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   Sayın   

   Zafer ÇAĞLAYAN 

   Sanayi ve Ticaret Bakanı 

 

Sayın Bakanım, 

Bilindiği üzere Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB),  Türkiye’de KOBİ’lere geniş bir yelpazede destek kredileri ve geri ödemesiz hibe 
veren, Sanayi Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumudur.  

KOSGEB’in destek başvuru prosedürleri oldukça geniştir ve bir o kadar da çeşitlidir. İlimizde yer 
alan firmalarımız da, pek çok farklı konuda KOSGEB’e başvurmuş ve bu desteklerden 
faydalanmıştır. 

Ancak son dönemlerde, firmalarımız ve KOSGEB arasında geçmişte yararlanılmış veya halen 
yararlanılmakta olan bu desteklerin uygulanması konusunda ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştır. 
Dahası KOSGEB söz konusu firmalarımızı kara listeye alınmış ve onların bugün veya gelecekte 
herhangi bir destekten yararlanmasına izin vermemektedir. 

Yaşanmakta olan sorunlar özetle şunlardır: 

(1) Firmaların başvurusu sırasında destek kapsamı %100 olarak belirtilmiş ve bu doğrultuda 
sözleşmeler imzalanarak kayıt altına alınmıştır. Sözleşme uyarınca desteklerden yararlanmış 
firmalara, aradan birkaç yıl geçtikten sonra desteğin kapsamının aslında %80 olduğunu yönünde 
uyarı yapılmıştır. Aradaki fark olan %20’lik bölüm, yasal faizi ile birlikte firmalarımızdan geri 
istenmektedir. Yıllardan sonra KOSGEB tarafından yapılan bir hata neticesinde istenen para 
inanılmaz ölçeklere gelmekte, hatta önceden alınan anaparayı bile aşmaktadır. Bu ise çekilmez 
ve ödenemez bir borç yükü altındaki küçük sanayiciyi ezmekte ve üzmektedir. Yapılan ne 
hukuka ne de akdi mutabakata sığmaktadır. Eğer bir hata yapılmışsa, bu hata, hatayı yapan 
idareye değil küçük sanayiciye ödettirilmek istenmektedir. 

(2) KOSGEB veri havuzunda yer alan danışmanlık firmalarından hizmet alınması koşuluyla firmalarımıza 

bilgi, yazılım ve danışmanlık konusunda destek verme yoluna gitmiştir. Söz konusu hizmetin bedelinin 

KOSGEB tarafından karşılanması öngörülmüştür. Ne var ki destek başvurusu yapılırken havuzda bulunan ve 

sözleşmede adı geçen danışman firmaların bazısı, daha sonra yine KOSGEB tarafından havuzdan tek yanlı 

olan çıkarılmış ve bundan haberdar edilmeyen firmalarımız destekten yararlandırılmamıştır. KOSGEB bu 

danışmanlık firmalarını önce resmen ilan etmekte, ancak daha sonra listeden çıkarmaktadır. Çıkardığında 
küçük sanayicinin haberi olmadığı gibi yapılan akdi de bu nedenle tek taraflı bozmaktadır. Mağdur olan 

neticede küçük sanayici olmaktadır. 
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(3) Kalite belgelendirme esnasında alınan danışmanlık desteğinin uygulanmasında, bu destekten 

yararlanan firma ve danışman firmanın belgelendirme sürecinde eğitim, denetim gibi faaliyetleri 

yoğunlaştırarak, belgelendirme takvimini öne çekmesini usulsüz olarak değerlendirmektedir. Yararlanılan 

desteğin tamamını yasal faizi ile birlikte geri istemektedir. İşi ve süreci götüren, KOSGEB tarafından bizlere 

resmen tavsiye edilen danışman firmadır. Bu danışman firma kendine göre üstlendiği hizmeti belirli bir 

takvim dahilinde yürütmektedir. Küçük sanayici de zaten bilmediği ve öğrenmekte olduğu bu eğitimi, söz 
konusu danışman firmalardan almaktadır. Daha sonra KOSGEB müfettişleri yaptığı incelemelerde, eğitim 

sürecini yeterli görmedikleri için akdedilen kredi anlaşmasını da feshetmektedirler. Küçük sanayiciden para 

faizi ile birlikte geri istenmektedir. Sizce böyle şey nasıl olabilir? 

Görüldüğü üzere bu sıkıntıların kaynağı ve sorumlusu firmalarımız olmamasına rağmen tüm ceza ve 

sorumluluklar firmalarımıza yüklenmektedir. Sadece Denizli’de bu sıkıntıları yaşayan 80’e yakın firma 

olduğu tahmin edilmektedir. İlimiz sanayicileri diğer illerle karşılaştırıldığında şu anda bulundukları yere 

kendi çaba ve mücadeleleriyle geldikleri malumunuzdur. Denizli halen de asgari devlet desteği alan iller 

arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Dolayısıyla zaten devlet teşviklerinden nasibini alamayan ilimiz, 

KOSGEB’in bu haksız uygulamalarıyla daha da mağdur hale gelecektir. Nitekim Sanayi Bakanlığı’nın 

KOBİ’lere yönelik son destek kredilerinden bu firmalarımız, KOSGEB tarafından KARA LİSTEYE alındıkları 

için yararlandırılmamışlardır. 

Bu konuda destek ve yardımlarınızı esirgemeyeceğinize olan inancımız tamdır. Denizlili KÜÇÜK SANAYİCİ bu 

ilgiyi sizlerden acilen beklemektedir. 

 

 

 

Saygılarımızla 

 

 

 

Müjdat KEÇECİ 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Denizli Sanayi Odası 

 

 


