamamlanmış projeler,
Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler ve
Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve
fikirler” desteklenmektedir.
KOSGEB TeknoYatırım Destek Programı ile benzerliğinden dolayı 2019 yılı Ekim ayı
itibari ile sonlandırılan destek programının süreci aşağıdaki gibidir:
 KOBİ/Girişmci, e-devlet üzerinden başvurusunu yapar,
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 İlgili uzman/uzman yardımcısı başvuruyu mevzuat kapsamında şekilsel açıdan
inceler ve başvuru uygun ise Kurul aşamasına iletilir, eğer uygun değilse de gerekli
hususların düzeltilmesi amacı ile başvuru düzenlemeye açılır,
 Kurul’da başvuru dosyası ve KOBİ yetkilisinin veya Girişimcinin şifahi sunumu ile
değerlendirilen başvuru onaylanabilir, reddedilebilir ya da belirli süre için
düzeltilmesi talep edilebilir,
 Kurul onayından sonra sistem üzerinden taahhütnamenin onaylanarak projenin
başlatılması için gerekli süre KOBİ’ler için otuz gün, Girişimciler için ise de
firmanın kurulması ile birlikte altmış gündür,
 Proje başlatıldıktan sonra altışar aylık dönemlerle izlenerek uygunluk durumunda
ilgili döneme ait giderler için destek ödemesi oluru hazırlanır. Eğer giderilebilecek
bir sorun mevcutsa bir sonraki dönemde düzeltilmesi KOBİ’den istenir. Aksi
durumda ödeme yapılmaz. Ayrıca proje uygulama sürecinde KOBİ proje bitiminden
otuz gün öncesine kadar projesi için revizyon talebinde bulunabilir,
 Proje tamamlandıktan en geç otuz gün içinde KOBİ tarafından sunulan proje
tamamlama raporu ile projenin başarılı ya da başarısız olarak tamamlanmasına
Kurul tarafından karar verilir,
 Başarılı olarak tamamlanan projeler ilgili karar tarihinden itibaren bir yıl sonra
izlenerek sonuçlar değerlendirilir.
Tablo 14: KOSGEB EUP Verileri

PROGRAM DURUMU
Başvuru
Onaylandı
Onaylanıp Destek Alanlar
Reddedildi
Durduruldu
Başarılı Olarak Tamamlandı
Başarısız Olarak Tamamlandı
Başvuru Dosyası Revizesi
Gerçekleşme Tutarları

2010-2017
VERİLERİ
1.564
1.557
1.548
117
90
811
134
28
159.583.442,42 ₺

DÖNEMİ YÜZDE ORANI (%)
100
99,55
98,97
7,48
5,75
51,85
8,56
1,79

Tablo 11’den onaylanan program başvurularının diğer tüm programlar gibi tamamının
destek alamadığı tespit edilmektedir. Bunun en büyük sebepleri uygulamada karşılaşılan
aşağıdaki tespitlerdir:
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 KOBİ, projede taahhüt ettiği bazı faaliyetlere destek sürecinde uymamaktadır.
Örneğin projede belirttiği bir faaliyeti ve bu faaliyetle ilişkilendirdiği gider alımını
ya yapmamakta ya da gerekli şekilde yapmamaktadır,
 KOBİ, proje başlangıç tarihinden önceki bir faaliyeti ya da gideri talep edebilmekte
bu sebeple destek alamamaktadır,
 Destek ödemesinin yapılabilmesi için gider gerçekleşmelerine ait KOBİ adına fatura
düzenlenmiş olması ve fatura toplam tutarının KOBİ’nin hesabından faturadaki
hizmet sağlayıcının hesabına banka üzerinden ödenmesi gereklidir. Ancak
uygulamada ya elden ödeme yapılabilmekte, ya fatura mevcut olmamakta ya da
ödeme KOBİ tarafından yapılmamaktadır,
 İlgili giderin fatura toplam tutarı ödenmeden talepte bulunulmaktadır,
 İlgili projede talep edilen makineler ikinci el olması durumunda üç yaşına kadar izin
verilmekte olup, ya daha eski makineler talep edilmekte ya da ikinci el makinelerin
yaşları bazen belgelenememektedir,
 Uzman ve Kurul değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı bir değerlendirme
sistemi, KOBİ’lerin proje onay sürecini uzatabilmekte bu da olumsuzluklara yol
açabilmektedir,
 Proje hakkında yeterli teknik bilgi, ekipman ve personele sahip olan bazı KOBİ’ler
için bu durumu proje yazma ve yürütme sürecinde aynı olmamaktadır. Bu sebeple
KOBİ proje yazma ve yürütme aşamasında dışarıdan profesyonel destek almaktadır.
Ancak bu işle uğraşan birçok firma nitelik yönünden yetersiz ve uzmanlaşmamış
olduğu için aynı sorunlar gene devam edebilmektedir. Ya da özellikle başvuru
aşamasında dışardan sağlanan hizmetle yapılan başvurular çok niteliksiz ve
gelişigüzel hazırlanabilmektedir. Çünkü nasıl bir insanın kenidisini en iyi yine kendi
bilip, tanımaktaysa bu durum KOBİ’ler için de böyledir.

3.2.5.3 KOSGEB Genel Destek Programı Ve Programa İlişkin Veriler
GDP, KOSGEB sisteminde kaydı güncel olan mevcut KOBİ’lerin başvuru yapabildiği
destek programıdır. İçeriğinde on beş adet destek mevcut olup, 2018 yılı içinde yürürlükten
kaldırılarak yerine İşletme Geliştirme Destek Programı uygulanmaya başlanmıştır. Proje
bazlı olmayıp, başvuru esaslı bir programdır. Program süresi üç yıl olup, program bitiminde
KOBİ tekrardan yeni bir program başlatabilir. KOBİ’lere geri ödemesiz (hibe) destek
sağlamaktadır. Programın amacı “Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının
karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet
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güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmektir”. Süreç aşağıdaki gibidir:
 KOBİ, e-devlet üzerinden GDP başvurusunu yapar,
 İlgili uzman/uzman yardımcısı başvuruyu onaylar ve program başlatılmış olur,
 KOBİ program kapsamındaki desteklere ait giderler için hizmet satın alımını
gerçekleştirmeden önce ilgili destek başvurusunu e-devlet üzerinden gerçekleştirir,
 İlgili uzman/uzman yardımcısı mevzuat kapsamında değerlendirme yaparak uygun
ise destek onayı işlemini yapar. Eğer giderilebilecek bir uygunsuzluk söz konusu ise
destek başvurusunu KOBİ onayına geri gönderir, eğer giderilemeyecek bir
uygunsuzluk söz konu ise de destek başvurusunu reddeder.
 KOBİ, onaydan sonraki tarihten programın bitiş tarihine kadar ilgili giderin satın
alımını gerçekleştirerek gider belgelerinin üzerinden bir yıl geçmeden e-devlet
üzerinden ödeme talebinde bulunur,
 Destek ödeme talebi ilgili uzman/uzman yardımcısı tarafından mevzuat kapsamında
değerlendirerek uygunsa destek ödemesi için ödeme oluru hazırlar ve muhasebeye
iletir. Eğer giderilebilecek bir uygunsuzluk söz konusu ise ödeme talebini KOBİ
onayına geri gönderir, eğer giderilemeyecek bir uygunsuzluk söz konu ise de ödeme
talebini reddeder.
Tablo 15: KOSGEB GDP Verileri

DÖNEMİ YÜZDE ORANI (%)

PROGRAM DURUMU

2010-2017
VERİLERİ

Başvuru

177.238

100

Onaylandı

175.714

99,14

Onaylanıp Destek Alanlar

165.652

93,46

Durduruldu

3.208

1,80

Başarılı Olarak Tamamlandı

16.452

9,28

Gerçekleşme Tutarları

1.034.308.625,84 ₺

Tablo 12’den GDP başvurlarının neredeyse tamamına yakının kabul edildiği tespit
edilmektedir. Bu durumun en büyük nedeni GDP başvurusunun proje hazırlamaya gerek
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kalmadan bir başvuru ile yapılabilmesidir. Ancak uygulamada karşılaşılan önemli tespitler
aşağıdaki gibidir:
 KOBİ, destek başvurusunda belirttiği bazı önemli verilere destek sürecinde
uymamaktadır. Örneğin başvuruda ilgili gideri A hizmet sağlayıcısından satın
alacağını taahhüt etmesine rağmen ilgili gideri başka bir hizmet sağlayıcıdan satın
alabilmektedir,
 Gider gerçekleşmeleri destek onay tarihinden önce olabilmektedir,
 Destek ödemesinin yapılabilmesi için gider gerçekleşmelerine ait KOBİ adına fatura
düzenlenmiş olması ve fatura toplam tutarının KOBİ’nin hesabından faturadaki
hizmet sağlayıcının hesabına banka üzerinden ödenmesi gereklidir. Ancak
uygulamada ya elden ödeme yapılabilmekte, ya fatura mevcut olmamakta ya da
ödeme KOBİ tarafından yapılmamaktadır,
 İlgili giderin fatura toplam tutarı ödenmeden talepte bulunulmaktadır,
 Destek onayından sonra hizmet satın alımı gerçekleşip, fatura ödemesi akabinde
ilgili gider belgelerinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra ödeme talebi
gerçekleştirilebilmektedir.
Durumu “durduruldu” ve “reddedildi” olan başvurular yukarıda bahsedilen gerekçe
ve/veya gerekçelerden dolayı yürütülememektedir. Program başlangıç tarihi itibari ile üç yıl
desteklenen KOBİ’lerin GDP’ları mevzuat açısından bir sorunları olmadığı takdirde
başarıyla tamamlanmaktadır.

3.2.5.4 KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Ve Programa İlişkin Veriler
İşbirliği Güç Birliği Destek Programı, KOSGEB sisteminde kaydı güncel olan mevcut
KOBİ’lerin başvuru yapabildiği destek programıdır. Proje bazlı bir program olup, proje
süresi en fazla 36 ay olabilir. KOBİ’lere geri ödemesiz ve geri ödemeli (faizsiz) olmak
üzere destek sağlamaktadır. KOBİ’ler mevzuatta belirtilen konu başlıklarında ya yeni bir
ortak kuruluş kurarak ya da yeni bir kuruluş kurmadan ilgili proje faaliyetlerini ortaklaşa
olarak yürütebileceği bir sistemle programa başvuru yapabilmektedir. Programın amacı,
“Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma
kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş
birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.” Süreç aşağıdaki gibidir:
 KOBİ, e-devlet üzerinden ön başvurusunu yapar,
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 Sorumlu personel tarafından ön başvuru incelenerek eksiklik/hata mevcut olması
durumunda düzeltme için, uygun olması durumunda ise proje başvurusu yapması
için KOBİ’ye bildirim yapılır,
 Proje başvurusu sorumlu personel tarafından incelenerek eksiklik/hata durumunda
KOBİ’den düzeltme istenir. Uygunluk durumunda projenin mali ve teknik
analizinin yapılması için öğretim elemanı görevlendirilmesi yapılır,
 Mali ve teknik analiz raporları da hazırlanan başvuru Kurul’a sevkedilir,
 Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde:
“İşletici kuruluş modeli ile gerçekleştirilecek iş birliklerinde, bildirim tarihinden
itibaren 90 (doksan) gün içinde, proje ortaklarının işletici kuruluş kurması, işletici
kuruluşun KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapması ve KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden
İş birliği Destek Programı Taahhütnamesini onaylaması gerekir. Proje ortaklarının,
işletici kuruluş kurması ve işletici kuruluş tarafından taahhütnamenin onaylanması için,
taahhütnameyi onaylama süresinin bitimini müteakip 15 (on beş) gün içinde başvuru
sahibinin ek süre talep etmesi halinde Uygulama Birimi tarafından bir kereye mahsus
30 (otuz) gün ek süre verilir. Taahhütnamenin süresi içerisinde işletici kuruluş
tarafından onaylanmaması halinde proje reddedilmiş sayılır,”
“Proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek iş birliklerinde, İş birliği Destek
Programı Taahhütnamesinin, bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde, proje
ortağı işletmelerin tamamı tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanması
gerekir. Proje koordinatörünün taahhütnameyi onaylama süresinin bitimini müteakip 15
(on beş) gün içinde taahhütnameyi onaylamak için ek süre talep etmesi halinde bir
kereye mahsus 30 gün ek süre verilir. Taahhütnamenin süresi içerisinde proje ortağı
işletmelerin tamamı tarafından onaylanmaması halinde proje reddedilmiş sayılır.”
 İşletici kuruluş/proje koordinatörü tarafından 3 (üç) aylık dönemlerde, proje iş
zaman planı ve Kurul tarafından kabul edilen proje giderlerine uygun olarak, İş
birliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu hazırlanır ve ilgili faaliyet
döneminin tamamlanmasını takip eden 1 (bir) ay içinde KOBİ Bilgi Sistemi
üzerinden onaylanır,
 Proje ara faaliyet raporu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden izleyiciye (öğretim elemanı)
sunulur. İzleyici tarafından İş birliği Destek Programı Proje Dönemsel İzleme
Formu hazırlanır ve Uygulama Birimi’ne teslim edilir. İzleyici tarafından hazırlanan
dönemsel izleme formunda, projenin Kurula sunulması yönünde değerlendirme
olmaması halinde, gerçekleşen faaliyetlere ilişkin ödemeler yapılır.

39

 Projenin başlangıç tarihinden 3 (üç) yıl sonra, işletici kuruluştan/proje ortağı
işletmeden sorumlu personel tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile İş birliği
Destek Programı Proje Sonrası İzleme Formu düzenlenerek 1 (bir) kez izleme
yapılır.
Tablo 16: KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Verileri

DÖNEMİ YÜZDE ORANI (%)

PROGRAM DURUMU

2010-2017
VERİLERİ

Başvuru

387

100

Onaylandı

331

85,52

Onaylanıp Destek Alanlar

325

83,97

Reddedildi

22

5,68

Durduruldu

24

6,20

Başarılı Olarak Tamamlandı

146

37,72

Başarısız Olarak Tamamlandı

7

1,80

Başvuru Dosyası Revizesi
Desteklenen Proje Revizyonu

5
1

1,29
0,25

Gerçekleşme Tutarları

83.274.389,98 ₺

 KOBİ, projede taahhüt ettiği bazı faaliyetlere destek sürecinde uymamaktadır.
Örneğin projede belirttiği bir faaliyeti ve bu faaliyetle ilişkilendirdiği gider alımını
ya yapmamakta ya da gerekli şekilde yapmamaktadır,
 KOBİ, proje başlangıç tarihinden önceki bir faaliyeti ya da gideri talep edebilmekte
bu sebeple destek alamamaktadır,
 Destek ödemesinin yapılabilmesi için gider gerçekleşmelerine ait KOBİ adına fatura
düzenlenmiş olması ve fatura toplam tutarının KOBİ’nin hesabından faturadaki
hizmet sağlayıcının hesabına banka üzerinden ödenmesi gereklidir. Ancak
uygulamada ya elden ödeme yapılabilmekte, ya fatura mevcut olmamakta ya da
ödeme KOBİ tarafından yapılmamaktadır,
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 İlgili giderin fatura toplam tutarı ödenmeden talepte bulunulmaktadır,
 İlgili projede talep edilen makineler ikinci el olması durumunda üç yaşına kadar izin
verilmekte olup, ya daha eski makineler talep edilmekte ya da ikinci el makinelerin
yaşları bazen belgelenememektedir,
 Uzman (ön ve proje başvurusu olmak üzere) ve Kurul değerlendirmesi olmak üzere
iki aşamalı bir değerlendirme sistemi, KOBİ’lerin proje onay sürecini uzatabilmekte
bu da olumsuzluklara yol açabilmektedir,
 Proje hakkında yeterli teknik bilgi, ekipman ve personele sahip olan bazı KOBİ’ler
için bu durumu proje yazma ve yürütme sürecinde aynı olmamaktadır. Bu sebeple
KOBİ proje yazma ve yürütme aşamasında dışarıdan profesyonel destek almaktadır.
Ancak bu işle uğraşan birçok firma nitelik yönünden yetersiz ve uzmanlaşmamış
olduğu için aynı sorunlar gene devam edebilmektedir. Ya da özellikle başvuru
aşamasında dışardan sağlanan hizmetle yapılan başvurular çok niteliksiz ve
gelişigüzel hazırlanabilmektedir,
 Proje sürecinde birden fazla KOBİ yer aldığından KOBİ’lerin birbirleri ile olan

sorunları proje sürecine olumsuz etki edebilmektedir.

3.2.5.5 KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Ve Programa İlişkin
Veriler
KOBİGEL Destek Programı, KOSGEB sisteminde kaydı güncel olan mevcut
KOBİ’lerin başvuru yapabildiği destek programıdır. Proje bazlı bir program olup, proje
süresi en fazla 36 ay olabilir. KOBİ’lere geri ödemesiz ve geri ödemeli (faizsiz) olmak
üzere destek sağlamaktadır. Programın amacı, “Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri
doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin
arttırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,
amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.” Sürekli başvuruya açık bir program
olmayıp çağrı esaslı bir programdır. Ayrıca her çağrıda özel başvuru kriterleri
belirtilmektedir. 2016 yılında KOBİ Proje Destek Programı’nın yerine uygulamaya konan
programın süreci aşağıdaki gibidir:
 KOBİ e-devlet üzerinden başvurusunu yapar,
 İlgili uzman/uzman yardımcısı başvuruyu mevzuat kapsamında şekilsel açıdan
inceler ve başvuru uygun ise sistem değerlendirmesi aşamasına iletilir, eğer uygun
değilse de gerekli hususların düzeltilmesi amacı ile başvuru düzenlemeye açılır,
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 Kurul üyeleri öncelikle sistem değerlendirmesi yaparak başvuru gerekli puanı alırsa
Kurul aşamasına sevkedilir. Kurul aşamasına geçen başvurular KOBİ yetkilileri
tarafından Kurul’da sunularak ilgili başvuru Kurul tarafından ya kabul edilir ya da
reddedilir,
 Kurul onayından sonra sistem üzerinden taahhütnamenin onaylanarak projenin
başlatılması için gerekli süre KOBİ’ler için otuz gündür,
 Proje başlatıldıktan sonra üçer aylık dönemlerle izlenerek uygunluk durumunda
ilgili döneme ait giderler için destek ödemesi oluru hazırlanır. Eğer giderilebilecek
bir sorun mevcutsa bir sonraki dönemde düzeltilmesi KOBİ’den istenir. Aksi
durumda ödeme yapılmaz. Ayrıca proje uygulama sürecinde KOBİ, projenin ilk ara
faaliyet döneminden itibaren proje bitiminden altmış gün öncesine kadar projesi için
revizyon talebinde bulunabilir,
 Proje tamamlandıktan en geç iki ay içinde KOBİ tarafından sunulan proje
tamamlama raporu ile projenin başarılı ya da başarısız olarak tamamlanmasına
Kurul tarafından karar verilir,
 Başarılı olarak tamamlanan projeler başlama tarihinden itibaren üç yıl sonra
izlenerek sonuçlar değerlendirilir.
Tablo 17: KOSGEB KOBİGEL Destek Programı Verileri

DÖNEMİ YÜZDE ORANI (%)

PROGRAM DURUMU

2016-2017
VERİLERİ

Başvuru

14.688

100

Onaylandı

2.424

16,50

Onaylanıp Destek Alanlar

1.673

11,39

Reddedildi

8.800

59,91

Durduruldu

964

6,56

Başarılı Olarak Tamamlandı

1.505

10,24

Başarısız Olarak Tamamlandı

437

2,97

Desteklenen Proje Revizyonu

5

0,03
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Gerçekleşme Tutarları

180.514.872,68 ₺

 KOBİ, projede taahhüt ettiği bazı faaliyetlere destek sürecinde uymamaktadır.
Örneğin projede belirttiği bir faaliyeti ve bu faaliyetle ilişkilendirdiği gider alımını
ya yapmamakta ya da gerekli şekilde yapmamaktadır,
 KOBİ, proje başlangıç tarihinden önceki bir faaliyeti ya da gideri talep edebilmekte
bu sebeple destek alamamaktadır,
 Destek ödemesinin yapılabilmesi için gider gerçekleşmelerine ait KOBİ adına fatura
düzenlenmiş olması ve fatura toplam tutarının KOBİ’nin hesabından faturadaki
hizmet sağlayıcının hesabına banka üzerinden ödenmesi gereklidir. Ancak
uygulamada ya elden ödeme yapılabilmekte, ya fatura mevcut olmamakta ya da
ödeme KOBİ tarafından yapılmamaktadır,
 İlgili giderin fatura toplam tutarı ödenmeden talepte bulunulmaktadır,
 İlgili projede talep edilen makineler ikinci el olması durumunda üç yaşına kadar izin
verilmekte olup, ya daha eski makineler talep edilmekte ya da ikinci el makinelerin
yaşları bazen belgelenememektedir,
 KOBİ’ler başvuru aşamasında projenin içeriğinin dolması ve onay alabilmek adına
gerekli olmayan (gerçekleştirmeyecekleri) faaliyet ve gider alımlarını da talep
edebilmektedir. Bu şekilde onaylanan proje, uygulama aşamasında eksiklikler
sebebiyle ya durdurulmakta ya da başarısız olarak tamamlanmaktadır,
 Program çağrı takviminin uzun soluklu olması ve firma başvuru süreci ile nihai
Kurul onay aşamasaındaki zaman aralığının uzunluğu KOBİ’ler için olumsuzluklar
teşkil edebilmektedir. Örneğin; başvuru aşamasında talep edilen giderler için
sunulan fiyat tekliflerinin maliyeti onay sürecinin uzun olması sebebiyle proje
yürütüm aşamasında KOBİ’lerin bütçesini etkileyecek düzeyde artabilmektedir,
 Proje hakkında yeterli teknik bilgi, ekipman ve personele sahip olan bazı KOBİ’ler
için bu durumu proje yazma ve yürütme sürecinde aynı olmamaktadır. Bu sebeple
KOBİ proje yazma ve yürütme aşamasında dışarıdan profesyonel destek almaktadır.
Ancak bu işle uğraşan birçok firma nitelik yönünden yetersiz ve uzmanlaşmamış
olduğu için aynı sorunlar gene devam edebilmektedir. Ya da özellikle başvuru
aşamasında dışardan sağlanan hizmetle yapılan başvurular çok niteliksiz ve
gelişigüzel hazırlanabilmektedir.
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3.2.5.6 KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı Ve Programa İlişkin Veriler
KOBİ Proje Destek Programı, KOSGEB sisteminde kaydı güncel olan mevcut
KOBİ’lerin başvuru yapabildiği destek programıdır. Proje bazlı bir program olup, proje
süresi en fazla 24 ay olabilir. KOBİ’lere geri ödemesiz ve geri ödemeli (faizsiz) olmak
üzere destek sağlamaktadır. Programın amacı, “küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje
kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin
geliştirilmesi suretiyle ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine
sağladıkları katma değerin arttırılması amacı ile hazırlayacakları projelerin
desteklenmesidir.” Sürekli başvuruya açık bir program olmayıp çağrı esaslı bir programdır.
Ayrıca her çağrıda özel başvuru kriterleri belirtilmektedir. 2016 yılında yürürlüktek
kaldırılarak yerine KOBİGEL destek programı uygulanmaya başlanmıştır. Süreci aşağıdaki
gibidir:
 KOBİ KOSGEB Müdürlükleri üzerinden başvurusunu yapar, (İşlemlerin e-devlet
üzerinden yürütülmesi süreci 2018 yılında uygulanmaya başlandığından)
 İlgili uzman/uzman yardımcısı başvuruyu mevzuat kapsamında şekilsel açıdan
inceler ve başvuru uygun ise sistem değerlendirmesi aşamasına iletilir, eğer uygun
değilse de gerekli hususların düzeltilmesi amacı ile başvuru düzenlemeye açılır,
 Kurul üyeleri öncelikle sistem değerlendirmesi yaparak başvuru gerekli puanı alırsa
Kurul aşamasına sevkedilir. Kurul aşamasına geçen başvurular KOBİ yetkilileri
tarafından Kurul’da sunularak ilgili başvuru Kurul tarafından ya kabul edilir ya da
reddedilir,
 Kurul onayından sonra sistem üzerinden taahhütnamenin onaylanarak projenin
başlatılması için gerekli süre KOBİ’ler için otuz gündür,
 Proje başlatıldıktan sonra ikişer aylık dönemlerle izlenerek uygunluk durumunda
ilgili döneme ait giderler için destek ödemesi oluru hazırlanır. Eğer giderilebilecek
bir sorun mevcutsa bir sonraki dönemde düzeltilmesi KOBİ’den istenir. Aksi
durumda ödeme yapılmaz. Ayrıca proje uygulama sürecinde KOBİ, projenin ilk ara
faaliyet döneminden itibaren proje bitiminden altmış gün öncesine kadar projesi için
revizyon talebinde bulunabilir,
 Proje tamamlandıktan en geç otuz gün içinde KOBİ tarafından sunulan proje
tamamlama raporu ile projenin başarılı ya da başarısız olarak tamamlanmasına
Kurul tarafından karar verilir,
 Başarılı olarak tamamlanan projeler tamamlama tarihinden itibaren bir yıl sonra
izlenerek sonuçlar değerlendirilir.
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Tablo 18: KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı Verileri

DÖNEMİ YÜZDE ORANI (%)

PROGRAM DURUMU

2010-2015
VERİLERİ

Başvuru

7.199

100

Onaylandı

5.735

79,66

Onaylanıp Destek Alanlar

5.726

79,53

Reddedildi

1.964

27,28

Durduruldu

367

5,09

Başarılı Olarak Tamamlandı

1.714

23,80

Başarısız Olarak Tamamlandı

206

2,86

Desteklenen Proje Revizyonu

3

0,04

Gerçekleşme Tutarları

154.595.528,24 ₺

 KOBİ, projede taahhüt ettiği bazı faaliyetlere destek sürecinde uymamaktadır.
Örneğin projede belirttiği bir faaliyeti ve bu faaliyetle ilişkilendirdiği gider alımını
ya yapmamakta ya da gerekli şekilde yapmamaktadır,
 KOBİ, proje başlangıç tarihinden önceki bir faaliyeti ya da gideri talep edebilmekte
bu sebeple destek alamamaktadır,
 Destek ödemesinin yapılabilmesi için gider gerçekleşmelerine ait KOBİ adına fatura
düzenlenmiş olması ve fatura toplam tutarının KOBİ’nin hesabından faturadaki
hizmet sağlayıcının hesabına banka üzerinden ödenmesi gereklidir. Ancak
uygulamada ya elden ödeme yapılabilmekte, ya fatura mevcut olmamakta ya da
ödeme KOBİ tarafından yapılmamaktadır,
 İlgili giderin fatura toplam tutarı ödenmeden talepte bulunulmaktadır,
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 İlgili projede talep edilen makineler ikinci el olması durumunda üç yaşına kadar izin
verilmekte olup, ya daha eski makineler talep edilmekte ya da ikinci el makinelerin
yaşları bazen belgelenememektedir,
 KOBİ’ler başvuru aşamasında projenin içeriğinin dolması ve onay alabilmek adına
gerekli olmayan (gerçekleştirmeyecekleri) faaliyet ve gider alımlarını da talep
edebilmektedir. Bu şekilde onaylanan proje, uygulama aşamasında eksiklikler
sebebiyle ya durdurulmakta ya da başarısız olarak tamamlanmaktadır,
 Program çağrı takviminin uzun soluklu olması ve firma başvuru süreci ile nihai
Kurul onay aşamasaındaki zaman aralığının uzunluğu KOBİ’ler için olumsuzluklar
teşkil edebilmektedir. Örneğin; başvuru aşamasında talep edilen giderler için
sunulan fiyat teklifleri maliyet onay sürecinin uzun olması sebebiyle proje yürütüm
aşamasında KOBİ’lerin bütçesini etkileyecek düzeyde artabilmektedir,
 Proje hakkında yeterli teknik bilgi, ekipman ve personele sahip olan bazı KOBİ’ler
için bu durumu proje yazma ve yürütme sürecinde aynı olmamaktadır. Bu sebeple
KOBİ proje yazma ve yürütme aşamasında dışarıdan profesyonel destek almaktadır.
Ancak bu işle uğraşan birçok firma nitelik yönünden yetersiz ve uzmanlaşmamış
olduğu için aynı sorunlar gene devam edebilmektedir. Ya da özellikle başvuru
aşamasında dışardan sağlanan hizmetle yapılan başvurular çok niteliksiz ve
gelişigüzel hazırlanabilmektedir.

3.2.5.7 KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Ve Desteğe İlişkin Veriler
YGD, KOSGEB sisteminde kaydı güncel olup yeni kurulan KOBİ’lerin başvuru
yapabildiği destek programıdır. İçeriğinde kuruluş desteği, kuruluş dönemi makine,
teçhizat, yazılım ve ofis donanım desteği, işletme giderleri desteği ve sabit yatırım desteği
(faizsiz geri ödemeli) mevcut olup; 2018 yılı sonunda yürürlükten kaldırılarak yerine
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı uygulanmaya başlanmıştır. Proje bazlı bir
program olup, program süresi üç yıldır. KOBİ’lere geri ödemesiz (hibe) ve geri ödemeli
(faizsiz) destek sağlamaktadır. Programın amacı “Ekonomik kalkınma ve istihdam
sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması
ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.”. Süreç aşağıdaki gibidir:
 KOBİ e-devlet üzerinden başvurusunu yapar,
 İlgili uzman/uzman yardımcısı başvuruyu mevzuat kapsamında şekilsel açıdan
inceler ve başvuru uygun ise Kurul aşamasına iletilir, eğer uygun değilse de gerekli
hususların düzeltilmesi amacı ile başvuru düzenlemeye açılır,
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 Kurul’da başvuru dosyası ve KOBİ yetkilisinin şifahi sunumu ile değerlendirilen
başvuru onaylanabilir, reddedilebilir ya da belirli süre için düzeltilmesi talep
edilebilir,
 Kurul onayından sonra sistem üzerinden taahhütnamenin onaylanarak projenin
başlatılması için gerekli süre otuz gün olup, bu süre zarfında onaylanmayan
taahhütnameler için başvuru reddedilmiş sayılır,
 Taahhütname onayından sonra talepte bulunulmasından ardından kuruluş desteği
ödemesi yapılır. Kurul kararında onaylanan ekipmanların satın alınmasından sonra
talepte bulunulmasının ardından KOBİ’den sorumlu personel işletmeyi ziyaret
ederek tespit tutanağını hazırlar ve uygunluğu durumunda destek ödeme işlemini
gerçekleştirir. Kuruluş tarihinden iki yıl içindeki kira ve personel giderleri de talep
edilmesinin ardından işletme giderleri ödeme oluru hazırlanır,
 KOBİ’nin destek başlangıç itibari ile izlemesi birinci ve ikinci yılın sonunda Gelir
İdaresi Başkanlığı (GİB) sisteminden sorgulama yapılarak üçüncü yıl dolmadan
doksan gün öncesine kadar da KOBİ ziyaret edilerek yapılır ve program
başarılı/başarısız olarak tamamlanır.
Tablo 19: KOSGEB YGD Verileri

PROGRAM DURUMU
Başvuru
Onaylandı
Onaylanıp Destek Alanlar
Reddedildi
Durduruldu
Başarılı Olarak Tamamlandı
Başarısız Olarak Tamamlandı
Başvuru Dosyası Revizesi
Desteklenen Proje Revizyonu
Gerçekleşme Tutarları

2010-2017
VERİLERİ
77.874
75.979
75.906
1.895
2.836
11.849
2.143
207
455
1.074.684.891,06 ₺

DÖNEMİ YÜZDE ORANI (%)
100
97,56
97,47
2,43
3,64
15,21
2,75
0,26
0,58

KOBİ’ler, Kurul onayından sonra sadece sistemden sunacağı ödeme talebi ile kuruluş
desteği alabildikleri için onaylanıp destek alan KOBİ’lerin oranı yüksektir. Uygulamadaki
sorunlar aşağıdaki gibidir:
 KOBİ, program başlangıç tarihinden önceki bir faaliyeti ya da gideri talep
edebilmekte bu sebeple destek alamamaktadır,
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 Destek ödemesinin yapılabilmesi için gider gerçekleşmelerine ait KOBİ adına fatura
düzenlenmiş olması ve fatura toplam tutarının KOBİ’nin hesabından faturadaki
hizmet sağlayıcının hesabına banka üzerinden ödenmesi gereklidir. Ancak
uygulamada ya elden ödeme yapılabilmekte, ya fatura mevcut olmamakta ya da
ödeme KOBİ tarafından yapılmamaktadır,
 İlgili giderin fatura toplam tutarı ödenmeden talepte bulunulmaktadır,
 İlgili projede talep edilen makineler ikinci el olması durumunda üç yaşına kadar izin
verilmekte olup, ya daha eski makineler talep edilmekte ya da ikinci el makinelerin
yaşları bazen belgelenememektedir,
 Girişimcilerde en sıkıntılı durum ise KOSGEB desteğine güvenilerek ve
girişimcilerin sorumluluklarını göz ardı ederek bu programa başvuru yapmalarıdır.
Bir işletmenin ilk yıllarında ve olumsuz durumlarda ihtiyaç duyduğu finansman
kaynağından yoksun olan girişimciler KOSGEB desteğine güvenerek işletme
kurarak uzun ömürlü ve sürdürülebilir bir yapı ortaya koyamamaktadır,
 Bir diğer önemli sorun tespiti ise, girişimcinin yakını/akrabasının mevcutta
yürüttüğü bir girişimin devamı yönünde/amacıyla işletme kurmak istemesi ve
değerlendirmelerde yapacağı işle ilgili yeterli teknik ve mali bilgiye sahip
olmamasının anlaşılmasıdır.

3.2.5.8 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne İlişkin Veriler
KOSGEB UGE, Girişimcilik Destek Programı başvurusu için ön şarttır. 2018 yılına
kadar KOSGEB ve KOSGEB paydaşları tarafından uygulamalı olarak düzenlenen eğitimler
2018 yılında bürokrasinin azaltılması amacı ile e-devlet üzerinden çevrimiçi olarak
düzenlenmeye başlanmıştır.
Tablo 20: KOSGEB UGE Verileri

PROGRAM DURUMU

2010-2017
VERİLERİ
UGE Alan Kişi Sayısı
944.148
UGE Alarak Yeni Girişimci 77.874
Destek Program Başvurusu
Yapan Kişi Sayısı
İşletmesini YGP Kapsamında 4.979
Kurup
Destek
Sürecinde
İşletmesini Kapatan Girişimci
Sayısı (Kuruluş Tarihinden
İtibaren 0-5 Yıl İçinde)

DÖNEMİ YÜZDE ORANI (%)
100
8,25 (UGE Alan Kişi
Sayısaına Göre)
6,40 (UGE Alarak Yeni
Girişimci Destek
Program Başvurusu
Yapan Kişi Sayısına
Göre)
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3.2.6 Destek Programı Verilerinin Bir Bütün Halinde Birbirleri İle Karşılaştırılması
Yukarıda yedi adet destek programını verileri paylaşılarak süreçlerinden ve
uygulamadaki sorunlarından bahsedilmiştir. Bu bölümde ise ilgili destek programlarının
karşılaştırılması yapılarak, durum somutlaştırılmak istenmiştir:
Grafik 4:

2010-2017 DÖNEMİ BAŞVURU SAYISI

Yeni Girişimci
Desteği; 77.874;
27%

KOBİ Proje
Destek Programı;
7.199; 3%
KOBİGEL
Destek Programı;
14.688; 5%

AR-GE,
İnovasyon Destek
programı; 6.639;
2%
Endüstriyel
Uygulama Destek
Programı; 1.564;
1%

Genel Destek
Programı;
177.238; 62%

[KATEGORİ
ADI]; [DEĞER];
[YÜZDE]

Grafik 5:

2010-2017 DÖNEMİ ONAYLANAN PROGRAM SAYISI
Yeni Girişimci
Desteği; 75.979;
28%
KOBİ Proje
Destek Programı;
5.735; 2%

KOBİGEL
Destek Programı;
2.424; 1%
İşbirliği
Güçbirliği Destek
Programı; 331;
0%

AR-GE,
İnovasyon Destek
Programı; 5.921;
2%
Endüstriyel
Uygulama Destek
Programı; 1.557;
1%

Genel Destek
Programı;
175.714; 66%
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KOBİ’lerin ilgili dönemde en çok Genel Destek Programı’na başvuru yaptıkları
Grafik 4’ten tespit edilmektedir. Bunun en büyük nedenleri ilgili programın proje bazlı
olmaması ve çok prosedür barındırmamasıdır. En az başvuru ise İş birliği Güç Birliği
Destek Programı’dır. Bunun en büyük nedeni ise KOBİ’lerin bir araya gelerek bir proje
dahilinde başvuru yapmalarının istenmesidir. Bu durum KOBİ’lerin bir nevi ortaklık
kurması olduğu için KOBİ’ler bu programa pek de sıcak bakmamaktadır.
Pogram başvuru oranlarının ve onaylanan program oranlarının hemen hemen eşit
olduğu Grafik 4 ve Grafik 5’ten anlaşılmaktadır.

Grafik 6:

2010-2017 DÖNEMİ ONAYLANIP DESTEK ALAN PROGRAM SAYISI
Yeni Girişimci
Desteği; 75.906;
30%

KOBİ Proje
Destek Programı;
5.726; 2%
KOBİGEL
Destek Programı;
1.673; 1%

AR-GE,
İnovasyon Destek
Programı; 5.856;
2%

Endüstriyel
Uygulama Destek
Programı; 1.548;
1%

Genel Destek
Programı;
165.652; 64%

İşbirliği
Güçbirliği Destek
Programı; 325;
0%

KOBİ’lerin proje kabiliyetlerini ölçmede en önemli başlıkardan biri olan “Onaylanıp
Destek Alan Program Sayıları”nda Genel Destek Programı birinci sıradadır. GDP’nin
sadece başvuru esaslı olup, ilgili giderler gerçekleştikten sonra talep edilmesi kolaylığı
burada da önemli bir etken olmuştur. Birden fazla aşamalı olan ve faaliyetler bütününden
oluşan proje bazlı destek programlarında bu oran düşük kalmıştır.
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Grafik 7:

2010-2017 DÖNEMİ REDDEDİLEN PROGRAM SAYISI
Yeni Girişimci
Desteği; 1.895;
13%

KOBİ Proje
Destek Programı;
1.964; 14%

AR-GE,
İnovasyon Destek
Programı; 1.518;
11%

İşbirliği
Güçbirliği Destek
Programı; 22;
0%
Endüstriyel
Uygulama Destek
Programı; 117;
1%

KOBİGEL
Destek Programı;
8.800; 61%

Grafik 7’de GDP yer almamaktadır. Çünkü ilgili programda reddetme işlemi
mevcut olmayıp program onaylanarak KOBİ’lerin GDP içeriğindeki desteklere başvuru
yapması beklenmektedir. “Reddedilen Program Sayısı”ında KOBİGEL Destek
Programı’nın oranı fazladır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ilgili programın her
çağrısından farklı olarak belirtilen başvuru kriterlerine KOBİ’lerin uygun olamadığı ve
KOBİ’lerin ilgili çağrılarda belirtilen proje konularında yaşadığı açıklardan ziyade sırf
makine, teçhizat ve yazılım tedariki için bu programa başvurmaları ve bu yüzden de
nitelikli proje hazırlayamamalarıdır.
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Grafik 8:

2010-2017 DÖNEMİ DURDURULAN PROGRAM SAYISI
AR-GE,
Endüstriyel
İnovasyon Destek
Uygulama Destek
Programı; 335;
Programı; 90;
7%
2%

Yeni Girişimci
Desteği; 2.836;
61%

İşbirliği
Güçbirliği Destek
Programı; 24;
1%

KOBİGEL
Destek Programı;
964; 21%

KOBİ Proje
Destek Programı;
367; 8%

Girişimcilerin destek süreci olan iki yıl içinde işletmelerini kapatması sonucu
Girişimcilik Destek Programı “Durdurulan Program Sayısı” nda başı çekmektedir.

Grafik 9:

2010-2017 DÖNEMİ BAŞARILI TAMAMLANAN PROGRAM SAYISI
AR-GE,
İnovasyon Destek
Programı; 2.757;
8%
Yeni Girişimci
Desteği; 11.849;
34%
KOBİ Proje
Destek Programı;
1.714; 5%

KOBİGEL
Destek Programı;
1.505; 4%

Endüstriyel
Uygulama Destek
Programı; 811;
2%

Genel Destek
Programı;
16.452; 47%

İşbirliği
Güçbirliği Destek
Programı; 146;
0%
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“Başarılı Tamamlanan Program Sayısı” da KOBİ’lerin proje yama becerileri
açısından önemlidir. Yeni Girişimci Desteği’nde girişimcinin destek sürecinden önce
işletmesini kapatmaması başarılı olarak tamamlanma adına başlı başına yeterli iken, diğer
proje bazlı destek programlarında buna ilaveten, faaliyetler bütünü ve ilgili proje bir bütün
olarak değerlendirilerek karar alınmaktadır. Bu sebeple Yeni Girişimci Desteği’nde bu oran
diğer proje bazlı destek programlarına göre yüksektir.

Grafik 10:

2010-2017 DÖNEMİ BAŞARISIZ TAMAMLANAN PROGRAM SAYISI
AR-GE,
İnovasyon Destek
Endüstriyel
Programı; 381;
Uygulama Destek
12%
Programı; 134;
4%

İşbirliği
Güçbirliği Destek
Programı; 7; 0%
Yeni Girişimci
Desteği; 2.143;
65%

KOBİ Proje
Destek Programı;
206; 6%

KOBİGEL
Destek Programı;
437; 13%

Yeni Girişimci Desteği “Başarısız Tamamlanan Program Sayısı” nda da başı çekmektedir.
Destek sürecinden sonrasını kapsayan bu dönemde girişimcilerin işletmelerini kapatmaları
durumunda ya da girişimcilere ve işletmelerine ulaşılamayarak izleme yapılamamasından
dolayı ilgili destek başarısız olarak tamamlanmaktadır.
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Grafik 11:

2010-2017 DÖNEMİ BAŞVURU DOSYASI REVİZESİ PROGRAM
SAYISI
AR-GE,
İnovasyon Destek
Programı; 103;
30%
Endüstriyel
Uygulama Destek
Programı; 28;
8%
Yeni Girişimci
Desteği; 207;
60%

İşbirliği
Güçbirliği Destek
Programı; 5; 2%

Girişimci adaylarının KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni aldıktan sonra
Yeni Girişimci Desteği’ne başvurmalarına rağmen başvuru aşamasında revizyon alan
program sayısında da başı çekmiş olması ayrıca araştırılması gereken bir konudur ve ilgili
eğitimin etkinliğinin sorgulanması gerekmektedir. Çünkü ilgili eğitimlerde başvuru için
gerekli şartlardan, başvuru için gerekli olan iş planı yazmaya kadar en önemli konular
anlatılmaktadır. Ancak buna rağmen başvuru aşamasında en çok girişmcilerle sorun
yaşanmaktadır. Burada bir hususa da değinmek gerekmektedir. KOSGEB 2019 yılında
bürokrasinin azaltılması ve daha kolay erişim amacıyla girişimcilik eğitimlerini de Edevlete taşıyarak eğitimlerin daha etkin ve verimli olmasını istemiş ve belki de eski sistem
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin etkinsizliğini gidermeye çalışmıştır.

54

Grafik 12:

2010-2017 DÖNEMİ DESTEKLENEN PROJE REVİZYONU PROGRAM
SAYISI
İşbirliği
Güçbirliği Destek
Programı; 1; 0%

KOBİGEL
Destek Programı;
5; 1%

AR-GE,
İnovasyon Destek
Programı; 2; 0%

KOBİ Proje
Destek Programı;
3; 1%

Yeni Girişimci
Desteği; 455;
98%

Destek sürecindeki revizyon sayısında Yeni Girişimci Desteği’nde oranın fazla olmasının
nedenleri başvuru aşamasında sunmuş olduğu gider kalemleri ile satın almış olduğu gider
kalemlerinin uyuşmamasıdır. Örneğin başvuru aşamasında talep edilen bir bilgisayar için
marka ve özellik belirtilmesine rağmen, girişimci uygulamada belirttiği markadan farklı bir
marka veya belirtiği özellikten daha aşağı özelliğe sahip olan bir gider kalemi
alabilmektedir. Ya da başvuru aşamasında sıfır olarak belirtilen gider kaleminin tespiti
aşamasında ikinci el olduğu anlaşılabilmektedir.
Grafik 13:

2010-2017 DÖNEMİ PROGRAMLARIN GERÇEKLEŞME TUTARLARI
AR-GE,
İnovasyon Destek
Yeni Girişimci
Programı;
Desteği;
₺238.797.945,28 ;
₺1.074.684.891,06
8%
; 37%
Endüstriyel
Uygulama Destek
Programı;
₺159.583.442,42
;
KOBİ Proje
6%
Destek Programı;
₺154.595.528,24 ;
5%

KOBİGEL
Destek Programı;
₺180.514.872,68 ;
6%

İşbirliği
Güçbirliği Destek
Programı;
₺83.274.389,98 ;
3%

Genel Destek
Programı;
₺1.034.308.625,84
; 35%
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Genel Destek Programı’nın başvuru kolaylığı çok başvuru yapılmasına neden olmuş
bu da destek tutarlarının gerçekleşmesi bakımından GDP’yi üst sıraya taşımıştır. Aynı
şekilde proje bazlı Yeni Girişimci Desteği’de diğer proje bazlı destek programlarına göre
daha detaysız olması nedeniyle destek tutarı gerçekleşmesi bakımından en üst sıradadır.

56

SONUÇ VE ÖNERİLER
KOBİ’ler için ister kamu, ister özel ya da ister ulusal, isterse de uluslararası
destek/teşvik mekanizmaları önem arz etmektedir. Bu açıdan baktığımızda bu destek
mekanizmalarına başvuru genellikle proje yolu ile yapılmaktadır. KOBİ’ler ne kadar
nitelikli ve ayağı yere basan projeler yazarsa bu destek mekanizmalrından o kadar kolay
yararlanabilecektir. Bunun için gerekli en önemli iki unsur:
 KOBİ’lerin kendilerine uygun bir proje örgütüne sahip olması (Proje için
profesyonel bir birimin varlığı) ve
 KOBİ’lerin işletmeleri ve işlemleri ile gerekli planlamaları yaparak öngörü sahibi
olabilmesidir. (PUKO kavramı ve Kısıtlar Kuramı’nın önemi)
KOSGEB 2010-2017 dönemi arasındaki programların durumu analiz edildiğinde
başvuru, onaylanan, onaylanıp destek alanlar, başarılı tamamlanan sayısında ve destek
ödemesi tutarında(ikinci) Genel Destek Programı ilk sırayı almıştır. Bu durumun en büyük
nedenleri GDP’nin proje hazırlamasına gerek kalmadan başvuru esaslı olması, profesyonel
bir proje örgütünün mevcut olmasına ihtiyaç duyulmaması ve sürecin kısa olmasıdır.
Reddedilen, durdurulan, başarısız tamamlanan, başvuru ve proje revizyonu sayılarında
ise proje bazlı destek programları ilk sıraları almıştır. Bunun en büyük nedenleri ise
KOBİ’lerin genelinin profesyonel bir proje birimine, planlama ve öngörüye sahip
olmamalarıdır.
Veriler değerlendirildiğinde reddedilen, durdurulan ve başarısız tamamlanan program
sayılarının fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple KOSGEB, KOBİ’lerin proje yazma
becerilerini olumlu etkileyebilmek adına sunmuş olduğu finansal desteklere ek olarak
aşağıdaki adımları da uygulayabilir:
 KOBİ’lere proje yazma konusunda sürekli eğitimler verebilir,
 Öncelikle sanayi sektöründeki nitelikli KOBİ’ler tespit edilip, her işletmenin
kendi sorununa özgü destekler verilebilir. Ayrıca destek mevzuatları net olmalı
ve çerçeve şeklinde hazırlanmalıdır. Yani sadece desteğin temel esasları
belirlenebilir, destek giderleri ve tutarları her işletme için ayrı belirlenebilir.
 KOBİ’lerin nitelikli ve KOSGEB mevzuatına uygun projeler hazırlayabilmesi
için KOSGEB’de proje birimi oluşturulabilir ve KOSGEB personeli,
sorumluluğundaki KOBİ’ye proje hazırlamada bizzat sürece dâhil olabilir.
Personeli bu sürece teşvik etmek amacıyla desteklenmeye karar verilen ve
projesini başarıyla tamamlayan her işletme için ilgili personele prim verilebilir,
 Birden fazla proje destek programı yerine sadece bir adet proje programı
uygulanabilir. Bu şekildeki bir proje programında başlıklar olarak sadece
“projenin amacı/hedefi, süresi, proje için satın alınacak giderler ve proje
57

çıktısı/katma değeri” olarak belirlenip, KOBİ’nin finansal analizi de yapılarak
projeyi yürütmek için gerekli yapıya sahipse proje onaylanabilir. Bu sayede her
proje için ayrı ayrı belirtilen kriterler için KOBİ’lerin programa başvuru engeli
ortadan kalkar, hem de destek programlarında yeknesaklık sağlanarak kıt olan
finansal kaynak daha verimli kullanılabilir. Aynı zamanda KOBİ’ler için sorun
oluşturan bürokrasi daha da azaltılmış olur. Ancak proje bitiminde belirttiği
çıktıyı/katma değeri üretemeyen KOBİ’den üretemediği oranda ilgili destek
tutarı yasal faizi ile birlikte geri tahsil edilmelidir. Böylece herkesin başvuru
yapmasından ziyade nitelikli projelerin yürütülebilmesinin yolu açılabilir,
 Ülkemizde birden fazla kamu kurumu KOBİ’lere çeşitli destek ve teşvik
programları uygulamaktadır. Hatta aynı gideri birden fazla kamu kurumu
destekleyebilmektedir. Ancak her kamu kurumu farklı başvuru değerlendirme
ve uygulama kriterleri isteyebilmektedir. Ayrıca kaynakların kıt olması da
kaynakları verimli ve etkin kullanmayı gerektirmektedir. KOBİ’leri destekleyen
birden fazla kurum yerine bir adet kurum olması bu kaynakların bölünmesinin
ve farklı kurum başvuru süreci ve uygulamasının önüne geçerek uygulamada
birlik sağlayacaktır,
 Birden fazla destek veren kurum mevcut olduğundan mevcut sistemde
KOBİ’nin aynı gider için görece olarak daha kolay başvuru yapabildiği kurum
önem arz etmektedir. Bunu sağlamak ve aynı gideri destekleyen ulusal
programların tamamını bilmek için internet üzerinden bir portal hazırlanabilir.
İlgili portalda başvuru adımları ve gerekli işlemler de başlıklar halinde
belirtilebilir. Bu sayede KOBİ destek başvurusu yapmadan önce ilgili portaldan
destek almak istediği gideri süzerek başvuru yapmak istediği kurumu seçebilir.

Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı’ndaki 2023 hedeflerine baktığımızda dünyanın en
büyük on ekonomisi içinde olma, iki yüz yirmi yedi milyar dolarlık ihracat yapma ve kişi
başına düşen GSMH’yi on bin doların üstüne çıkarma gibi başlıklar yer almaktadır. Türkiye
bu hedeflerine KOBİ’ler vasıtasıyla ulaşacak olup, bu sebeple KOBİ’lerin destek
mekanizmalarından en sorunsuz şekilde yararlanabilmeleri önem arz etmektedir. Bu destek
programlarının da sistemi ne kadar basit ve sade olarak kurulursa KOBİ’ler de bir o kadar
kolay destek alabileceklerdir.
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ÖZGEÇMİŞ
09.03.1990 yılında Eminönü/İstanbul’da doğdu. Bir erkek kardeşi olup, aslen
Sivaslı’dır. İlk ve ortaokulu Zeytinburnu Reşat Tardu İlköğretim Okulu’nda tamamlamış
olup, lise öğrenimini ise Zeytinburnu İhsan Mermerci Süper Lisesi’nde (YDA) 2008
yıllında tamamlamıştır. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Maliye bölümünü kazanarak bir
yıl hazırlık bölümü okuduktan sonra 2014 yılında 2,97 not ortalaması ile mezun olmuştur.
2015 Nisan ayında1463 sicil numarası ile İstanbul İkitelli Müdürlüğü’nde KOSGEB KOBİ
Uzman Yardımcılığı görevine başlamış olup, 2019 yılı Aralık ayında KOBİ Uzmanı
olmuştur. Öncesinde ise öğrencilik dönemlerinde sırasıyla tekstil firmasında kumaş
testçiliği, turizm şirketinde hostluk ve tekstil firmasında ön muhasebecilik yapmıştır. 2017
yılında evlenmiş olup, henüz çocuk sahibi değildir. Çalışmayı, gezmeyi, spor yapmayı ve
kendini geliştirmeyi sever, ailesiyle zaman geçirmekten keyif alır.
Kenan SERT
Yakuplu M. 134. S. No: 34
D: 5 Beylikdüzü/İST.
0537 978 73 01
kenan9058@gmail.com
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