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YÖNETİCİ ÖZETİ  

 Bu rapor On Birinci Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında “Girişimcilik, KOBİ’ler, 

Esnaf ve Sanatkârlar Özel İhtisas Komisyonunun tespit ve politika önerilerini içermektedir. Önceki 

dönemde ayrı komisyonlarda ele alınan “Girişimciliğin Geliştirilmesi” “KOBİ’lerin ve Esnaf 

Sanatkârın Güçlendirilmesi” konuları, mevcut ÖİK çatısı altında birleştirilmiştir. Özel sektör, sivil 

toplum, akademi ve kamudan katılan 81 üyenin oluşturduğu ÖİK, ülkemizdeki işletmelerin 

geneline yönelik bütüncül bir politika çerçevesi geliştirmeye odaklanmış; farklı kesimlerin ortak 

ve çakışan çıkarlarını, ayrıştığı noktaları, beklentilerini ve politika gereklerini gözeten bir diyalog 

platformu sağlamıştır.  

Temel Eğilimler  

 Ülkemizde son 10 yılda, yıllık ortalama 53 bin işletme kurulmakta, 12 bin işletme 

kapanmakta; esnaf ve sanatkârların sayısında ise zaman içinde bir azalma izlenmektedir. Çalışan 

sayısına göre KOBİ sınıflaması baz alındığında, son 10 yılda KOBİ sayısında yaklaşık 200 binlik 

bir artış görülmektedir. Son 10 yıl içinde yaklaşık 3.000 işletme, KOBİ statüsünden büyük işletme 

statüsüne geçmiş; büyük işletme sayısı ise iki kattan fazla artarak 2.968’den 6.129’a yükselmiştir. 

Aynı dönemde, KOBİ’lerin istihdamdaki payı 2005’te yüzde 80,6 iken 2015’te yüzde 72,7’ye 

düşmüştür. Benzer bir eğilim katma değer ve ciro içindeki payda da görülmektedir: bu oranlar 

sırasıyla 2005’te yüzde 58,5 ve 69,4 iken 2015’te yüzde 50,6 ve 61,7’ye düşmüştür. 2012’de yüzde 

62,6’ya ulaşan KOBİ’lerin ihracat hacmi içindeki payı ise 2016’da yüzde 55,3’e düşmüştür. 

 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planında KOBİ’ler ve Girişimcilik 

konusunda belirlenen hedefler içinde yeni kurulan şirket sayısı, ihracat yapan KOBİ sayısı ve 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren girişim sayısı hedefleri gerçekleşmiştir. 2016-

2018 verilerinin tamamlanmasıyla “KOBİ’lerin İhracat Miktarı” hedefi dışında diğer hedeflerin 

gerçekleşmesi muhtemel görünmektedir.  

 Onuncu Plan hedefleri içinde gerçekleşmemiş olan en kritik hedef KOBİ’lerin ihracat 

miktarıdır. 2012’de 90 milyar dolar ihracat yapan KOBİ’ler, 2015’te sadece 79 milyar dolarlık 

ihracat yapabilmiş, 2018 için belirlenmiş olan 150 milyar dolarlık KOBİ ihracat hedefinin oldukça 

altında kalınmıştır.  KOBİ’lerin büyümeleri, rekabet güçleriyle ihracatlarını artırmaları ve daha 

nitelikli istihdam yaratmaları için önemli dönüşümden geçmeleri gerektiği açıktır. KOBİ’lerin 

performansını ilgilendiren ve ÖİK çalışmaları kapsamında “içsel” olarak tanımlanan faktörlere 
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yönelik kamunun müdahaleleri, doğru politika tasarım ve etkin uygulama durumunda, hızlandırıcı 

bir etki yapabilir. Bu raporda sunulan politika çerçevesinin temel hedefleri, vasat ve vasat altı 

performans gösteren KOBİ’lerin performanslarını iyileştirerek, hızlı büyüyen, daha nitelikli 

istihdam yaratan, ihracata katkı veren işletmelere dönüşümlerinin desteklenmesidir. Bu alanda son 

dönemde ülkemizdeki KOBİ’lere yönelik yapılmış çalışmalar, vasat bir performansa sahip bir 

KOBİ’nin içselleştirmesi gereken aşağıdaki faktörlere odaklanmaktadır:  

i. Liderlik, Yönetim Kalitesi, Kurumsallaşma  

ii. İş Modeli, Değer Zincirinde Konumlanma  

iii. İnsan Kaynakları 

iv. Dijitalleşme  

v. Bilgiye Erişim, Ar-Ge, Teknoloji  

vi. Finansman, Nakit Akımı Yönetimi 

vii. Küresel Tedarik Zincirlerine Entegrasyon  

viii. İşbirlikleri ve İlişki Ağı 

Görsel 1: Vasat KOBİ’den Hızlı Büyüyen KOBİ’ye Giden Yol: Öne Çıkan Faktörler 

 

 Farklı segmentlerdeki girişimcilere özel, özgün ve esnek destek mekanizmaları bugünkü 

ekosistemin içinde yer almamaktadır. Yeni kurulan yenilikçi işletmeler, hızlı büyüyen ceylanlar, 
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istikrarlı büyüyen ve verimliliğini artıran orta ölçekli imalatçılar, küresel tedarik zincirlerine 

entegre olan ihracatçı firmalar gibi farklı segmentlerin ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımların 

geliştirilmesi KOBİ ve Girişimcilik Politikaları’nın etkinliğini artıracaktır. ÖİK çalışmaları 

neticesinde geliştirilen politika çerçevesi, başta orta ölçekli ve yüksek katma değerli işletmelerin 

küreselleşmesine yönelik destekler olmak üzere, farklı segmentlerdeki işletmeler için özgün ve 

hızlandırıcı programların devreye alınmasını içermektedir.  

On Birinci Plan Dönemi Hedefi ve Politikaları  

Girişimcilik: Her girişimin iş yapma ve büyüme hakkını destekleyecek açık rekabet koşullarına 

uygun bir iş ortamı oluşturulması hedeflenmelidir.  

Girişimciliğe yönelik sayısal hedefler: 

i. Sayıları yaklaşık 5 bin olan Startup sayısının 20 bine çıkarılması, 

ii. Bir milyar dolarlık 10 Startup çıkarılması, 

iii. Yıllık kurulan şirket sayısının 100 bine çıkarılması, 

iv. Yüzde 10 düzeyinde olan kadın girişimcilerin oranının yüzde 30 düzeyine çıkarılması, 

v. Kişi başı Startup yatırım miktarının 1,3 USD’den, 13 USD’ye çıkarılması. (AB’nin ilk 10 

ekonomisindeki en düşük değer İspanya’daki 12,7 USD) 

KOBİ’ler: Girişim gücü, esnekliği ve çevikliği yüksek, iyi yönetilen ve nitelikli istihdam 

olanakları yaratan, verimlilik bilinci olan, dijital dönüşüme ayak uydurabilen, yenilikçi, küresel 

rekabet gücüne sahip, işbirliği ve ortak çalışma kültürünü benimsemiş, ölçek ekonomisini 

yakalayabilecek nitelikteki KOBİ’lerden oluşmuş bir yapı hedeflenmelidir. 

KOBİ’lere yönelik sayısal hedefler: 

i. 2010 yılında yaklaşık 50 milyar dolar olan KOBİ ihracatının 2023 yılında 150 milyar dolara 

çıkarılması,  

ii. Yenilik yapan KOBİ oranının yüzde 25’ten yüzde 50’ye, işbirliği içinde yenilik yapan 

KOBİ’lerin oranının ise yüzde 4,5’ten yüzde 10’a çıkarılması, 

iii. KOBİ’ler içinde küçük (10-49 çalışan) ve orta ölçekli (50-249 çalışan) işletmelerin payının 

yüzde 4,3’ten yüzde 8’e çıkarılması, 

iv. KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payının yüzde 24’ten yüzde 35’e yükseltilmesi, 
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v. Yüzde 17 olan KOBİ’lerin Ar-Ge harcamaları içindeki payının yüzde 25’e çıkartılması,  

vi. Tamamlanmış OSB sayısının 225’e, OSB’lerdeki işletme kapasitesinin 70 bine ve 

tamamlanmış OSB’lerdeki üretime geçme oranının yüzde 85’e yükseltilmesi. 

 Yukarıda sunulan hedeflere ulaşmak için önerilen politikalar dört ana başlık altında 

yapılandırılmıştır: genel politikalar, girişimciliğe yönelik politikalar, KOBİ’lere yönelik 

politikalar, mikro işletmeler ve esnaf sanatkârlara özgü politikalar. Girişimciliğe yönelik 

farkındalığın toplumun genelinde artırılması, erken evredeki girişimcilere mali ve teknik destekler 

sunulması gibi konular girişimcilik politikalarını KOBİ politikalarından ayırmaktadır. İş kurma 

evresindeki destekler iki politika alanının da kapsamı içindedir. Diğer yandan, kurulum sonrası 

aşama (ilk 3-5 yıl) ve büyüme evresini ilgilendiren unsurlar da KOBİ politikalarının kapsamına 

girmektedir. 

Politika Çerçevesinin Kavramsal Çerçevesi ve Genel Yapısı  

Görsel 2: Girişimcilik ve KOBİ Politikalarının Ayrıştığı ve Kesiştiği Evreler 

 

Bu dört ana başlık atlında yer alan 22 ayrı politika aşağıda sunulmaktadır:  

Genel Politikalar (Girişimcilik ve KOBİ’leri Kapsayan) 

1. Devlet desteklerinde arayüz yaklaşımının benimsenmesi 

2. Yerlileştirme politikaları ve iç pazarın geliştirilmesi 

3. İlişki ağlarının (networking) gelişiminin desteklenmesi  

4. “Türk Teknolojisi” algısının güçlendirilmesi ve marka değerinin artırılması 
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5. Planlı ekonomi bölgelerine (OSB, TGB vb.) yönelik politikalar 

6. Kurumsal ve yasal çerçeve 

7. Ölçek yönetimi, işbirliği ve ortak çalışma kültürü 

Girişimcilik Politikaları 

1. Kültürel değişim ve yetenek havuzunun derinleştirilmesi 

2. Girişimciliğe yönelik devlet desteklerinde yöntem değişikliği 

3. Girişim finansmanı politikaları 

4. Yenilikçi girişimcilerin ticarileşme ve uluslararasılaşma süreçlerinin desteklenmesi  

5. Sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi 

KOBİ Politikaları 

1. KOBİ politikasında kritik segmentlere odaklanma 

2. Proje finansmanı imkânlarının geliştirilmesi 

3. Yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi 

4. Pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi  

5. Dijital dönüşümün hızlandırılması 

6. E-ihracat kapasitesinin artırılması 

7. Firma yönetim pratiklerinin iyileştirilmesi 

Esnaf ve Sanatkârlara Özel Politikalar  

1. Esnaf ve sanatkârların ölçeklerini büyütmelerinin desteklenmesi 

2. Yaşam kalitesi ve kentsel cazibenin artırılması 

3. Mesleki beceriler ve yetkinliklerin güçlendirilmesi 
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Görsel 3: On Birinci Kalkınma Planı Döneminde Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlara 

Yönelik Politika Çerçevesi 
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1. GİRİŞ  

 Bu rapor On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) çalışmaları kapsamında, 2017/16 sayılı 

Başbakanlık Genelgesiyle kurulan 43 Özel İhtisas Komisyonundan biri olan “Girişimcilik, 

KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar Özel İhtisas Komisyonunun nihai çıktısı olarak hazırlanmıştır. Bu 

raporun hazırlık sürecinde birinci ÖİK toplantısı 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İlk 

toplantıda mevcut durum, temel eğilimler ve sorunlar tartışılmış, politika müdahalesine yönelik 

değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda hem Onuncu Plan dönemindeki politikaların ne ölçüde 

başarılı olduğu hem de On Birinci Plan döneminde mevcut politikalardan ne ölçüde farklılaşması 

gerektiği, yeni müdahale alanları tartışılmıştır. Bunun ardından raportörler tarafından bir politika 

çerçevesi metni hazırlanmış ve bu metin ÖİK’nın 6 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen 

toplantısında komisyon üyeleri tarafından tartışılmıştır. Bu süreçte komisyon üyelerinden 30’un 

üzerinde yazılı görüş alınmış ve bu taslak rapora yansıtılmıştır.    

 Onuncu Plan hazırlıkları sürecinde iki ayrı ÖİK olarak yer alan “Girişimciliğin 

Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi” konuları, On Birinci Plan 

Dönemi için aynı ÖİK çatısı altında birleştirilmiştir. Bu birleşme sayesinde, ülkemizdeki 

işletmelerin geneline yönelik bütüncül bir politika çerçevesi geliştirilmesi mümkün olmuş; çok 

farklı kesimlerin ortak ve çakışan çıkarlarını, ayrıştığı noktaları, beklentilerini ve politika 

gereklerini gözeten bir diyalog platformu oluşturulmuştur. Girişimcilik ve KOBİ’lere yönelik 

politikaları, kamu müdahalesinin bir işletmenin hangi evresine odaklandığına göre ayrıştırmak 

mümkün olabilmektedir. Girişimciliğe yönelik farkındalığın toplumun genelinde artırılması, erken 

evredeki girişimcilere mali ve teknik destekler sunulması gibi konular girişimcilik politikalarını 

KOBİ politikalarından ayırmaktadır. İş kurma evresindeki destekler iki politika alanının da 

kapsamı içindedir. Diğer yandan, kurulum sonrası aşama (ilk 3-5 yıl) ve büyüme evresini 

ilgilendiren unsurlar da KOBİ politikalarının kapsamına girmektedir. 
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Görsel 4: Girişimcilik ve KOBİ Politikalarının Ayrıştığı ve Kesiştiği Evreler  

 
Kaynak: Lundström ve Stevenson 2002 

 Yenilikçilik ve kapsayıcılık olgularının, On Birinci Kalkınma Planının genel politika 

hedefleri arasında yer alması oldukça muhtemeldir. Bu ÖİK’nın sunmuş olduğu politika 

çerçevesinin her iki unsura yönelik eksenler içerdiğini söylemek mümkündür. Bir yandan 

girişimciler, özellikle yenilikçilik tabanlı iş modelleriyle, ekonomide yaratıcı yıkım sürecini 

hızlandırıp, ekonominin teknolojik içeriğini zenginleştirmekte ve verimlilik düzeyini artırmaktadır. 

Diğer yandan ise, KOBİ’ler, hem girişimciler tarafından geliştirilen yeni teknolojileri kullanmakta; 

küresel tedarik zincirlerindeki konumlarını güçlendirerek ve hızlı büyüme patikasına geçerek 

ekonomik büyümenin sürükleyicisi olabilmektedir. Mikro ölçekli işletmelerin, özellikle de esnaf 

ve sanatkârın iş yapma kapasitelerini artıran; ekonomik rasyonelin elverdiği ölçüde de onları 

yaratıcı yıkım sürecinden koruyan mekanizmalar sayesinde de ekonomik büyümenin daha geniş 

bir tabana yayılması sağlanabilmektedir. ÖİK raporunda sunulan çerçeve böyle bir yaklaşımı 

benimsemektedir. 
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Görsel 5: Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar Yoluyla Kapsayıcı ve Yenilikçi Ekonomik 

Büyüme 

 
Kaynak: Boz (2015)’ten adapte edilmiştir. 

 Özel İhtisas Komisyonu’nun (ÖİK) kapsamı içinde çok farklı iktisadi kesimlerin bir arada 

olmasından dolayı bazı tanımlamaları ilk başta yapmakta fayda bulunmaktadır. Raporda, aşağıdaki 

tanımlar esas alınmıştır:  

 Girişimciler: Girişimciliğin tanımı geniş olmakla beraber hangi politika perspektifinden 

bakıldığına göre değişmektedir. Onuncu Kalkınma Planında “yeni kurulan işletmeler 

(Startup’lar) ve yenilikçilik” unsurları ön plandadır. GEDI (Küresel Girişimcilik Geliştirme 

Enstitüsü) tanımında “yeniliği gören ve piyasaya getiren kişiler” olarak tanımlanmaktadır. 

GEM (Küresel Girişimcilik Monitörü) tanımında ise erken aşama girişimcilik faaliyeti işi 

kurma aşamasındakilerle 3,5 yaşın altındaki firmaların ortaklarını kapsamaktadır.  

 KOBİ’ler: KOBİ’ler, 250 kişiden az kişi çalıştıran ve 40 milyon TL’den az ciro (net satış 

hasılatı veya mali bilançosu) yapan işletmeler olarak tanımlanmaktadır. (KOBİ’lerin Tanımı, 

Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hk. Yönetmelik, 2012). Bu tanım altında, mikro işletmeler 1-

9, küçük işletmeler 10-49, orta büyüklükte işletmeler ise 50-249 çalışana sahip işletmelerdir.  
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 Esnaf ve sanatkârlar: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile 

Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek 

kollarına dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına 

dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit 

usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf 

bulunan meslek ve sanat sahibi kimselerdir. (5362 sayılı Esnaf Sanatkârlar Meslek 

Kuruluşları Kanunu, 2005) 

 Kooperatifler: Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini 

ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı 

yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklardır. (1163 sayılı 

Kooperatifler Kanunu, 2004) 

 Ceylan firma (gazelle): 5 yaşın altında ve son 3 yılda yıllık ortalama ciro büyüme hızı yüzde 

20’nin üzerinde olan işletmeler. (OECD tanımı)  

 Vasat üstü firma: Son 5 yılda cirosunu her yıl yüzde 5 ile yüzde 20 arasında artıran 

işletmeler.  

 Yenilik tabanlı yeni kurulan işletme (Startup): Geçici bir organizasyon yapısına sahip, 

kısa bir süre içinde büyük bir işletme haline gelmeyi hedefleyen, teknoloji tabanlı, 

tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir iş modeli arayışındaki işletme.1  

 Bu rapor beş bölümden oluşmaktadır. Süreç, kapsam ve tanımların verildiğini giriş 

bölümünü takip eden ikinci bölümde mevcut durum analizi yapılmakta, veriler üzerinden Onuncu 

Plan dönemindeki temel gelişmeler değerlendirilmektedir. Üçüncü bölümde, vasat performanstan, 

hızlı büyüyen bir yapıya dönüşümün önündeki sorunlar irdelenmekte; bu sorun tespiti ışığında, 

girişimcilik, KOBİ’ler ve esnaf sanatkârlara yönelik önerilecek politika çerçevesinin gerekçesi 

açıklanmaktadır. Dördüncü bölümde, On Birinci Plan dönemi için önerilen sayısal hedefler ve bu 

hedefleri gerçekleştirmeye yönelik politika çerçevesi dört alt-başlık altında sunulmaktadır: genel 

politikalar, girişimciliğe yönelik politikalar, KOBİ’lere yönelik politikalar, mikro işletmeler ve 

esnaf sanatkârlara özgü politikalar. Beşinci bölümde ise sonuç ve genel bir değerlendirme yer 

almaktadır.   

                                                      
1 Yazarlar tarafından literatür taraması sonucu geliştirilen tanım 



5 

 

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ  

 Bu bölümde resmi veriler kullanılarak, Onuncu Plan dönemindeki girişimcilik, KOBİ, 

esnaf ve sanatkârları ilgilendiren alanlardaki temel gelişmeler değerlendirilmektedir. İlk olarak, 

girişimcilik ve KOBİ’lere ilişkin küresel endekslerdeki Türkiye’nin Onuncu Kalkınma Planı 

dönemindeki performansı değerlendirilmekte, bu yolla Türkiye diğer ülkelerle 

karşılaştırılmaktadır. Daha sonra, KOBİ’lere ilişkin temel göstergeler ve eğilimler, girişimciliğe, 

organize sanayi bölgelerine ve teknoloji geliştirme bölgelerine ve kooperatiflere ilişkin temel 

verilerle bu alanlardaki devlet desteklerine yönelik veriler sunulmaktadır.  

2.1 Dünya’da Genel Durum 

2.1.1 Dünyadaki Gelişme Eğilimleri ve Uluslararası Standartlar 

 Ülkemizin küresel endekslerdeki sırasında Onuncu Plan döneminde önemli ilerlemeler 

sağlanmıştır. Özellikle yakın dönemdeki kamu desteklerinin ve vergi indirimlerinin göstergelere 

olumlu yansıması etkili olmuştur. Öte yandan mesafe kat edemediğimiz Küresel Rekabetçilik 

Endeksi’nin diğer endekslerden farklı şekilde ağırlıklı olarak iş dünyası algı anketine dayanıyor 

olması önemlidir. 2000-2018 döneminde farklı küresel endekslerde Türkiye’nin sıralamasını içeren 

tablo Ek 1’de sunulmaktadır.  

Tablo 1: Türkiye’nin Girişimcilik Ve KOBİ’lerle İlgili Küresel Endekslerdeki Sıralaması 

 2013-2014 2017-2018 

Küresel Girişimcilik Endeksi 40  /121 37 /137 

Küresel Rekabetçilik Endeksi 44 /144 53 /137 

Küresel Yenilikçilik Endeksi 54 /141 43 /127 

İş Yapma Kolaylığı Endeksi 69 /189 60 /190 

Ekonomik Serbestlik Endeksi  64 /184 60 /180 

Girişim Sermayesi ve Özel 

Sermaye Çekicilik Endeksi -2016 
40 /121 30 /125 

İnsani Kalkınma Endeksi  72 /188 71 /188 

Kaynaklar: Küresel Girişimcilik Endeksi: GEDI – Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü; Küresel Rekabetçilik 

Endeksi: WEF - Dünya Ekonomik Forumu; Küresel Yenilikçilik Endeksi: WIPO – Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü; İş Yapma 

Kolaylığı Endeksi: Dünya Bankası; Ekonomik Serbestlik Endeksi: Heritage Foundation İnsani Kalkınma Endeksi: Birleşmiş 

Milletler  
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Türkiye Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde, gelişmiş Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleriyle 

alt bileşenler itibarıyla kıyaslandığında, iç pazar büyüklüğünün temel avantaj, işgücü piyasasının 

ise en kritik sorun olduğu görülmektedir. 

Şekil 1: Küresel Rekabetçilik Endeksi Bileşen Gruplarında Türkiye’nin Avrupa ve Kuzey 

Amerika’ya Kıyasla Durumu, 2017-2018 

  

Kaynak: Dünya Ekonomi Forumu   

 Ek olarak, Küresel Rekabetçilik Endeksi İş Dünyası Algı Anketinde; işgücünün yetersiz 

eğitimi, finansmana erişim, verimsiz kamu bürokrasisi ve politika istikrarsızlığı en problemli 

konular olarak öne çıkmaktadır. 
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Şekil 2: Küresel Rekabetçilik Endeksi İş Dünyası Algı Anketinde En Problemli Olarak Öne Çıkan 

Konular, 2017-2018 

 
Kaynak:  Dünya Ekonomi Forumu  

 Türkiye Küresel Girişimcilik Endeksi genelinde 53. sırada olsa da bazı alt-bileşenlerdeki 

göstergelerde oldukça alt sıralarda yer almaktadır. Özellikle 5 yıllık dönemde işgücü piyasası, özel 

sektör sofistikasyonu, yüksek eğitim gibi bazı alt bileşenlerde düşük sıralara gerilemiş, pazarlama 

kapasitesi, rekabet gücünün kaynağı (ucuz işgücü vs. yenilik) gibi başlıklarda yüksek sıralama 

düşüşlerine rastlanmıştır. Bunun yanında, Türkiye’nin ihracatın milli gelire oranı, kadın işgücüne 

katılımı, enflasyon, firmalara yetki devri gibi alt başlıklarda üst sıralara yükseldiği de 

izlenmektedir. 
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Tablo 2: Türkiye'nin Küresel Rekabetçilik Alt-Endekslerinde En Alt Sırada Yer Aldığı Başlıklar 

2017-2018 (137 Ülke İçinde) ve 2011-2012 Sıralamaları  

 
2017-2018 

sıralaması 

2011-2012 

sıralaması 

Endeks alt-bileşen 

grubu 

Kadın işgücüne katılımı 123 133 işgücü piyasası 

İşten çıkarmanın maliyeti 122 124 işgücü piyasası 

İşçi - işveren işbirliği 118 123 işgücü piyasası 

İşletme Okullarının kalitesi 108 110 yüksek öğrenim 

Rekabet gücünün kaynağı (ucuz işgücü 

vs. yenilik) 

106 77 özel sektör 

sofistikasyonu 

Enflasyon 106 122 makroekonomi 

İlköğretimin kalitesi 105 100 sağlık ve eğitim 

Matematik ve temel bilim eğitimi 104 103 yüksek öğrenim 

Ülkenin yetenek çekme kapasitesi 103 
 

işgücü piyasası 

Yargı bağımsızlığı 103 92 kurumlar 

Mobil hat aboneliği 103 94 altyapı 

Çalışanlar için hizmet-içi eğitim 102 86 yüksek öğrenim 

Eğitim sisteminin kalitesi 101 94 yüksek öğrenim 

İhracatın milli gelire oranı 101 125 piyasa büyüklüğü 

Bilimsel araştırma kurumlarının 

kalitesi 

100 89 Inovasyon 

Firmalarda yetki devri 97 127 özel sektör 

sofistikasyonu 

Kanuni haklar endeksi 95 89 finansal piyasa 

Pazarlama kapasitesi 92 37 özel sektör 

sofistikasyonu 
Kaynak:  Dünya Ekonomi Forumu   

 Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi genelinde 60. sırada olsa da bazı alt-

bileşenlerdeki göstergelerde oldukça alt sıralarda yer almaktadır. Özellikle şirket tasfiyesi, vergi 

ödeme, iş kurma gibi konularda son dönemde bir gerileme yaşandığı görülmektedir. İnşaat izinleri 

ve dış ticaret alanlarında ise son dönemde iyileşme yaşanmış olsa da, bu alanlar Türkiye’yi küresel 

sıralamada geriye çekmektedir.  Bu alanlardaki sorunlar On Birinci Plan dönemi öncelikleri için 

yol gösterici olabilir.   
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Tablo 3: Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi  
 

2017-2018 sıralaması 2011-2012 sıralaması 

Şirket tasfiyesi 139 120 

İnşaat izinleri 96 155 

Vergi ödeme 88 79 

İş Kurma  80 61 

Kredi temini 77 78 

Dış ticaret ve gümrükler 71 80 

Elektrik temini 55 72 

Tapu kaydı 46 44 

Sözleşmenin icrası 30 51 

Azınlık yatırımcıların korunması 20 65 

Kaynak: Dünya Bankası 

 Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nin alt başlıklarında son 10 senelik eğilime 

bakıldığında dalgalanmalar olduğu görülse de, 2007-2017 kıyaslamasında önemli artışlar göze 

çarpmaktadır. Şirket tasfiyesi, vergi ödeme gibi alt başlıklarda son 3 senede artış eğilimi 

görülmekte olup iş kurma, inşaat izinleri ve dış ticaret ve gümrükler alt başlıklarında gerilemeler 

yaşandığı izlenmektedir. 

Tablo 4: Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi  
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Şirket 

tasfiyesi 

138 112 118 121 115 120 124 130 109 124 126 139 

İnşaat 

izinleri 

148 128 131 133 137 155 142 148 136 98 102 96 

Vergi ödeme 65 54 68 75 75 79 80 71 56 61 128 88 

İş kurma  53 43 43 56 63 61 72 93 79 94 79 80 

Kredi temini 65 68 68 71 72 78 83 86 89 79 82 77 

Dış ticaret ve 

gümrükler 

79 56 59 67 76 80 78 86 90 62 70 71 

Elektrik 

temini 

- - - - - 72 68 49 34 36 58 55 

Tapu kaydı 54 31 34 36 38 44 42 50 54 52 54 46 

Sözleşmenin 

icrası 

70 34 27 27 26 51 40 38 38 36 33 30 

Azınlık 

yatırımcıların 

korunması 

60 64 53 57 59 65 70 34 13 20 22 20 

Kaynak: Dünya Bankası 
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Küresel Girişimcilik İzleme çalışmasında Türkiye’nin avantajlı ve dezavantajlı olduğu alt 

bileşenler mevcuttur. 64 ülkede düzenli yapılan nüfusun girişimcilik tutumlarını ölçen anket 

sonuçlarına göre kadın girişimciliği, sanayiye yönelik girişimcilik ve başarısızlıktan korkmak gibi 

konularda ülkemizin sıralamasının oldukça geride olduğu görülmektedir.  

Tablo 5: Türkiye'nin Küresel Girişimcilik İzleme (Global Entrepreneurship Monitor) Çalışması Alt 

Bileşenlerinde 64 Ülke İçinde Sıralaması, Dezavantajlı Alanlar (Sıralamanın 60-22 Arası Olduğu) 

DEZAVANTAJLI ALANLAR 2016-2017 sıralaması 

Girişimcilerde Kadın/Erkek oranı 60 

Sanayiye yönelik girişimcilik 56 

Başarısızlıktan korkma/cesaret düzeyi 46 

Yenilikçi girişimcilik vs. ihtiyaçtan girişimcilik oranı 36 

Yenilikçi girişimcilerde kadın/erkek oranı 28 

Çalışanların girişimciliği 26 

Girişimcilerin statüsü 24 

Girişimcilik yetenekleri  22 

Kaynak: The Global Entrepreneurship Monitor 

 Diğer yandan, yeni istihdam beklentisi, bir kariyer seçeneği olarak girişimcilik alt 

bileşenlerinde Türkiye oldukça üst sıralarda yer almakta olup yenilikçilik, girişimcilik fırsatları ve 

niyetleri, iş kurma oranı gibi alt bileşenlerde üst sıralarda yer alması Türkiye’nin girişimcilik 

faaliyetlerinde başarı potansiyelini göz önüne çıkarmaktadır. 

Tablo 6: Türkiye'nin Küresel Girişimcilik İzleme (Global Entrepreneurship Monitor) Çalışması Alt 

Bileşenlerinde 64 Ülke İçinde Sıralaması, Avantajlı Alanları (Sıralamanın 2-19 Arası Olduğu) 

AVANTAJLI ALANLAR 2016-2017 sıralaması 

Yeni istihdam yaratma beklentisi 2 

Bir kariyer seçeneği olarak girişimcilik 5 

Erken aşama girişimcilik faaliyetleri 14 

İş kurma oranı  15 

Girişimcilik niyetleri  17 

Girişimcilik fırsatları 19 

Yenilikçilik 19 

Kaynak: The Global Entrepreneurship Monitor  
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 65 ülkede düzenli yapılan uzmanların girişimcilik ekosistemine yönelik 

değerlendirmelerini ölçen anket sonuçlarına göre kamu politikaları, okullarda girişimcilik 

eğitimleri, devletin girişimcilik programları gibi unsurlardaki performans, ekosistemin diğer 

unsurlarında Asya ülkelerine kıyasla geride kalmaktadır. Fiziki altyapı, iç pazar dinamikleri, ticari 

ve hukuki altyapı ve girişim finansmanı ise ekosistemin güçlü tarafları olarak 

değerlendirilmektedir. 

Şekil  3: GEM Çalışması Ekosistemi Değerlendirmeye Yönelik Uzman Anketi Türkiye Sonuçları 

Türkiye’nin Puanı ve 65 Ülke İçinde Sıralaması; Asya Ülkeleri ile Kıyaslama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: The Global Entrepreneurship Monitor 2016-17 

 Türkiye, Küresel Girişimcilik endeksinde 137 ülke içinde 37. sıradadır.  Endeks, 

“girişimcilerin kişisel özellikleri” ve “ekosistem unsurları” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Türkiye’nin genel puanı 100 üzerinden 45 iken, girişimcilerin kişisel özellikleri puanı 68, 

ekosistem puanı ise 54’tür. En güçlü olduğumuz unsurlar ürün yeniliği, yüksek büyüme oranı ve 

startup becerileri iken; en zayıf unsurlar riski kabul etme, rekabet ve ilişki ağı kurmadır 

(networking). 
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Şekil 4: Türkiye'nin Küresel Girişimcilik Endeksi Alt Bileşenlerinde Aldığı Puan (%), 2018 

 

Kaynak: GEDI – Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü  

 Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre Türkiye’deki işletmelerin büyüklüklerine göre 

rekabet, bağlantı ve değişim alanındaki puanlamaları incelendiğinde; bağlantı ve değişim 

alanlarında işletme büyüdükçe daha başarılı puanlara ulaşıldığı fakat güçlü puan sınırını aşamadığı 

görülmektedir. Orta ölçekli işletmelerin rekabet puanının büyük ölçekli işletmeleri geçtiği 

izlenmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin puanlarının zayıf puan sınırının altına düşmediği de önemli bir 

bulgudur.  
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Tablo 7: Türkiye’nin KOBİ Rekabetçiliği Endeksindeki Özet Sonuçları, 2017 

Kaynak: International Trade Center, http://www.intracen.org/ 

 Firma yetkinlikleri alt başlıklarında güçlü ve zayıf puanlar göze çarpmaktadır. Küçük 

işletmelerde banka hesabı, denetlenmiş mali tablo ve resmi eğitim programı alt bileşenleri zayıf 

puan sınırının altında kalmıştır. Benzer şekilde, büyük işletmelerde de banka hesabı alt bileşeni 

zayıf puan sınırının altında kalsa da şirket web sitesi, resmi eğitim programı, yatırımlar, uluslararası 

kalite sertifikaları alt bileşeninde güçlü puanlar almıştır. Tüm işletmelerin ortalama puanları 

incelendiğinde banka hesabı alt bileşeninin zayıf kaldığı, bankalar tarafından karşılanan yatırımlar 

alt bileşeninin ise güçlü puan sınırına yaklaştığı görülmektedir. Diğer önemli nokta ise, resmi 

eğitim programları, uluslararası kalite sertifikası, web sitesi, denetlenmiş mali tablo ve yabancı 

teknoloji lisansları alt bileşenlerinin işletme ölçeği büyüdükçe yüksek puanlara ulaştığı fakat 

toplamda yüksek olmadığı izlenmektedir.   

 

http://www.intracen.org/
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Tablo 8: Firma Yetkinlikleri (Standartlaştırılmış Puanlar) 

Rekabet Küçük Orta Büyük Hepsi 

Uluslararası kalite sertifikası 51,5 70,6 84,4 61,8 

Banka hesabı 20,3 35,2 23,7 23,9 

Kapasite kullanımı 49,6 59,0 53,6 53,4 

Yönetimsel tecrübe 64,2 72,0 67,6 66,8 

Bağlantı 

E-mail 49,1 69,0 66,4 55,2 

Şirket web sitesi 57,6 66,3 97,2 63,3 

Değişim 

Denetlenmiş mali tablo 26,5 50,1 64,4 36,1 

Bankalar tarafından karşılanan yatırımlar 82,6 65,2 78,8 77,7 

Resmi eğitim programı 25,3 43,4 81,2 36,3 

Yabancı teknoloji lisansları 47,0 62,0 76,1 56,4 

Kaynak:  International Trade Center, http://www.intracen.org/   

 İş ekosistemi incelendiğinde küçük ve büyük ölçekli işletmelerin düzenlemelerle ilgili olma 

alt bileşeni zayıf puan sınırının altında kalmıştır. Orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimi diğer 

ölçekteki işletmelere göre güçlü puan sınırına yaklaşmıştır.  

Tablo 9: İş Ekosistemi (Standartlaştırılmış Puanlar) 

Rekabet Küçük Orta Büyük Hepsi 

Güç güvenilirliği 60,9 56,0 41,9 58,2 

Yerel nakliye güvenilirliği 66,6 58,2 55,1 61,9 

Düzenlemelerle ilgili olma 27,3 28,5 21,5 27,3 

Gümrük formaliteleri verimliliği 58,8 52,1 62,7 57,3 

Bağlantı 

Küme gelişim durumu    61,7 

Pazarlama boyutu    47,8 

Yerel tedarikçi kalitesi    63,6 

Üniversite-sanayi işbirliği (AR-GE)    54,9 

Değişim 

Finansman erişimi 73,3 79,2 57,6 73,3 

Eğitimli işgücüne erişim 69,9 65,9 50,0 66,7 

İşletme ruhsatı ve izinler 56,6 77,3 39,0 59,1 

Kaynak: International Trade Center, http://www.intracen.org/  

http://www.intracen.org/
http://www.intracen.org/
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 Ulusal çevre bakımından rekabet, bağlantı ve değişim genel puanlamalarında düşük puan 

sınırına yakın veya altında kalmış alt bileşen bulunmamaktadır. Ticari marka başvuruları alt 

bileşeni güçlü puan sınırının oldukça üstünde kalmış, teknik düzenlemelerin sıklığı, lojistik 

performans endeksi, okul hayatı beklentisi, kalite sertifikaları alt bileşenleri güçlü puan sınırına 

yakın puanlarda seyretmiştir.  

Tablo 10: Ulusal Çevre (Standartlaştırılmış Puanlar) 

Rekabet Hepsi 

Elektrik temini 70,4 

Sınırlar arası ticaretin kolaylığı 65,1 

Uygulanan gümrük vergileri ve ticaret ağırlıklı ortalama 58,9 

Teknik düzenlemelerin sıklığı 80,1 

Karşılaşılan gümrük vergileri ve ticaret ağırlıklı ortalama 47,6 

Lojistik performans endeksi 78,7 

ISO 9001 kalite sertifikaları 75,5 

ISO 14001 çevre sertifikaları 77,8 

Yönetim endeksi 51,3 

Bağlantı 

Bilişim ve iletişim teknolojilerine erişim 70,3 

Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanım 61,7 

Hükümet çevrimiçi servisi 64,7 

Değişim 

Kredi alım kolaylığı 50,0 

Faiz oranı yayılımı - 

Okul hayatı beklentisi 83,7 

İşletme kurma kolaylığı 54,3 

Patent başvuruları 74,6 

Ticari marka başvuruları 93,8 

Kaynak: International Trade Center, http://www.intracen.org/   

  

http://www.intracen.org/
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2.2 Türkiye’de Genel Durum 

2.2.1 Temel Veriler ve Göstergeler 

2.2.1.1 KOBİ’lere İlişkin Temel Göstergeler ve Eğilimler  

 Türkiye’de KOBİ’ler, çalışan sayısı tanımına göre yıllık 250 kişiden az çalışan istihdam 

eden ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik 

birimler veya girişimler olarak tanımlanmaktadır.2 Çalışan sayısı tanımına göre KOBİ’ler, 

girişimlerin içindeki yüzde 99,8 payları ile ülkemizdeki girişimlerin neredeyse tamamını 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte, KOBİ’ler istihdamın yüzde 72,7’sine, yatırımların ve ihracatın 

yüzde 55’ine, toplam kredilerin yüzde 25’ine, Ar-Ge harcamalarının ise sadece yüzde 17,7’sine 

sahiptir.  

Tablo 11: KOBİ’lerin Girişimler içindeki Payı (2015) 

KOBİ’lerin payı  (%)  

Çalışan sayısı tanımına göre girişimler 99,8 

Çalışan sayısı 72,7 

Ücretli çalışanlar 67,7 

Yatırımlar  55,0 

Katma değer  53,5 

İhracat 55,3 

Ticari krediler 33,1 

Toplam krediler  25,0 

Ar-Ge harcamaları 17,7 

Kaynak: 2018 Yılı Programı, TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri  

 2017 yılının ilk dokuz ayı itibarıyla girişimciler ve KOBİ’ler konusundaki devlet 

desteklerinin toplam hacmi kredilerle birlikte 216 milyar TL’yi geçerken, krediler hariç devlet 

destekleri tutarı 1 milyar 744 milyon TL olmuştur. Kredi Garanti Fonu ve Hazine tarafından verilen 

kefalet ve yaratılan toplam kredi hacmi 192 milyar TL’yi geçmiştir. Esnaf, Sanatkâr, Kredi Kefalet 

Kooperatifleri verilen kefalet ve yaratılan toplam kredi hacmi ise 22 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

                                                      
2 4.11.2012 tarih ve 28457 no’lu resmi gazetede yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 



17 

 

KOSGEB kredi ve faiz destekleri, OSB (Organize Sanayi Bölgesi) ve TGB’lere kullandırılan kamu 

kaynakları ile TÜBİTAK girişimcilik desteklerinin toplamı 1,7 milyar TL düzeyindedir. 

Tablo 12: KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekleri* Miktarı (Milyon TL), (2017 Eylül) 

Destek Kalemi Milyon TL 

KOSGEB kredi faiz desteği 720 

KOSGEB destek programları 652 

Organize Sanayi Bölgeleri için kullandırılan kamu kaynağı 252 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için kullandırılan kamu kaynağı 91 

TÜBİTAK girişimcilik desteği 29 

Toplam 1744 

Kaynak: 2018 Yılı Programı, TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri   

Not: Bu desteklere ek olarak 2017 yılında KGF A.Ş. tarafından verilen kefalet hacmi 172 milyar 75 milyon TL, yaratılan 

kredi hacmi ise 192 milyar 452 milyon TL olmuştur. Esnaf, Sanatkâr, Kredi Kefalet Kooperatifleri tarafından verilen kefalet 

ve yaratılan toplam kredi hacmi ise 21 milyar 844 milyon TL olmuştur  

 Ülkemizde 2017 yılında yaklaşık 73 bin şirket açılmış, yaklaşık 14 bin şirket ise 

kapanmıştır. Son 10 yıllık dönemde açılan işletme sayısının kapanan işletme sayısına göre oranı 

özellikle 2012 yılındaki dip noktasının ardından hızlı bir şekilde artmaktadır. Şirketler için elverişli 

bir ekonomik ortama işaret eden bu oran 2014 yılından sonra 2007 yılındaki düzeye tekrar 

erişmiştir. Açılan şirket sayısı Türkiye nüfusuna oranla incelenen dönem içinde en yüksek 

noktasına 2017 yılı itibarıyla ulaşmıştır. 

Tablo 13: Kurulan ve Kapanan İşletme Dinamikleri (Şirketler) 

Şirketler 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Açılan (A) 54.049 47.999 43.239 50.423 53.409 38.887 49.028 57.710 66.701 63.709 72.871 

Kapanan (B) 9.636 9.346 10.402 11.400 13.095 14.168 15.538 14.002 12.114 11.038 13.517 

Fark (A-B) 44.413 38.653 32.837 39.023 40.314 24.719 33.490 43.708 54.587 52.671 59.354 

Oran (A/B) 5,61 5,14 4,16 4,42 4,08 2,75 3,16 4,12 5,51 5,77 5,39 

Nüfusa Oran 

(A) (Onbinde) 
7,7 6,7 6,0 6,8 7,1 5,1 6,4 7,4 8,5 8,0 9,0 

Nüfusa Oran 

(B) (Onbinde) 
1,4 1,3 1,4 1,5 1,8 1,9 2,0 1,8 1,5 1,4 1,7 

Kaynak: TOBB Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri Aralık 2017, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi  
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 Diğer işletmelere ilişkin dinamiklere göre, faaliyete geçen esnaf ve sanatkâr (ES) sayısında 

yıllar içinde artış eğilimi yaşanmış; faaliyeti sona eren esnaf ve sanatkâr sayısında ise 

dalgalanmalar yaşanmıştır. Bununla birlikte açılanan işletmelerin kapananlara oranı artmakta olup 

2017 itibarıyla incelenen sekiz yıllık dönemin zirvesine ulaşmıştır. Kooperatifler incelendiğinde 

ise, özellikle son 3 yılda kurulan kooperatif sayısında azalma eğilimi gözlenmektedir. Diğer yandan 

açılan kooperatifler incelenen yedi yıllık dönem (2010-2017) içinde her yıl kapanan kooperatif 

sayısının altında kalmıştır. Kurulan ve kapanan gerçek kişi ticari işletme (GKTİ) sayıları son 3 

yılda azalma göstermektedir. Gerçek kişi ticari işletmeler 2013 yılı hariç olmak üzere açılan ve 

kapanan işletme oranları açısından şirket dinamikleriyle ters orantılı bir seyir izlemektedir.  

Tablo 14: Kurulan ve Kapanan İşletme Dinamikleri (Esnaf ve Sanatkâr, Gerçek Kişi Ticari İşletme, 

Kooperatif) 

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Faaliyete Geçen 

ES Sayısı 
176.978 189.427 191.808 193.870 200.235 201.006 228.871 229.367 

Faaliyeti Sona 

Eren ES Sayısı 
103.256 142.843 96.204 105.507 113.696 97.715 101.614 96.945 

Açılan /Kapanan 

ES 
1,7 1,3 2 1,8 1,8 2,1 2,3 2,4 

Kurulan GKTİ 

Sayısı 
50.943 60.430 67.455 58.987 67.920 47.069 41.972 44.238 

Kapanan GKTİ 

Sayısı 
29.921 41.130 31.915 19.873 23.229 19.061 19.610 18.005 

Açılan/Kapanan 

GKTİ 
1,7 1,5 2,1 3 2,9 2,5 2,1 2,5 

Kurulan 

Kooperatif Sayısı 
1.547 1.033 877 915 1.005 921 771 912 

Kapanan 

Kooperatif Sayısı 
2.042 1.896 1.895 1.862 1.820 1.587 1.290 1.184 

Açılan /Kapanan 

Koop 
0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 

Kaynaklar: TOBB Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, TESK Sicil İstatistikleri 
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Şekil 5: İşletme Tiplerine Göre Açılan İşletmelerin Kapananlara Oranı 

 

Kaynaklar: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve TOBB Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri;  

(1) Ekim 2017 itibarıyla 

(2) Ağustos itibarıyla 

 Son 10 yılda KOBİ sayısında yaklaşık 200 binlik bir artış görülmektedir. Aynı dönemde 

büyük işletme sayısı ise iki kattan fazla artmış, 2.968’den 6.129’a yükselmiştir. 2007-2016 

dönemindeki birleşik yıllık artışa göre bu dönemde en hızlı artış orta büyüklükteki KOBİ sayısında 

olmuştur. İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları çalışması sonuçlarına göre 2016 yılında ülkemizde 

3.652.521 işletme faaliyet göstermiştir. Bu işletmelerin 3.420.580’i Mikro (%93,6), 193.304’ü 

küçük (%5,3) ve 32.508’i orta (%0,9) ölçekli olmak üzere, toplamda 3.646.392’si sadece çalışan 

sayısı kıstası dikkate alındığında KOBİ’dir (%99,83). İllere göre en çok KOBİ sırasıyla, 880.933 

(%24,1) İstanbul, 262.997 (%7,2) Ankara, 222.161 (%6,1) İzmir’de faaliyet göstermektedir. 
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Tablo 15: İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları 

Ölçek 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Birleşik 

Yıllık 

Artış 

Mikro 

0-9 

3.295.122 

(%95,43) 

3.331.988 

(%95,59) 

3.084.183 

(%95,62) 

2.860.438 

(%95,25) 

3.243.788 

(%94,79) 

3.280.397 

(%94,40) 

3.303.210 

(%93,59) 

3.302.397 

(%93,67) 

3.357.063 

(%93,65) 

3.420.580 

(%93,65) 

%0,37 

Küçük 

10-49 

139.484 

(%4,04) 

138.838 

(%3,98) 

121.746 

(%3,77) 

120.967 

(%4,03) 

153.150 

(%4,48) 

166.277 

(%4,78) 

190.554 

(%5,40) 

185.573 

(%5,26) 

189.964 

(%5,30) 

193.304 

(%5,29) 

%3,32 

Orta 

50-249 

15.189 

(%0,44) 

12.165 

(%0,35) 

16.204 

(%0,50) 

18.408 

(%0,61) 

21.468 

(%0,63) 

24.046 

(%0,69) 

30.567 

(%0,87) 

31.271 

(%0,89) 

31.780 

(%0,89) 

32.508 

(%0,89) 

%7,91 

KOBİ 

0-249 

3.449.795 3.482.991 3.222.133 2.999.813 3.418.406 3.470.720 3.524.331 3.519.241 3.578.807 3.646.392 %0,56 

Büyük 

250+ 

2.968 2.658 3.329 3.303 3.757 4.272 5.210 6.190 6.025 6.129 %7,52 

Toplam 

3.452.763 

(%100) 

3.485.649 

(%100) 

3.225.462 

(%100) 

3.003.116 

(%100) 

3.422.163 

(%100) 

3.474.992 

(%100) 

3.529.541 

(%100) 

3.525.431 

(%100) 

3.584.832 

(%100) 

3.652.521 

(%100) 

%0,56 

Kaynak: TÜİK İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları  

Not: Birleşik yıllık artış son yıl değerinin ilk yıl değerine bölünmesiyle elde edilen sayının aradaki yıl sayısı derecesinde kökünün alınmasıyla elde edilen sayıdan 

1 çıkarılarak hesaplanır. 
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 Büyük şirketlerin payı 2012’den 2016’ya yaklaşık yüzde 50 düzeyinde bir artış göstererek 

4.272’den 6.129’a çıkmıştır. Bu artışın detaylarına bakıldığında ilk beş sektörde imalat, idari ve 

destek hizmet faaliyetleri, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, inşaat ile eğitim yer 

almaktadır. Yüzde 21 artış gösteren imalat sektöründeki büyük şirketlerde ilk iki sırayı gıda ve 

otomotiv almaktadır. İkinci en büyük artışı gösteren idari ve destek hizmet faaliyetleri sektöründe 

ise artışın yarısından fazlasını bina hizmetleri ve özel güvenlik oluşturmaktadır. 

Tablo 16: Büyük Firma Sayısında Artış Eğilimleri 

 
Kaynak: TÜİK İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları 

 TÜİK’in 2016 verilerine göre, mikro ölçekli girişimlerin önemli bir kısmı toptan ve 

perakende ticarette; küçük ve orta ölçekli işletmemeler ise imalat, inşaat, toptan ve perakende 

ticarette yoğunlaşmaktadır. Büyük ölçekli işletmelerde ise imalat sektörü büyük bir ağırlığa 

sahiptir. 
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Tablo 17: Türkiye’de İşletmelerin Ölçek ve Sektöre Göre Dağılımı, 2016 

SEKTÖR  

(NACE Rev.2) 

0-9 Çalışan 

Sayısı Olan 

Girişim 

10-49 Çalışan 

Sayısı Olan 

Girişim 

50-249 Çalışan 

Sayısı Olan 

Girişim 

250+ Çalışan 

Sayısı Olan 

Girişim 

TOPLAM 

 Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran  

A-Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 31.298 %1 1.226 %1 138 %0 14 %0 32.676 

B-Madencilik ve Taş Ocakçılığı 5.599 %0 1.307 %1 375 %1 64 %1 7.345 

C-İmalat 381.534 %11 44.526 %23 10.413 %32 1.878 %31 438.351 

D-Elektrik, Gaz, Buhar ve İklim. Üret. ve Dağıtımı 10.156 %0 569 %0 151 %0 56 %1 10.932 

E-Su Temini; Kanaliz, Atık Yön. ve İyileştir. Faaliyetleri 4.615 %0 510 %0 136 %0 101 %2 5.362 

F-İnşaat 234.996 %7 38.720 %20 6.271 %19 497 %8 280.484 

G-Top. ve Per.Tic.; Mot. Kr.Taşıt. ve Motosiklet Onarımı 1.208.795 %35 42.944 %22 4.315 %13 526 %9 1.256.580 

H-Ulaştırma ve Depolama 518.826 %15 11.943 %6 1.482 %5 267 %4 532.518 

I-Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 305.885 %9 14.704 %8 2.083 %6 358 %6 323.030 

J-Bilgi ve İletişim 40.846 %1 2.664 %1 408 %1 90 %1 44.008 

K-Finans ve Sigorta Faaliyetleri 22.274 %1 1.230 %1 192 %1 83 %1 23.779 

L-Gayrimenkul Faaliyetleri 63.783 %2 1.892 %1 193 %1 14 %0 65.882 

M-Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 210.608 %6 9.985 %5 748 %2 128 %2 221.469 

N-İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 50.782 %1 6.158 %3 3.021 %9 1.090 %18 61.051 

P-Eğitim 24.912 %1 6.209 %3 1.108 %3 349 %6 32.578 

Q-İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 41.394 %1 4.388 %2 1.123 %3 481 %8 47.386 

R-Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 34.655 %1 933 %0 167 %1 21 %0 35.776 

S-Diğer Hizmet Faaliyetleri 229.622 %7 3.396 %2 261 %1 35 %1 233.314 

TOPLAM 3.420.580 %100 193.304 %100 32.585 %100 6.052 %100 3.652.521 

Kaynak: TÜİK İş Kayıtlarına Göre Girişim Sayıları 2016 
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 KOBİ’lerin önemli bir alt kümesi olarak esnaf ve sanatkârların sayısında zaman içinde bir 

azalma olduğu izlenmektedir. 491 meslek kolunda faaliyet gösteren sanayici ve tacir tanımına 

girmeyen ve faaliyeti sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan Türkiye genelinde toplam 

1.689.848 esnaf ve sanatkâr bulunmaktadır. Bu esnaf ve sanatkârların işletmekte olduğu toplam 

işyeri sayısı 1.818.224’tür. (Ağustos 2017 verileri). Ayrıca, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 

Konfederasyonuna bağlı bulunan 13 mesleki federasyon ve 82 birlik bünyesinde toplam 3.125 oda 

bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda 2009-2016 döneminde esnaf ve sanatkârların değişimi ilk 10 

sıradaki meslek kolu üzerinden aktarılmaktadır. Buna göre 2016’da ilk 10 sırada yer alan meslekler 

2009’da tüm esnaf ve sanatkârların yüzde 68,3’ünü oluştururken 2016’da yüzde 47,4’ünü 

oluşturmaktadır. 2016’da ilk 10 içinde olup da toplam içinde yüzde açısından artan tek meslek 

servis aracı işletmeciliğidir. Esnaf ve sanatkârların yüzde 24’ünü ise temelde şoförlüğe dayanan 

minibüsçülük, nakliyecilik, taksicilik, servis aracı işletmeciliği, kamyonculuk, kamyonetçilik, 

otobüsçülük meslekleri oluşturmaktadır. 

Tablo 18: İşyerlerine Göre Esnaf ve Sanatkârın En Yoğun Olduğu 10 Meslek Kolu, 2009-2016 

 Sıralama Sayı Yüzde 

MESLEK 2009 2016 2009 2016 2009 2016 

Bakkallık, Bayilik, Büfecilik 1 1 239.507 163.051 17,4 9,6 

Minibüsçülük 2 2 122.054 110.252 8,9 6,5 

Kadın ve Erkek Kuaförlüğü 6 3 78.022 85.597 5,7 5,1 

Nakliyecilik ve Nakliyat Komisyonculuğu 4 4 93.879 80.409 6,8 4,8 

Taksicilik 7 5 74.838 76.418 5,4 4,5 

Kahvecilik, Kıraathane. ve İnternet Kafe İşlt. 3 6 109.295 72.481 8,0 4,3 

Servis Aracı İşletmeciliği 12 7 41.927 58.811 3,1 3,5 

Pazarcılık 11 8 47.997 58.777 3,5 3,5 

Kamyonculuk, Kamyonetçilik 5 9 82.675 52.738 6,0 3,1 

Lokantacılık  10 10 48.340 42.379 3,5 2,5 

İLK 10 TOPLAM   938.534 800.913 68,3 47,4 

GENEL TOPLAM   1.374.064 1.691.402 100 100,0 

Kaynak: TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Not: 2016 verisi 2016 Ocak itibariyle olan sayıyı göstermektedir.  

 KOBİ’lerin istihdamdaki payı son yıllarda düşme eğilimindedir. 2005 yılında yüzde 

80,6’ya ulaşan bu oran 2015 yılında yüzde 72,7’ye düşmüştür. Benzer bir eğilim katma değer ve 

ciro içindeki payda da görülmektedir: Bu oranlar 2005 yılında sırasıyla yüzde 58,5 ve 69,4 iken 

2015’te yüzde 50,6 ve 61,7’ye düşmüştür. Yatırımlar göz önüne alındığında ise dalgalanmalar 

olmakla birlikte 2009 yılından sonra artış eğilimi görülmektedir.   
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Şekil 6: Bazı Temel Göstergelerde KOBİ'lerin Payı, 2003 - 2015  

 
Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2015 

 

 Son yıllarda KOBİ’lerin payındaki nispi azalmanın sebebi, büyük işletmelerde KOBİ’lere 

nazaran daha yüksek artışlardır. Özellikle katma değer ve ciro göstergelerindeki artış farkı göze 

çarpmaktadır. Bu dinamiğin arkasında, geçmiş dönemin orta ölçekli işletmelerin büyümeleri 

sonucunda KOBİ tanımından mezun olmaları yatmaktadır.  Son 10 sene içinde yaklaşık 3 bin 

işletme, KOBİ’likten büyük işletme statüsüne geçmiştir. 
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Tablo 19: KOBİ’ler ve Büyük İşletmelerin Gösterge Değişimleri, 2003 - 2015 

Gösterge 

2003 2015 Nominal Değişim 

KOBİ'ler 
Büyük 

İşletmeler 
KOBİ'ler 

Büyük 

İşletmeler 
KOBİ'ler 

Büyük 

İşletmeler 

İstihdam 5.249.903 1.424.065 10.147.691 3.804.622 %93,3 %167,2 

Katma Değer 

(Milyon TL) 
87.300 56.019 317.039 308.988 %263,2 %451,6 

Ciro 

(Milyon TL) 
503.411 244.879 2.415.830 1.498.081 %379,9 %511,8 

Yatırımlar 

(Milyon TL) 
24.605 15.507 139.519 99.879 %467,0 %544,1 

Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2015 

 2012 yılında yüzde 62,6’ya ulaşan KOBİ’lerin ihracat hacmi içindeki payı 2016 yılında 

yüzde 55,3’e düşmüştür. Aynı yıllar içinde KOBİ’lerin ithalat hacmi içindeki payı ise yüzde 

38,5’ten yüzde 40,5’e yükselmiştir. 

Şekil 7: KOBİ'lerin Dış Ticaretteki Payının Yıllara Göre Seyri, 2009-2016  

 
Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, 2015 ve 2016 

 İhracat yapan KOBİ sayıları ve ihracat tutarının yıllara göre eğiliminde artış olduğu 

izlenmektedir. 2009 yılında 45 bin işletme 61 milyar ABD doları ile ihracat hacmine katkıda 

bulunurken bu değer 2015 yılında 62 bin işletme ve 79 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 

 Fakat 2012 ve 2013 yıllarında ihracat tutarındaki yüksek değerlerin devam eden 

yıllarda düşüşe geçtiği de göz ardı edilmemelidir.  
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Tablo 20: İhracat Yapan KOBİ Sayısının ve İhracat Tutarının Yıllara Göre Seyri, 2009-2015 

İhracat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Girişim Sayısı (Bin) 45 46 50 50 52 61 65 

İhracat Tutarı (Milyar USD) 61 68 80 95 90 89 79 

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri  

 İthalat yapan KOBİ sayısı ve ithalat tutarına bakıldığında ise benzer şekilde artış eğilimi 

olduğu görülmektedir. 2009 yılında 49 bin işletme 56 milyar ABD doları ithalat tutarına ulaşırken 

2015 yılında 65 bin işletme 78 milyar ABD doları ithalat tutarına yükselmiştir. İhracat tutarında 

görüldüğü gibi ithalat tutarında da 2012 ve 2013 yıllarında son yılların en yüksek değerine 

ulaşılmıştır. 

Tablo 21: İthalat Yapan KOBİ Sayısının ve İhracat Tutarının Yıllara Göre Seyri, 2009-2015 

İthalat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Girişim Sayısı  

(Bin) 
49 52 60 61 63 63 65 

İthalat Tutarı 

(Milyar USD) 
56 78 96 91 100 91 78 

Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, 2015 ve 2016 

 Ülkemizde sön dönemde KOBİ’lerin yenilik faaliyetlerinde artış yaşandığı izlenmektedir.  

10-249 çalışana sahip işletmelerin yaklaşık yarısı yenilik faaliyetinde bulunduğunu belirtmektedir. 

Yenilik faaliyetinde bulunma ihtimali ile firmanın büyüklüğü arasında bir ilişki bulunmakta; 

firmalar büyüdükçe yenilik yapma eğilimi artmaktadır.  2014 Yenilik Araştırması sonuçlarına göre, 

2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 

51,3’ü yenilik faaliyetinde bulunmuştur. 

Buna göre 10–49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 49,3’ü, 50–249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 

57,5’i ve 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 65’i yenilik faaliyetinde bulunmaktadır. 
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Tablo 22: Büyüklüğüne Göre Yenilik Faaliyetinde Bulunan Girişimlerin Yıllara Göre Seyri, 2006 - 

2014 

Yenilik Faaliyetinde Bulunma 2006-2008 2008-2010 2010-2012 2012-2014 

10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler %37,1 %51,4 %48,5 %51,3 

10–49 çalışanı olan girişimler %33,8 %49,4 %46,5 %49,3 

50–249 çalışanı olan girişimler %43,7 %58,9 %56,1 %57,5 

250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler %54,4 %69,7 %66,3 %65 

Kaynak: TÜİK Yenilik Araştırması 2004 – 2014, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri 2015 

 2012-2014 yıllarını kapsayan üç yıllık dönem itibarıyla 10 ve daha fazla çalışanı olan 

girişimlerin yüzde 38’i ürün veya süreç yeniliğinde bulunurken aynı dönemde organizasyon veya 

pazar yeniliğinde bulunan girişimlerin oranı %41’dir.   

Tablo 23: Büyüklüğüne Göre Ürün ve/veya Süreç Yeniliği Faaliyetinde Bulunan Girişimlerin Yıllara 

Göre Seyri, 2006 - 2014 

Ürün ve/veya Süreç Yeniliği Faaliyetinde 

Bulunma 
2006-2008 2008-2010 2010-2012 2012-2014 

10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler %27,4 %33,2 %26,9 %38,0 

10–49 çalışanı olan girişimler %25,5 %30,9 %24,8 %36,4 

50–249 çalışanı olan girişimler %35,6 %41,4 %34,4 %42,4 

250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler %44,6 %54,4 %46,1 %54,5 

Kaynak: TÜİK Yenilik Araştırması 2004 – 2014, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri 2015  

Tablo 24: Büyüklüğüne Göre Organizasyon ve/veya Pazarlama Yeniliği Faaliyetinde Bulunan 

Girişimlerin Yıllara Göre Seyri, 2006 - 2014 

Organizasyon ve/veya Pazarlama Yeniliği 

Faaliyetinde Bulunma 
2006-2008 2008-2010 2010-2012 2012-2014 

10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler %22,7 %42,5 %43,7 %41,0 

10–49 çalışanı olan girişimler %20,3 %41,1 %41,9 %39,3 

50–249 çalışanı olan girişimler %27,1 %46,8 %50,2 %46,5 

250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler %39,3 %57,3 %60,8 %53,4 

Kaynak: TÜİK Yenilik Araştırması 2004 – 2014, Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri 2015 
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 Türkiye’de KOBİ’lerin yenilik performansı Avrupa Birliği ortalamaları ile 

karşılaştırıldığında ürün ve süreç yeniliği olan KOBİ’ler göstergesine göre AB ortalamasının 

üzerindedir. Bu göstergede 2008 yılından bu yana AB ortalaması düşmüş ancak Türkiye’de 

yükselmiştir. Organizasyon veya pazarlama yeniliği olan KOBİ’ler göstergesine göre Türkiye AB 

ortalamasının üzerindedir. 2008 yılından bu yana ilgili göstergede AB’ye yakın bir oranda gerileme 

olmuştur. Kurum içinde yenilik yapan KOBİ’ler ve diğerleriyle işbirliği yapan yenilikçi KOBİ’ler 

göstergelerinde ise Türkiye AB ortalamalarının gerisinde kalmaktadır ve 2008’den bu yana AB 

ortalamasına yakınsama eğiliminde değildir. 

Tablo 25: KOBİ’lerde Yenilikçilik AB ve Türkiye 

  AB TR 

 2008 2015 2008 2015 

Ürün ve süreç yeniliği olan KOBİ’ler 34,5 30,9 29,5 31,5 

Organizasyon veya pazarlama yeniliği olan KOBİ’ler 45,8 34,9 50,3 40,5 

Kurum içinde yenilik yapan KOBİ’ler 30,9 28,8 26,4 22,5 

Diğerleriyle işbirliği yapan yenilikçi KOBİ’ler 8,7 11,2 5,3 6,3 

Kaynak: EUROSTAT European Innovation Scoreboard, 2017 

Not: Veriler tüm KOBİ’lere oranla verilmiş olup yüzde değer cinsindendir.  

 Ülkemizde son yıllarda Ar-Ge harcamalarında önemli bir artış yaşanmış ve Ar-Ge 

harcamalarının GSYH’ye oranı 2002 yılındaki yüzde 0,53 düzeyinden 2016 yılında yüzde 0,94’e 

yükselmiştir. Ancak, bu oran 2015 yılı AB-28 ortalaması olan yüzde 2,03’ün halen altındadır.  

Bununla birlikte, toplam Ar-Ge harcamalarının içindeki özel sektör payı artmaya devam 

etmekte olup 2016 yılında yüzde 54,2’ye ulaşmıştır. Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge 

Harcaması 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 24 milyar 641 milyon TL’ye 

ulaşmıştır. KOBİ’lerin 2016 itibariyle tüm Ar-Ge harcamalarındaki payı yüzde 18,3’tür. Bu oran 

2010’da yüzde 14,9 idi. Ülkemizde son dönemde hacmi hızla artan Ar-Ge harcamalarında hem 

özel sektörün hem de KOBİ’lerin payı yükselmektedir. Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli 

personel sayısının 50’den 15’e düşürülmüş olması, bu oranı önümüzdeki dönemde daha da 

yükseltebilecektir. 
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Tablo 26: KOBİ’lerde Ar-Ge Faaliyetlerinin Yıllara Göre Seyri, 2010-2016 

Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kamu Kesimin Tüm Ar-Ge 

Harcamalarındaki Payı 
%11,4 %11,3 %11,0 %10,4 %9,7 %10,3 %9,5 

Yükseköğretim Kesimin Tüm Ar-Ge 

Harcamalarındaki Payı 
%46,0 %45,5 %43,9 %42,1 %40,5 %39,7 %36,3 

Ticari Kesimin Tüm Ar-Ge 

Harcamalarındaki Payı 
%42,5 %43,2 %45,1 %47,5 %49,8 %50,0 %54,2 

KOBİ’lerin Ticari Kesim Ar-Ge 

Harcamalarındaki Payı 
%34,9 %37,7 %36,8 %35,7 %34,9 %35,3 %33,7 

KOBİ’lerin Tüm Ar-Ge 

Harcamalarındaki Payı 
%14,9 %16,3 %16,6 %16,9 %17,4 %17,7 %18,3 

KOBİ’lerin Ticari Kesim Ar-Ge İnsan 

Gücündeki Payı (TZE) 
- %55 %54,7 %53,2 %52,4 %53,2 %48,8 

Kaynak: TÜİK 2016 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması 

 Verimlilik artışlarının önemli bir unsuru olan bilişim teknolojileri kullanımında son yılda 

önemli gelişmeler yaşanmıştır. Mikro ve küçük ölçekli işletmelerde bu alanda görülen açığı 

kapamak özellikle e-ticaret potansiyeli için kritiktir. Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım 

Araştırması 2016 sonuçlarına göre; 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 92,8’i internet erişimine 

sahiptir. 50-249 çalışan sayısı olan girişimlerin ise yüzde 96,9’u internet erişimine sahiptir. 

Tablo 27: Girişimlerin Büyüklüğüne Göre İnternet Erişiminin Yıllara Göre Seyri, 2010-2016 

İnternet Erişimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

10 ve daha fazla çalışanı olan 

girişimler 
%90,9 %92,4 %92,5 %90,8 %89,9 %92,5 %93,7 

10–49 çalışanı olan girişimler %89,7 %91,4 %91,2 %89,3 %88,5 %91,1 %92,8 

50–249 çalışanı olan girişimler %96,9 %96,7 %98,1 %97,0 %96,1 %98,0 %96,9 

250 ve daha fazla çalışanı olan 

girişimler 
%98,4 %99,0 %99,6 %98,8 %98,7 %99,5 %99,5 

Kaynak: TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2010 – 2016  

 Benzer olarak, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 62,4’ünün web sayfası olup 50-249 

çalışan sayısı olan girişimlerin ise yüzde 79’u web sayfasına sahiptir. 
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Tablo 28: Girişimlerin Büyüklüğüne Göre Web Sayfasına Sahip Olmalarının Yıllara Göre Seyri, 

2010-2016 

Web Sayfasına Sahip Olma 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler %52,5 %55,4 %58,0 %53,8 %56,6 %65,5 %66,0 

10–49 çalışanı olan girişimler %48,0 %51,2 %54,2 %50,0 %52,3 %61,6 %62,4 

50–249 çalışanı olan girişimler %73,9 %71,7 %74,6 %68,5 %73,5 %79,7 %79,0 

250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler %87,3 %86,0 %88,3 %83,2 %87,3 %90,9 %89,7 

Kaynak: TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2010 – 2016 

 Eylül 2017 itibarıyla KOBİ kredilerinin miktarı 500 milyar TL’ye ulaşmıştır ve tüm 

krediler içerisindeki payı yüzde 25’tir. Hacim itibariyle son 10 yılda yaklaşık 4 kat artış yaşanmış 

olsa da; toplam içindeki payda önemli bir değişim göze çarpmamaktadır. 

Şekil 8: Bankacılık Sektörü Kredi Toplamlarının Dağılımı, Milyar TL, 2010 - Eylül 2017 

 
Kaynak: BDDK Bankacılık Sektörü Temel Göstergeler Eylül 2017 Raporu   

 KOBİ’lerin banka kredilerine talebi ve erişimi ile ilgili işletmelerin bankalara geri 

ödenmemiş kredi borçları önemli bir göstergedir. Stok nitelikli bu gösterge hem yeni kredileri hem 

de zaman içinde geri ödemeler kapsamında birikmiş borcu göstermektedir. Aşağıda KOBİ ve tüm 

işletmeler bazında bankalara olan borçlar ülkelerin GSYH’lerine oranla verilmektedir. Buna göre 

Türkiye GSYİH’de oranla karşılaştırılan 29 ülke içinde KOBİ kredilerinde 12. toplam işletme 

kredilerinde 14., toplam işletme kredilerinin KOBİ kredilerine oranında ise yine 14. sırada yer 

almaktadır.  
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Şekil 9 İşletmelerin Bankalara Kredi Borçları, % GSYİH, 2015 

 
Kaynak: OECD Financing SMEs and Entrepreneurs 2017 ülke profilleri, yazarların hesapları  
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2.2.1.2 Girişimciliğe İlişkin Veriler 

2016 yılında erken aşama yatırımı alan işletme sayısı 145, yatırım miktarı 90 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 2017’de ise 167 işletme yatırım almış; toplamda ise 177 milyon dolarlık 

melek yatırım, girişim sermayesi ve özel sermaye yatırımı yapılmıştır. Türkiye’deki Startup’lara 

yapılan yatırımlar, Batı Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında hala çok düşük düzeydedir. Ortadoğu 

coğrafyasında ise İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra en büyük Startup yatırım faaliyeti 

Türkiye’de bulunmaktadır. Kişi başı Startup yatırım miktarında bugün 1,3 dolar olan tutar, AB’nin 

ilk 10 ekonomisinde en düşük değere sahip olan İspanya’da 12,7 dolardır. Kore Risk Yatırımları 

Kuruluşu (Korea Venture Investment Corporation - KVIC)  bir fonların fonu ve fon eşleştirme 

mekanizması olarak 2005 yılında kurulmuş ve bugüne kadar 4.300 girişimin 14 milyar dolar 

yatırım almasına aracı olmuştur. Bu fonların yüzde 70’i imalat sektörüne, yüzde 20’si ise yazılım 

sektörüne yönlendirilmiştir. (Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek 

Projesi, 2017) 

Şekil 10: Türkiye’deki Erken Aşama Girişim Sermayesi Yatırımları, 2010-2017 

Kaynak: Startups.watch 
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Görsel 6: Türkiye Girişimcilik Ekosistemindeki Başlıca Kurumlar (Şubat 2018) 

Kaynak: Startups.watch
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2.2.1.3 Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Verileri 

Ülkemizde imalat sanayi alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin önemli bir kısmı 

OSB’lerde, teknoloji ve Ar-Ge yoğun faaliyette bulunan firmalar da TGB’lerde yer almaktadır. 

KOBİ’lere nitelikli altyapı ve diğer destekleyici hizmetleri sunan her iki planlı bölge tipinin 

sayısında son yıllarda önemli bir artış yaşanmaktadır. OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların 

sayısı 2002-2017 yılları arasında yaklaşık iki katına çıkarak 50 bini geçmiştir. Ülkemizdeki 5,3 

milyon kişilik toplam sanayi istihdamının 1,7 milyonu (yüzde 32’si), OSB’lerdeki firmalar 

tarafından sağlanmaktadır. Aynı dönemde, TGB’lerin sayısında da önemli bir büyüme 

görülmüş; faal TGB sayısı 55’e, firma sayısı da 4.369’a yükselmiştir.  
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Tablo 29: OSB’lerdeki ve TGB’lerdeki Girişim Sayılarının Yıllara Göre Seyri, 2002-2017 

 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB’ler) 

Yıllar 

Tamamlanmış 

OSB Sayısı 

OSB’lerde 

Faaliyet 

Gösteren İşletme 

Sayısı 

Kullandırılan Kamu 

Kaynağı 

(Bin TL) (1) 

Faal 

TGB 

Sayısı 

TGB'lerde 

Faaliyet 

Gösteren İşletme 

Sayısı 

Kullandırılan Kamu 

Kaynağı 

(Bin TL) (1) 

2002 70 26.624 131.668 2 - - 

2003 76 27.811 110.941 6 169 - 

2004 77 29.334 113.729 10 305 5.968 

2005 87 30.754 190.625 10 463 8.008 

2006 93 35.000 149.016 14 546 16.495 

2007 107 34.291 141.151 16 787 20.644 

2008 120 35.828 208.143 19 1.154 24.284 

2009 131 37.111 184.267 22 1.254 26.569 

2010 143 37.618 130.415 28 1.515 50.893 

2011 147 38.848 125.466 32 1.800 46.152 

2012 153 41.357 145.799 34 2.174 51.892 

2013 155 47.019 194.641 39 2.569 44.395 

2014 157 47.445 233.579 43 3.016 35.343 

2015 166 48.251 249.444 48 3.724 57.512 

2016 173 49.486 315.248 49 4.200 94.574 

2017 Eylül 173 50.427 252.165 55 4.369 90.708 

Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , (1) 2017 yılı fiyatlarıyla, (2) Eylül itibarıyla  

 1996-2017 arasında OSB’lerdeki firmalar toplamda 1.136 patent başvurusunda 

bulunmuş; bunun içinde ilk sırada yer alan ilk 10 OSB toplam patent başvurusunun yüzde 

57’sini, ilk 20 OSB de yüzde 77’sini gerçekleştirmiştir.  Ancak patent başvurusunun doğrudan 

verimliliğe (çalışan başına ihracat) yol açtığı izlenmemekte; ülkemizdeki OSB’lerde verimlilik 

açısından önemli farklılıklar görülmektedir. Çalışan başına ihracat verisi verimliliğin bir 

göstergesi olarak kullanıldığında, ülkemizdeki en verimli OSB’lerin İstanbul’un hinterlantında 

bulunan Gebze OSB, Tuzla OSB, Bursa OSB, Gebze TAYSAD OSB olarak öne çıktıkları 

görülmektedir. 1000 çalışan başına patent başvurusu verisi de yenilikçilik göstergesi olarak 
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kullanıldığında, OSB’ler arasında ciddi farklılıklar olduğu ve bu gösterge ile verimlilik arasında 

net bir korelasyon olmadığı dikkat çekmektedir.   

Şekil 11: Patent Başvurusu Açısından İlk 25’te Yer Alan OSB’lerde Yenilikçilik (1000 Çalışan 

Başına Düşen Patent Başvurusu Sayısı) ve Verimlilik (Çalışan Başına İhracat) Farklılıkları, 2016 

Kaynak: TPE, OSB’lerin web siteleri, BSTB ve UNDP tarafından yürütülen “OSB’lerde Teknoloji Kullanımının 

İyileştirilmesi Projesi” kapsamında derlenen veriler  

Şubat 2018 verilerine bakıldığında TGB’lerde toplam 4.794 firma bulunmakta olup 

toplam 57,3 milyar TL satış yapmış ve 3,4 milyar dolar ile ihracata katkıda bulunmuştur. 46.236 

olan toplam personel sayısının büyük kısmını Ar-Ge çalışmalarında görev alan 37.702 personel 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 27.332 tamamlanmış ve 7.986 devam eden proje 

yürütülmektedir. 
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Tablo 30: Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Dair Temel Veriler, Şubat 2018 Sonu İtibariyle 

Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

 

Tablo 31: TGB’lerde Fikri Mülkiyet Sayıları, Şubat 2018 

 sayı 

Patent Tescil Sayısı (Ulusal ve Uluslararası) 940 

Patent Başvuru Sayısı (Devam Eden) 1.853 

Faydalı Model Tescil Sayısı 461 

Faydalı Model Başvuru Sayısı (Devam Eden) 146 

Endüstriyel Tasarım Tescil Sayısı 85 

Endüstriyel Tasarım Başvuru Sayısı (Devam Eden) 20 

Yazılım Telif Hakkı (Alınan) 94 

Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  

 

 TGB’lerde yer alan sektörlerin dağılımına bakıldığında yazılım, bilgisayar ve iletişim 

teknolojileri sektörlerinin yarısından fazlasını oluşturduğu izlenmektedir. İmalat sanayiiyle 

doğrudan ilişkisi olabilecek sektörlerin oranı ise henüz kısıtlı durumdadır.  

 

 değer 

Toplam Firma Sayısı 4.794 

Yabancı Ortaklı Firma Sayısı (Mevcut) 201 

Akademisyen Ortaklı Firma Sayısı 1.005 

Toplam Personel Sayısı 46.236 

Ar-Ge 37.702 

Destek 2.961 

Kapsam Dışı 5.573 

Proje Sayısı (Devam Eden) 7.986 

Proje Sayısı (Tamamlanan) 27332 

Toplam Satış (Milyar TL) 57,3 

Toplam İhracat (Milyar USD) 3,4 
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Tablo 32: TGB’lerde Sektörler, Yüzde Dağılım Şubat 20182 

     % 

Yazılım 38 

Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri 17 

Elektronik 8 

Makine ve Teçhizat İmalatı 6 

Enerji 4 

Medikal 3 

Sağlık 3 

Savunma Sanayi 3 

Kimya 3 

Gıda Sanayi 2 

Tarım 2 

İnşaat 1 

Telekomünikasyon 1 

Otomotiv 1 

Havacılık 1 

İlaç 1 

Hayvancılık 1 

Denizcilik 1 

İmalat Sanayi 1 

Geri Dönüşüm 1 

Otomotiv Tasarım Mühendisliği 1 

Diğer 2 

Kaynak: T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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TGB’lerin coğrafi dağılımına bakıldığında büyük şehirlerde (İstanbul, Ankara, 

İzmir) diğer şehirlere kıyasla fazla sayıda TGB olduğu görülmektedir.  

Şekil 12: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Coğrafi Dağılım 

 
Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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2.2.1.4 Kooperatiflere İlişkin Temel Veriler 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığının 31/12/2016 verilerine göre, ülkemizde 35 farklı konuda faaliyet 

gösteren 53.259 kooperatif ve 7.422.994 kooperatif ortağı bulunmaktadır. Kooperatif başına 

ortak sayısı artmakta olup 2013 yılında 104 olan sayı 2016’da 139’a yükselmiştir. Kooperatif 

sayıları yıllar itibarıyla azalmakta; ancak bu yavaşlamanın hızı da zaman içinde düşmektedir.  

Ortak iş yapma kültürüne, sermaye birikimine ve gelir dağılımına olumlu katkıları açısından 

önem taşıyan kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusu önemini korumaktadır. 

Şekil 13: Türkiye’de Toplam Kooperatif Sayısındaki Değişim, 2010-2017 

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verileri, açılan ve kapanan kooperatif sayılarına göre toplam sayıda 

değişim. 2017 verisi ağustos itibariyle olup yıl geneline oranlanmıştır.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kapsamındaki kooperatiflerin verileriyle yapılan 

incelemeye göre özellikle Doğu Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Marmara’da, 1000 kişi başına 

düşen kooperatif ortağı sayısı diğer bölgelere kıyasla daha yoğun düzeydedir.  
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Şekil 14: Türkiye’de 1000 Kişi Başına Düşen Kooperatif Ortağı Sayısı (GTHB ve ÇŞB 

Kapsamındaki Kooperatifler Hariç) 

 
Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 14.06.2016 Türkiye Genelinde Kooperatif ve Birlik Sayıları İstatistik 

Bülteni 

Avrupa’da 5 milyar avro üzerinde ciroya sahip 25 kooperatif bulunmaktadır. En 

büyük kooperatifin (Rewe) cirosu 51 milyar avrodur. Türkiye’de ciro açısından en 

büyük kooperatif (Pankobirlik), AB’deki 25. sıradaki kooperatifin 4’te 1’i 

büyüklüğündedir. En büyük ilk 4 kooperatif perakende sektöründedir. Diğer sektörler 

tarım, finans, sigorta, tüketim ürünleridir. En büyük 25 kooperatif içinde Fransa’dan (8), 

Almanya’dan (5), Hollanda’dan (5), İngiltere’den (2), İspanya’dan (2) kooperatif 

bulunmaktadır. Fransız kooperatifleri 25 büyük kooperatifin ciro toplamının yüzde 

38’ini oluşturmaktadır. 
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Tablo 33: AB Ülkelerindeki En Büyük 25 Kooperatifin Sektörü ve Cirosu, 2015 

Kooperatif Sektör Ülke Ciro 

Rewe Perakende Almanya 51 

Edeka Perakende Almanya 47,2 

ACDLEC-E.Leclerc Perakende Fransa 44,035 

Groupe Crédit Agricole Bankacılık Fransa 30,24 

Systéme U Perakende Fransa 23,51 

Groupe BPCE Bankacılık Fransa 23,3 

Achmea Sigorta Hollanda 20 

John Lewis Partnership PLC Tüketim Birleşik Krallık 15,52 

Groupe Crédit Mutuel Bankacılık Fransa 15,41 

Co-perative Group Limited Tüketim Birleşik Krallık 15,34 

BayWa Tarım ve Yenilenebilir Enerji Almanya 15,2 

Coop Italia Tüketim İtalya 13,5 

Rabobank Groep Bankacılık Hollanda 12,9 

FrieslandCampina Tarım Hollanda 11,3 

Coöperatie VGZ Sigorta Hollanda 10,9 

Astera Tarım Fransa 8,39 

Hispacoop Tüketim İspanya 7,9 

Agravis Tarım Almanya 7,4 

SOK-group Tüketim Finlandiya 7,29 

Coop Denmark Tüketim Danimarka 7,2 

Grupo Eroski Tüketim İspanya 5,88 

Menzis Sigorta Hollanda 5,8 

In Vivo Tarım Fransa 5,67 

Sodiaal Union Tarım Fransa 5,43 

DMK Tarım Almanya 5,3 

Kaynak: Cooperatives Europe Key Figures 2015
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2.2.1.5 Devlet Desteklerine Yönelik Veriler 

Kredi kefalet sistemi ile tetiklenen KOBİ kredilerinde 2017 yılında önemli bir artış 

yaşanmıştır. 2010-2016 arasında yılda ortalama 2.200 firma Hazine kaynaklı kefalet ile kredi 

kullanırken, bu sayı 2017’de 272 bine yükselmiştir ve bir önceki yıl 4 milyar TL olan kredi 

hacmi 191 milyar TL olmuştur. KGF A.Ş. öz kaynaklı kefalet kredilerinde de 2010-2016 

döneminde kredi kullanan işletme sayısı artış eğilimi göstermiş olup 2017 yılında 6.000 

işletmeye yaklaşmıştır.  

Tablo 34: KGF A.Ş. Tarafından Verilen Kefalet ve Yaratılan Kredi Hacmi, 2010-2017 

KGF A.Ş. Öz Kaynak Hazine Kaynaklı Kefalet Toplam 

Yıl 

İşletme 

Sayısı 

(Adet) 

Kefalet 

Sayısı 

(Adet) 

Kefalet 

Hacmi 

(Milyon 

TL) 

Yaratılan 

Kredi 

Hacmi 

(Milyon 

TL) 

İşletme 

Sayısı 

(Adet) 

Kefalet 

Sayısı 

(Adet) 

Kefalet 

Hacmi 

(Milyon 

TL) 

Yaratılan 

Kredi 

Hacmi 

(Milyon 

TL) 

İşletme 

Sayısı 

(Adet) 

Kefalet 

Sayısı 

(Adet) 

Kefalet 

Hacmi 

(Milyon 

TL) 

Yaratılan 

Kredi 

Hacmi 

(Milyon 

TL) 

2010 1.333 2.382 663 868 600 708 275 434 1.933 3.090 938 1.302 

2011 1.058 1.834 601 812 1.198 1.373 522 809 2.256 3.207 1.123 1.621 

2012 1.484 1.694 499 676 3.528 3.823 614 877 5.012 5.517 1.113 1.553 

2013 1.199 1.345 451 585 1.263 1.415 610 882 2.462 2.760 1.061 1.467 

2014 2.573 3.397 573 724 1.660 1.865 819 1,164 4.223 5.262 1.392 1.888 

2015 2.485 2.644 846 1.020 3.638 3.730 1.721 2,380 6.123 6.374 2.567 3.400 

2016 4.643 4.699 1.285 1.554 6.972 7.032 2.765 3,904 11.615 11.731 4.050 5.458 

2017 (1) 5.863 5.928 697 811 272.581 325.504 171.378 191,641 278.444 331.432 172.075 192.452 

Kaynak: KGF A.Ş., (1) Eylül ayı itibarıyladır. 

KGF kredilerindeki artışa benzer bir şekilde, 2007-2016 döneminde yılda ortalama 10 

bin KOBİ kredi faizi desteğinden faydalanırken, bu sayı 2017 Eylül’de 289 bin olmuş ve kredi 

hacmi 7,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
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Tablo 35: KOSGEB Kredi Faiz Destekleri, 2007-2017 

Yıl İşletme Adedi 
Kredi Hacmi 

(Bin TL) 

KOSGEB Faiz Desteği 

(Bin TL) 

2007 9.679 1.009.000 125.971 

2008 23.886 1.789.000 194.488 

2009 69.264 2.798.000 146.418 

2010 43.310 1.912.000 145.985 

2011 48.217 2.602.789 169.984 

2012 7.408 467.122 105.549 

2013 343 30.000 4.525 

2014 3.140 137.549 33.545 

2015 593 28.448 6.116 

2016 1.069 145.663 31.942 

2017 (1) 288.846 7.658.611 720.021 

Kaynak: KOSGEB, (1) Eylül ayı itibarıyladır. 

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) ve Halk Bankası 

aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara kullandırılan indirimli faizli krediden faydalanan esnaf ve 

sanatkâr sayısı 2012’de 258 bin 2017 yılında 449 bine ulaşmıştır.   

Tablo 36: Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Verileri, 2010-2017 

Yıl 
Kefalet Alan ve Kredi Kullanan İşletme 

Sayısı (Adet) 

Verilen Kefalet ve Yaratılan 

Kredi Hacmi (Milyon TL) 

2010 236.742 3.669 

2011 244.700 5.541 

2012 258.057 6.925 

2013 286.123 9.617 

2014 317.577 12.500 

2015 353.627 16.159 

2016 432.826 20.359 

2017 (1) 448.957 21.844 

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, (1) Eylül ayı itibarıyladır. 
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 Son yıllarda KOSGEB’in programlarında çeşitlilik, miktar ve kapsanan firma sayısı 

açısından önemli bir artış görülmektedir. KOBİ başına ortalama destek tutarı 2011’de yaklaşık 

9 bin TL iken, 2017’de 15 bin TL’ye yükselmiştir. 2016 ve 2017’de KOSGEB desteklerinin 

üçte biri esnaf ve sanatkârlara tahsis edilmiştir. Bu oran 2011 öncesinde yüzde 5’in altındaydı. 

KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletme sayısı 1,3 milyon olup bunun yüzde 48’i (642 bin) esnaf 

ve sanatkârdır.  

Tablo 37: KOSGEB Destek Programlarının Yıllara Göre Seyri, 2011-2017 

DESTEK 

PROGRAMLARI 

2011 2013 2014 2015 2016 2017 (1) 

Destek Sayısı 

Destek Tutarı 

(Bin TL) 

Destek Sayısı 

Destek Tutarı 

(Bin TL) 

Destek Sayısı 

Destek Tutarı 

(Bin TL) 

Destek Sayısı 

Destek Tutarı 

(Bin TL) 

Destek Sayısı 

Destek Tutarı 

(Bin TL) 

Destek Sayısı 

Destek Tutarı 

(Bin TL) 

KOBİ Proje Destek 

Programı 
630 20.540 1.837 44.075 347 5.335 144 2.777 584 15.581 338 7.934 

Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel 

Uygulama Destek 

Programı 

830 43.294 1.259 66.218 1.078 56.569 974 53.699 897 49.896 777 40.017 

İşbirliği-Güç birliği 

Destek Programı 
46 12.451 78 13.389 63 12.423 50 8.332 35 5.132 27 6.921 

Tematik Proje 

Destek Programı 
8 197 22 868 14 336 2 98 14 412 12 402 

Girişimcilik Destek 

Programı 
2.416 26.252 8.068 85.618 10.199 107.409 11.825 126.581 15.536 240.656 18.217 299.504 

Genel Destek 

Programı 
15.837 67.538 23.776 134.000 23.035 129.234 25.995 158.734 24.583 166.080 25.322 184.828 

Gelişen İşletmeler 

Piyasası KOBİ 

Destek Programı 

  6 227 7 279 3 87 2 81 0 0 

KOBİGEL - KOBİ 

Gelişim  

Destek Programı  

  - - - - - - 297 30.763 1.173 109.838 

Teminat  

Giderleri Desteği 
  - - - - - - 104 95 301 320 

TEKNOPAZAR - 

Teknolojik Ürün 

Tanıtım ve 

Pazarlama Destek 

Programı 

  - - - - - - 0 0 15 569 

Uluslararası Kuluçka 

Merkezi ve 

Hızlandırıcı Destek 

Programı 

  - - - - - - 0 0 2 1 801 

Toplam 19.317 170.275 35.055 344.397 34.751 311.586 37.941 349.808 42.056 508.697 43.911 652.134 

Kaynak: KOSGEB, (1) Eylül ayı itibarıyla. TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı   
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2017’de 450 bin esnaf ve sanatkâr 22 milyar TL’lik Hazine sübvansiyonlu krediden 

faydalanmıştır. Hem kredi hacminde hem de kullanıcı sayısında son yıllarda ciddi bir artış göze 

çarpmaktadır. Mevcut sistemde Halk Bankası krediyi vermekte; Hazine Müsteşarlığı oluşan 

faiz yükünün tamamını veya yarısını karşılamakta; ESKKK’lar da esnaf adına krediye kefil 

olmaktadır. 

Şekil 15: Esnaf ve Sanatkâr Destek Sistemi; Hazine Sübvansiyonlu Kredi Hacmi, Milyon TL, 

2002-2017 

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Şekil 16: Esnaf ve Sanatkâr Destek Sistemi; Hazine Sübvansiyonlu Krediler, Faydalanıcı 

Sayısı, 2002-2017 

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
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 Onuncu Plan Döneminde girişimcilik eğitim ve desteklerinde önemli bir artış 

yaşanmıştır. KOSGEB’in girişimcilik eğitimlerine 2010-2017 arasında toplam 669 bin kişi 

katılmış ve 71 bin işletme destek almıştır. KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği 

kapsamında sağlanan Yeni Girişimci Desteğinden faydalanan işletmelere yönelik yerinde 

yapılan izlemelerde 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 13.718 işletmenin 11.598’ı açık iken 

2.120’sinin kapalı olduğu tespit edilmiştir.   

Tablo 38: KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri ve Girişimcilik Desteği Alan İşletmeler, 2010-2017 
 

Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi Katılımcı Sayısı 

Girişimcilik Desteği Alan İşletme 

Sayısı 

2010 11.584 43 

2011 48.145 2.409 

2012 57.192 4.976 

2013 79.977 8.068 

2014 83.844 10.199 

2015 84.742 11.825 

2016 176.092 15.536 

2017 (1) 128.783 18.217 

Toplam 668.792 71.231 

Kaynak: KOSGEB ve TÜBİTAK (1) Eylül ayı itibarıyla  

Girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB tarafından 30 Teknoloji 

Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile 17 İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) başlangıç 

aşamasındaki girişimciler desteklenmektedir. Ayrıca, girişimcilik kültürünün 

yaygınlaştırılması ve tabana yayılması amacıyla, KOSGEB ile YÖK arasında yapılan 

protokol çerçevesinde 139 üniversitede girişimcilik dersleri verilmeye başlanmıştır. 

Aynı amaçla KOSGEB ile kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan protokoller 

kapsamında 2010-2017 yılları arasında yaklaşık 669 bin kişiye girişimcilik eğitimi 

verilmiştir. Bunlara ilaveten, son yıllarda özel sektör tarafından da artan sayıda kuluçka 

ve hızlandırıcı merkezleri kurulmaktadır. Teknolojik girişimciliğin geliştirilmesi 

amacıyla, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan 

Teknogirişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 2009-2015 yılları arasında 1.933 

girişimci desteklenmiştir. Bu program 2016 yılında TÜBİTAK’a devredilmiştir. 

TÜBİTAK tarafından 2017 yılında 206 girişimci desteklenmiş olup 29 milyon TL 

hacminde kredi sağlanmıştır.  
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Tablo 39: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri, 2012-2017 

Başvuru 

Sayısı 

Desteklenen Girişimci 

Sayısı 

Destek Miktarı 

(Milyon TL) 

2012 745 112 10,9 

2013 1.220 127 12,3 

2014 1.251 111 10,6 

2015 3.015 208 30 

2016 - - - 

2017 (1) 6.635 206 29,4 
Kaynak: KOSGEB ve TÜBİTAK (1) Eylül ayı itibarıyla  

2.2.2 Onuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planında KOBİ’ler ve Girişimcilik 

konusunda belirlenen hedefler ve bu hedeflere ait göstergelerin yıllar içindeki gelişimi Tablo 

1’de gösterilmektedir. Buna göre yeni kurulan şirket sayısı, ihracat yapan KOBİ sayısı ve 

TGB’lerde (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) faaliyet gösteren girişim sayısı hedefleri 

gerçekleşmiştir. 2016-2018 verilerinin tamamlanmasıyla “KOBİ’lerin İhracat Miktarı” hedefi 

dışında diğer hedeflerin gerçekleşmesi muhtemel görünmektedir.  

Tablo 40: Onuncu Plan Hedeflerinde Gerçekleşme Düzeyi 
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Yeni Kurulan Şirket Sayısı (Bin) 53 55 49 43 50 53 39 50 59 67 64 73 75 

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelerin Tüm İşletmeler 

İçindeki Oranı (%) (1) 

1,7 - - 1,4 2,4 2,5 2,4 2,9 3,2 3,4 - - 4.0 

OSB'lerde Faaliyet Gösteren 

İşletme Sayısı (Bin) (2) 
35 34 36 37 38 39 41 47 47 48 50 51 65 

Tamamlanan OSB Sayısı 93 107 120 131 143 147 153 155 157 166 173 178 200 

KOBİ'lerin İhracat Miktarı 

(Milyar Dolar) (3) 
50 - - 61 68 80 95 90 89 79 - - 150 

İhracat Yapan KOBİ Sayısı (Bin) 

(3) 
44 - - 45 46 50 50 52 61 65 - - 60 

KOBİ'lerin Ar-Ge 

Harcamalarındaki Payı (%) (4) 
10.0 - - - 14.9 16.3 14.9 16.9 17.4 17.7 - - 20.0 

TGB’lerde Faaliyet Gösteren 

Girişim Sayısı 
604 802 1.154 1.254 1.515 1.800 2.174 2.500 3.025 3.724 4.200 4.475 4.000 

Kaynak: 2006-2017 yılı verileri TÜİK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) 

aittir. 2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı tahminlerini yansıtmaktadır. 

(1) Küçük İşletmeler ve Orta Ölçekli İşletmeler içindeki 20-249 kişi çalıştıran işletmeleri kapsamaktadır. Veriler 2009 yılından 

itibaren tutulmuş olup 2006 verisi Onuncu Kalkınma Planı tahminidir.  

(2) Veriler 2002 yılından itibaren tutulmuştur. 

(3) Veriler 2009 yılından itibaren tutulmuş olup 2006 verisi Onuncu Kalkınma Planı tahminidir. 

(4) Veriler 2010 yılından itibaren tutulmuş olup 2006 verisi Onuncu Kalkınma Planı tahminidir. 
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 Onuncu Kalkınma Planı döneminde girişimcilik ekosisteminde önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. Bu gelişmeler arasında en kayda değer olanları aşağıda özetlenmektedir:3  

 Yemeksepeti’nin 2015’de 589 milyon dolara satılmış olması; toplam 1,2 milyar dolarlık 

14 “çıkışın” (exit) gerçekleştirilmiş olması 

 Erken aşama yatırım fonlarının (VC) sayısının 29’a, Özel Sermaye Fonları (PE) sayısının 

ise 7’ye çıkması 

 2012’de 29 milyon dolar olan melek ve erken aşama startup yatırımlarının, 2017’de 103 

milyon dolara yükselmesi 

 Üniversitelerde girişimcilik programlarının yayılması ve TTO sayısının hızla artarak 63’e 

yükselmesi  

 Kuluçka merkezleri ve hızlandırıcıların sayısının 41’e yükselmesi  

 Hazine Müsteşarlığı tarafından 500’e yakın melek yatırımcının lisanslanmış olması ve 15 

melek yatırımcı ağının/platformunun kurulmuş olması  

 Kurumsal Girişim Sermayesi Fonları ve kurum-içi girişimcilik programları konusunda 

gelişmelerin başlaması 

 Uluslararasılaşma düzeyi artmasıyla yurt dışındaki Türk Startup sayısının 300’e ulaşması  

 Türkiye Yatırım Fonu (Fonların Fonu)’nun 2016’da kurulması   

 “Zarar eden şirket halka açılamaz” kuralının değişmesi (çıkışların kolaylaşması için) 

 SPK mevzuatına kitle fonlama eklenmesi ve 6 kitle fonlama platformunun kurulmuş 

olması  

 Tüm bu gelişmeler neticesinde, Onuncu Kalkınma Planı döneminde girişimcilik 

ekosisteminin hızlı bir derinleşme ve büyüme süreci yaşadığını söylemek mümkündür. 

Dünyanın ilk 10 ekonomisindeki girişimcilik ekosistemleri ile kıyaslandığında, ülkemizdeki 

ekosisteminin henüz başlangıç aşamasında olduğu tespiti yapılabilir. Öte yandan, son yıllardaki 

hızlı gelişimin doğru politika müdahaleleri ile desteklenmesi durumunda, On Birinci Plan 

Döneminde üssel büyümenin sağlanabileceği bazı alanları yakalamak mümkün olabilecektir.  

                                                      
3 Kaynak: Entrepreneurship & Technology Commercialization Report 2017: Global Trends and Specific Look at Turkey, The 

Technology Transfer Accelerator Turkey Project, Ocak 2018. 
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2.2.3 Hedeflere Ulaşılmamasının Önündeki Başlıca Sorunlar 

Onuncu Plan hedefleri içinde gerçekleşmemiş olan en kritik hedef KOBİ’lerin ihracat 

miktarıdır. 2012’de 90 milyar dolar ihracat yapan KOBİ’ler, 2015’te sadece 79 milyar dolarlık 

ihracat yapabilmiş, 2018 için belirlenmiş olan 150 milyar dolarlık KOBİ ihracat hedefinin 

oldukça altında kalınmıştır. KOBİ’lerin büyümeleri, rekabet güçleriyle ihracatlarını artırmaları 

ve daha nitelikli istihdam yaratmaları için önemli dönüşümden geçmeleri gerektiği açıktır. Bu 

dönüşüm sürecinin başarısı, KOBİ’lere özgü bir dizi dışsal ve içsel faktörün etkileşimine 

bağlıdır. Bu faktörler kısaca aşağıda özetlenmektedir: 

 Dışsal faktörler. Rekabet ortamı, düzenleyici çerçeve, kurumsal kalite, girdi

piyasasındaki esneklik, altyapı kalitesi ve yeterliliği, finansmana erişim, makroekonomik ve 

siyasi istikrar, politika öngörülebilirliği, teknoloji politikaları, talep esnekliği, üretimin konumu 

(bölgesel dinamikler) vb. 

 İçsel faktörler. Firma organizasyon yapısı, üretimin organizasyonu, girişimci

nitelikleri (liderlik), işgücünün niteliği ve yetenek yönetimi uygulamaları, firma içindeki 

öğrenme mekanizmaları, bilginin kullanımı ve yayılımı, girdilerin kalitesi, fiziki sermaye, 

makine ve teçhizat niteliği, Ar-Ge faaliyetleri, bilişim teknolojileri kullanımı ve dijitalleşme, 

ürün ve süreç yenilikleri, ölçek ekonomisi, strateji, küresel tedarik zincirinde entegrasyon 

biçimleri ve aşaması vb. 

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında, yukarıda dışsal olarak tanımlanan 

faktörlere yönelik çok sayıda farklı ÖİK kurulmuştur. Bunlar arasında KOBİ’lerin 

performansını doğrudan ilgilendiren ÖİK’lar aşağıda listelenmiştir.  

 Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi

 Büyüme Dinamikleri

 Kentsel Yaşam Kalitesi

 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

 Bölgesel Gelişmede Özel Sektör Dinamikleri

 Ticaret Hizmetlerinin Geliştirilmesi

 Lojistik Hizmetlerin Geliştirilmesi
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 İmalat Sanayii Politikaları 

 İşgücü Piyasası ve Genç İstihdamı 

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri  

 Eğitim Sisteminde Kalitenin Artırılması 

 Öte yandan, KOBİ’lerin performansını ilgilendiren yukarıda içsel olarak tanımlanan 

faktörlere yönelik müdahalelerin geliştirilmesi ise Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar 

ÖİK’nın çalışma kapsamı içinde olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda politika çerçevesinin 

temel hedefleri, vasat ve vasat altı performans gösteren KOBİ’lerin performanslarını 

iyileştirerek, hızlı büyüyen, daha nitelikli istihdam yaratan, ihracata katkı veren işletmelere 

dönüşümlerinin desteklenmesidir. Bu alanda son dönemde ülkemizdeki KOBİ’lere yönelik 

yapılmış çalışmalar4, vasat bir performansa sahip bir KOBİ’nin içselleştirmesi gereken 

aşağıdaki faktörlere odaklanmaktadır:  

1) Liderlik, Yönetim Kalitesi, Kurumsallaşma  

2) İş Modeli, Değer Zincirinde Konumlanma  

3) İnsan Kaynakları 

4) Dijitalleşme  

5) Bilgiye Erişim, Ar-Ge, Teknoloji  

6) Finansman, Nakit Akımı Yönetimi 

7) Küresel Tedarik Zincirlerine Entegrasyon  

8) İşbirlikleri ve İlişki Ağı 

 

  

                                                      
4 Raporun bu bölümdeki KOBİ’lere yönelik tespitler için iki çalışmadan faydalanılmıştır. Birincisi, nihai faydalanıcının 

Kalkınma Bakanlığı olduğu “Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi” Sentez 

Raporu’dur. İkincisi ise BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası Anket 

Çalışmasıdır.  
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Görsel 7: Vasat KOBİ’den Hızlı Büyüyen KOBİ’ye Giden Yol: Öne Çıkan Faktörler 

Ülkemizdeki KOBİ’lerin mevcut organizasyonel yapılanmaları değerlendirildiğinde 

yukarıda sıralanan çoğu unsurun henüz KOBİ’lerin radarına yeterince giremediği 

anlaşılmaktadır. BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası 

anket çalışması sonuçlarına göre, KOBİ’lerin “özel yönetici atanmış birimleri”’ne bakıldığında 

20’den fazla çalışanı olan firmaların yüzde 78’inde muhasebe/finans biriminin olduğu 

anlaşılmaktadır. Öte yandan 20’den fazla çalışanı olan firmaların sadece yüzde 50’sinde 

pazarlama, yüzde 34’ünde insan kaynakları, yüzde 22’sinde tasarım, yüzde 17’sinde ise Ar-Ge, 

yüzde 15’inde müşteri ilişkileri birimleri bulunmaktadır. Bu oranlar, 20’den daha az çalışanı 

olan firmalarda ise kayda değer biçimde daha düşüktür.  
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Şekil 17: KOBİ’lerde Özel Yönetici Atanmış Birimler  

 
Kaynak: TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası 

Anketi 

2.2.3.1 Liderlik, Yönetim Kalitesi, Kurumsallaşma  

 Firma düzeyinde toplanan mikro verilerle yapılan çalışmalar yönetim kalitesinin ülke 

içi ve ülkeler arası verimlilik farklarının açıklanmasında önemli bir faktör olduğunu ortaya 

koymaktadır. Firmaların kendi içlerinde ne olup bittiğini ne düzeyde takip ettiği, ne ölçüde 

hedefleme yapabildiği, elde edilen sonuçları ne düzeyde değerlendirip önlemlere 

dönüştürebildiği, çalışanlarından en iyi performansı alabilmek için ne yaptığı firmaların 

yönetim pratiklerini oluşturmaktadır. Temel yönetim pratiklerinin sorgulandığı Dünya Yönetim 

Anketinde Türkiye’nin diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak durumu incelenebilmektedir. Buna 

göre 2013-2014 dönemi itibarıyla; Türkiye yönetim kalitesi puanlamasına göre seçilen 35 ülke 

içinde 21. sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki imalat firmalarının aldığı 5 üzerinden 2,7 

yönetim kalitesi puanı, vasat bir performansa işaret etmektedir. 

 Yurt dışında yapılan çalışmalar, profesyonel yönetim kadrolarına sahip şirketlerin aile 

şirketlerinden daha iyi yönetildiğini göstermektedir (Şekil 18). Yönetim puanı açısından en 

yüksek puanı alan şirketler, pek çok hissedarın olduğu ve genellikle halka açık şirketlerdir. Bu 
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şirketler çoğu zaman kamu kurumları tarafından da denetlendikleri için, kurumsal yönetim 

pratiklerini daha başarıyla uygularlar. Diğer yandan, aile şirketleri içerisinde de yöneticilerin 

profesyonellik seviyesine göre yönetim anlayışı değişmektedir. Aile şirketi olmasına karşın, 

profesyonel tepe yöneticisi çalıştıran şirketler halka açık olmayan özel şirketlerden daha iyi 

yönetilmektedirler. Tüm şirketler içerisinde en düşük yönetim puanını alan şirketler ise, şirket 

kurucusunun tepe yöneticisi olarak çalıştığı şirketlerdir. Bu tip şirketlerde hataların tespit 

edilmesi ve düzeltilmesi zordur. 

Şekil 18: Farklı Şirket Tiplerinde Ortalama Yönetim Puanları 

Kaynak: Bloom vd. (2011) Management Practies Across firms and Countries, HBS Working Paper, 12-052 

KOBİ’lerde yaşanan teknolojik dönüşüm sürecinde ikinci ve üçüncü̈ kuşak daha 

eğitimli genç sanayicilerin kilit rolleri bulunmaktadır. Firmalarda yaşanan bu kuşak geçişinin 

riskleri doğru anlaşılıp, gerektiği durumlarda (örn. Birinci kuşağı ikna etmekte etkili olan Ar-

Ge destekleri) desteklenmesi önemlidir.  
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2.2.3.2 İş Modeli ve Değer Zincirinde Konumlanma  

 Günümüzde farklı yeni teknolojileri harmanlayan yeni iş modellerine sahip firmalar 

rekabetçiliklerini platform devrimi, sanayi-hizmet entegrasyonu, ürün yerine sonuç satışı ve 

benzeri yöntemlerle artırmaktadır. Ülkemize yönelik yapılan çalışmalardaki ampirik bulgular 

rakip ülkelere ve küresel öncü firmalara göre verimlilik açığındaki temel faktörün ürün 

gamındaki ve iş modelindeki farklılıklar olduğuna işaret etmektedir.5 Firmalar, verimlilik 

açısından daha yüksek performans gösteren yabancı rakiplerinin (i) daha yüksek üretim 

ölçeğine, (ii) daha yüksek mekanizasyon/otomasyon düzeyine, (iii) bilişim ve iletişim 

teknolojilerinde daha yüksek beceriye, (iv) daha yenilikçi çalışanları çalıştırabilecek kapasiteye 

ve (v) farklı iş modeline sahip olduklarını belirtmektedir. Markalaşma ve daha yüksek katma 

değer elde etmek isteyen firmalar pazarlama/dağıtım süreçlerine yatırım yapmaktadır. Bilişim 

teknolojileri, muhasebe ve satın alma gibi artık görece standart iş süreçlerine sahip birimler 

dışında, üretim planlaması, tedarik zincirinin yönetimi, ürün ve malzeme yönetimi ve tasarımı 

gibi verimlilikle yakından ilişkili alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. 

2.2.3.3 İnsan Kaynakları 

 Bir KOBİ’de doğru yönetim anlayışının kurulması ve şirketin performansını 

artırabilmesi için, şirketin her fonksiyonunda uygulanması gereken üç adım vardır. Bunlar: 1) 

izleme, 2) hedef belirleme, 3) teşvik etmedir. KOBİ’lerde çalışanlarının performansını izleme 

ve değerlendirme için sayısal performans göstergelerinin oluşturulması, firmaların çalışanlar ve 

birimler için çeşitli hedefler belirleyebilmelerini ve bu hedeflerin gerçekleşme düzeyinin 

değerlendirilmesini mümkün kılar. Eğer hedefler ve çıktılar birbiri ile uyumsuzsa gerekli 

düzeltmelerin yapılması, KOBİ’nin performansını artıracaktır. Hedeflerle çıktılar arasında 

uyumsuzluk olması durumunda önlem alınması gerekmektedir. Hedeflerle uyumlu çıktı 

üretebilen çalışanların ödüllendirilmesi, KOBİ’de genel bir teşvik kültürü oluşturulmasını 

sağlayacaktır. Performans odaklı değerlendirme, çalışanların kendilerini diğer çalışanlara göre 

                                                      
5 Raporun bu bölümdeki verimlilik ile ilgili tespitler ve politika önerileri nihai faydalanıcının Kalkınma Bakanlığı olduğu 

“Toplam Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi” Sentez Raporundan alınmıştır. 

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/operations/projects/poverty_reduction/support-to-development-of-a-policy-

framew ork-for-total-factor-pr.html  
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değerlendirmelerine imkân tanıyacağı gibi, işe alımlarda en iyilerin seçilmesini ve iyi 

çalışanların ödüllendirilmesini de mümkün kılar. 

Kurumsal ve profesyonel firmalarda, kariyer olanakları ve performans bazlı terfi vb. iyi 

insan kaynakları uygulamaları bulunmaktadır. Kurumsallaşma açısından mesafe kat edememiş 

çoğu firmada ise istikrarlı ve sistematik insan kaynağı politikaları uygulanmamaktadır. 

Firmaların büyük çoğunluğu çalışanlarının performansını düzenli olarak izlemektedir. Firmalar 

işgücü verimliliğini artırmak için en çok ücretlerin düzenli ödenmesi, firma içi eğitim 

programları, ücret dışı sosyal imkânlar gibi stratejileri uygulamaktadır. Tüm sektör ve firma 

katmanlarında ilk iki stratejinin uygulanması dikkat çekmektedir. 90’lı yıllarda doğan, artan 

küreselleşmenin etkisiyle dünyadaki gelişmeler ve teknolojiyle iç içe olan Z kuşağı, değişen 

dünya koşullarına hızlı adapte olduğu için, çoğu statik operasyonlarla uğraşan KOBİ'lerde 

çalışmaktansa, daha fazla etkiye ve kariyer gelişim imkânına sahip olabilecekleri kurumsal 

yapılarda çalışmayı ya da bağımsız / yarı bağımsız çalışma biçimlerini tercih etmektedir. 

2.2.3.4 Dijitalleşme 

Geçmişte enerji ve ulaştırma gibi unsurlar sanayinin verimliliği için ne ifade ediyorsa, 

önümüzdeki dönemde dijitalleşmenin rolü de benzer olacaktır. Nesnelerin interneti, yapay zekâ, 

katmanlı imalat, bulut bilişim gibi yazılım ve veri bilimlerini bir araya getiren yeni alanların 

sanayi üzerinde hız, kalite, esneklik gibi getirilerinin yanında önemli bir verimlilik etkisine yol 

açması beklenmektedir. Bugün dünyada çoğu ülke, “sanayi 4.0” ya da “endüstride dijitalleşme” 

politika gündemleri kapsamında, ileri imalat alanındaki projelere ve uygulamalı araştırmalara 

kaynak ayırmakta, özellikle bu alandaki KOBİ’ler için kapasite inşasına öncelik vermektedir. 

Bilişim teknolojileri firmanın 1) kurum içinde 2) tedarikçilerle ilişkilerinde ve 3) 

müşterilerle ilişkilerinde olmak üzere tüm iş yapma biçimlerini, davranışlarını, iş akış ve 

süreçlerini etkilemektedir. KOBİ’lerin yönetsel ve organizasyonel kapasite problemlerine ek 

olarak, başta sanayi 4.0 olarak tanımlanan, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti gibi 

konulardaki farkındalıklarında ciddi eksiklikler görülmektedir. 20’den az çalışanı olan 

firmaların yüzde 50’si, 20’den fazla çalışanı olan firmaların ise yüzde 36’sı bu yeni 

teknolojilerden hiç haberdar olmadıklarını belirtmiştir. 20’den fazla çalışanı olan firmaların 
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yüzde 32’si bulut bilişim, yüzde 31’i nanoteknoloji, yüzde 24’ü büyük veri, yüzde 20’si açık 

inovasyon, yüzde 17’si nesnelerin interneti, yüzde 14’ü de RFID teknolojilerinden haberdar 

olduklarını belirtmiştir.  

 

Şekil 19: Sanayi 4.0 – KOBİ’lerin Haberdar Olduğu Teknolojiler 

“Bu Teknoloji Alanlarının Hangilerinden Haberdarsınız?” 

 
Kaynak: TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası 

Anketi 

2.2.3.5 Bilgiye Erişim, Ar-Ge, Teknoloji  

 TÜİK “Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması-2017” verilerine göre Türkiye’de gayrisafi yurt 

içi Ar-Ge harcaması, son bir yılda yüzde 19 artışla, 2016’da yaklaşık 25 milyar TL’ye 

ulaşmıştır. Tam zaman eş değeri (TZE) Ar-Ge personeli sayısı ise bir yılda yüzde 12 artışla 

yaklaşık 137 bin kişiye ulaşmıştır. 2015 verilerine göre ise toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 

17,7’si, toplam Ar-Ge personeli istihdamının da yüzde 27,5’i KOBİ’ler tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Bu verilere göre, KOBİ’lerin toplam Ar-Ge harcaması yaklaşık 5 milyar 

TL, toplam Ar-Ge personeli sayısı ise yaklaşık 38 bindir. Kasım 2017 sonu itibariyle, faaliyette 

olan 726 Ar-Ge merkezinde 42 bin personel çalışmaktadır. Ocak 2017’de ise 356 Ar-Ge 

merkezinde 31 bin kişi çalışmaktaydı. Son dönemde yapılan çalışmalarda, KOSGEB, 

TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve BSTB’nin Ar-Ge ve yenilik desteklerinin, girişimcilerin ve 
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sanayicilerin mental dönüşümüne ve bunun sonucu olarak da firmanın gelişimine (upgrade) 

önemli katkı sağladıkları tespit edilmektedir.6 

KOBİ’ler ve özellikle yeni girişimlerin, tasarım, terzi usulü üretim ve hızlı çözüm 

sağlayıcılık-esneklik gibi potansiyel avantajları bulunmaktadır. Ancak bu potansiyelin 

ekonomik performansa dönüşebilmesi için işletmelerin tasarım kabiliyetlerinin, teknik 

yeterliliklerinin ve pratik çözüm üretme kapasitelerinin yüksek olması gerekmektedir. 

Ülkemizdeki KOBİ’lerin kurucularının ise fuarlara katılım haricinde sektörel gelişmeleri takip, 

dış kaynak kullanımı (eğitim ve danışmanlık hizmeti alımı), kurumsal iş yönetimi ve 

profesyonel tanıtım gibi konularda gerekli farkındalık düzeyine sahip olmadıkları 

gözlemlenmektedir.7  

1-19 çalışana sahip firmaların yüzde 83’ünün, 20 ve üstü çalışana sahip firmaların ise 

yüzde 66’sının herhangi bir Ar-Ge faaliyeti yürütmediği belirtilmektedir.8 Bu faaliyetlerin 

yürütülmesinde en etkili olan unsurlar ise girişimin gelişmişlik düzeyi, girişimin mali yapısının 

yeterliliği ve sektörün zorunlu kılması olarak öne çıkmaktadır. Toplam Faktör Verimliliği 

Politika Çerçevesi Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi (TFV Projesi) kapsamında yapılan 

ankete göreyse, firmaların çok büyük çoğunluğu yenilik yapmaya zorlayan bir etken olmadığı 

için (yüzde 83); geri kalan (yüzde 17) firmalar ise yenilik faaliyetinde bulunmak düşünülse de 

engelleyen faktörlerle karşılaştığı için yenilik yapamadıklarını belirtmiştir. Pazarda yeniliklere 

olan talebin düşük olması en sıklıkla vurgulanan yenilik yapmama nedenidir. 

Yüksek teknolojili bir yapıya doğru geçiş beraberinde bazı paradigma değişikliklerini 

de gerektirmektedir. Bunlardan biri de ülkemizde geliştirilen teknolojilere yönelik algının 

gelişmesi ve iyileştirilmesini kapsamaktadır. Geçmişte olduğu gibi, düşük teknolojiden orta 

teknolojiye doğru giden süreçte “Türk Malı” algısını iyileştirmeye yönelik çalışmaların bir 

benzerinin “Türk teknolojisi” için de yapılması, teknolojik dönüşüm süreçlerinin hızlanmasına, 

dolayısıyla da TFV artışlarına olumlu bir katkı verebilir. TFV projesi kapsamında yürütülen 

6 Bkz. “2023’e doğru Türkiye Teknoparkları” Dr Mehmet Cansız, Kalkınma Bakanlığı Yayınları http://www. kalkinma.gov.tr/ 

Lists/Yaynlar/Attachments/788/2023e%20Do%C4%9Fru%20T%C3%BCrkiye%20Teknoparklar%C4%B1.pdf  
7 Bu gözleme yönelik ampirik bulgular bir üst dipnotta belirtilen çalışmaya ek olarak, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülen “Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası Anket Çalışması” tarafından da doğrulanmaktadır.  
8 A.g.e. 

http://www/


59 

 

odak grubu çalışmaları ve yüz yüze görüşmelerde, büyük ölçekli firmalar ve kamu alımlarını 

yapan mercilerde, yerli teknolojik becerilerin kısıtlı ve sorunlu olduğuna dair güçlü bir inanışın 

bulunduğu tespiti yapılmıştır. Bu durumun, yüksek teknolojili alanlarda faaliyet gösteren 

girişimcilerin performansına olumsuz bir etki yaptığı vurgulanmaktadır. 

 Ar-Ge sonuçlarının ve akademik buluşların ticarileştirilebilmesi aşaması yenilikçi 

girişimcilik ekosistemin en önemli sorunları arasındadır. Çoğu proje mevcut Ar-Ge 

desteklerinin de katkısı ile en fazla 5-6 teknolojik olgunluk seviyesine (TRL) ulaşabilmekte, 

TRL 6-9 arası ticarileşmeye geçiş kısıtlı kalmaktadır. Ayrıca KOSGEB, Uluslararası 

Hızlandırıcı Programı ve Ekonomi Bakanlığı, Türk Ticaret Merkezleri Destek Programı ile 

Türkiye kökenli girişimcilerin yurt dışında (özellikle ABD) işletme kurmalarını hali hazırda 

teşvik etmektedir. Bu destek programları hem firmaları hem de firmalara aracılık eden kurum 

ve kuruluşları desteklemektedir. Ayrıca sayısı hızla artış gösteren girişim hızlandırma 

programlarının bir kısmı (ör. CHOBANI Food Incubator, İTU InnoGate vb.) da ABD pazarına 

açılmayı, melek yatırım almayı ve iş kurmayı kolaylaştırmakta ve teşvik etmektedir. 

Uluslararasılaşmayı teşvik eden bu programların, beyin göçünü de tetiklemek gibi istenmeyen 

sonuçları olabilmektedir.  

2.2.3.6 Finansman, Nakit Akımı Yönetimi  

 “Nakit yönetimi”, herhangi bir nakit fazlasına veya açığına yer vermeden işletmede 

bulundurulması gereken optimum para miktarının, kurumun alacak ve borçlarından oluşan 

nakit akımları ve kurumun bugünkü ve gelecekteki finansal pozisyonu düşünülerek 

yönetilmesidir. Nakit yönetimi, bir muhasebecinin sorumlu olduğu fonksiyonların ötesinde 

bilgi ve beceri gerektiren, finans yöneticisi tarafından yapılması gereken bir faaliyettir. Ancak 

Türkiye’deki özellikle mikro ölçekli ve KOBİ niteliğindeki firmaların çoğunluğunda firma 

içerisinde sadece ön muhasebe işlemlerini yürüten sorumlular bulunmakta ve kurumlar finans 

uzmanı çalıştırmadıkları için nakit yönetiminde sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Nakit 

yönetimi konusunda sorun yaşayan firmalar en iyi ihtimalle ancak gündelik operasyonlarını 

sürdürebildikleri için, bu firmalardan herhangi bir iyileştirme için fon ayırmaları beklenemez. 
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Birçok ülkede, erken aşama ve büyüme aşamasındaki girişimler için kamu destekli 

girişim sermayesi fonları, büyüme aşamasındaki girişimler içinse kalkınma bankacılığı 

imkânları bulunurken, Türkiye’de bu araçlar kısıtlıdır. Özellikle yenilikçi iş modellerine ve 

yüksek teknolojiye sahip girişimlerin uzun vadeli ve yüksek riskli finansman ihtiyaçları için 

mevcut ticari bankacılık hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Öte yandan, girişim sermayesi 

fonlarının sayısı az ve arasındaki rekabet kısıtlıdır. Ranta dayalı kolay para kazanma 

alışkanlıkları, yüksek riskli girişimlerin şansını azaltmaktadır.  

2.2.3.7 Küresel Tedarik Zincirlerine Entegrasyon 

KOBİ’ler için ihracat yapmanın verimlilik ve istihdam üzerinde önemli bir etkisi vardır. 

Ülkemizde bir KOBİ’nin ihracat yapmaya başlaması ve bunu devam ettirebilmesi, firmanın 

toplam faktör verimliliğine ve istihdam artışına olumlu etki yapmaktadır. Söz konusu etki, 

yüksek gelirli ülkelere yapılan ihracat durumunda geçerli olmakta; düşük gelirli ülkelere 

yapılan ihracatın verimlilik ve istihdam üzerindeki etkisi kısıtlı olmaktadır. (Dünya Bankası, 

2014) 

Küresel firmalara tedarikçilik yapan firmaların teknolojik gelişim açısından önemli 

mesafe kat ettiklerini tespit eden çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bir firmanın yalın üretim, 

kalite süreçleri, maliyet muhasebesi, motivasyon yükseltici çalışma ortamı gibi verimlilik 

performansı açısından kritik unsurları içselleştirme düzeyinin, küresel firmalarla etkileşiminin 

derinliğine bağlı olduğu görülmektedir. Diğer yandan küresel firmaların ve sertifikasyon 

süreçlerinden geçebilmiş firmaların başka ağlara ve pazarlara erişmesi de kolaylaşabilmektedir. 

Müşteriden gelen talepler doğrultusunda, firmalar tedarikçilerini denetlemekte ve bununla 

birlikte üretim süreçlerinde kalite artmaktadır.  

İnternet sayesinde firmaların küresel pazara erişebilmeleri kolaylaşmakta ve değer 

zincirlerinin farklı ülkelere yayılabilmesi mümkün hale gelmektedir. E-ihracat sistemleri, 

geleneksel ihracat yöntemlerindeki bilgi ve güven eksikliği problemlerini çözebilmekte, 

reyting, geri bildirim, ihtilaf çözümü ve ödeme sistemleri gibi konularda hızlı iyileşmeler 

yaşanmaktadır. Tüm bu gelişmeler KOBİ’ler için yeni fırsatları ortaya çıkarmakta ve e-ticaret 

hızla gelişmektedir. Sınır ötesi e-ticaretin, 2020’ye kadarki dönemde, ürün ve hizmetlerdeki 
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geleneksel ticaret hacmindeki artış hızının üç katından daha fazla artırması beklenmektedir. 

2014 yılında 200 milyar doları geçmiş olan sınır ötesi e-ticaret hacminin, 2020’de 994 milyar 

dolara ulaşması ve küresel ticaret içindeki payını yüzde 14’e çıkarması öngörülmektedir.9 

 TFV Projesi kapsamında yapılan anket sonuçlarına göre KOBİ’lerin yaklaşık yarısından 

fazlası müşteri ilişkilerini geçmişteki gibi sürdürme niyetinde olup; yüzde 26’sı ise yurt içinde 

yeni müşteriler bulacaklarını belirtmiştir. Bu bağlamda, ikinci olarak en sık dile getirilen plan 

(yüzde 19) ise müşterilere satılan malların çeşitlendirilmesidir. Firmaların yaklaşık yüzde 10’u 

önümüzdeki dönemde hedef pazarının değiştirileceğini (ihracata yönelim, büyük ölçekli 

müşterilerle çalışma vb.) vurgulamıştır. 

2.2.3.8 İşbirlikleri ve İlişki Ağı  

 Bir firmanın tedarik zinciri içinde tutunabilmesinin yolları, kalite, hız, maliyet gibi 

unsurlar olduğu kadar, müşterileriyle güvene dayalı ilişkiler geliştirilebilmiş olmasıdır. 

Müşteriler ile ilişkilerin ve iş birliklerinin sağlıklı gelişimi, firmanın bilgi yönetim kapasitesinin 

gelişmesine, talep dinamikleri konusunda daha iyi bilgi edinilmesine, üretim ve satış sonrası 

destek işlevlerinin müşterinin özgün ihtiyaçlarına göre şekillenmesine katkı vermektedir. 

(OECD, 2015; Barajas ve diğ. 2011).  

 TFV Projesi kapsamında yapılan anket sonuçlarına göre firmaların yaklaşık yüzde 81’i 

müşterilerinden herhangi bir destek almamaktadır. Yüzde 7 oranındaki firma müşterilerinden 

ulaştırma/nakliye konusunda; yaklaşık yüzde 5 oranındaki bir bölümü de finansman, çevre 

standartlarına uyum, ortak girdi temini, piyasa/talep koşulları hakkında bilgilendirme desteği 

almaktadır. Müşterilerle ortak Ar-Ge ve tasarımı bulunan firmaların verimliliği daha yüksektir. 

Makine-teçhizat üreticileriyle yapılan ortak projeler firmaların verimliliklerine olumlu 

yansımaktadır. Özellikle gıda sektöründeki başarılı firmaların yerli ve/veya yabancı makine-

teçhizat imalatçısı şirketlerle ortak verimlilik projeleri yürüttükleri gözlenmiştir. 

Firmalar arası güvenin arıttırılmasında şeffaflığın sağlanmasına vurgu yapılmaktadır. Eskiden 

firmalar arası ilişkilerin gelişiminde, lojistik ve altyapı iki önemli problemken bugün firmalar 

arasında şeffaflığın önemli bir problem olduğu belirtilmektedir. Tedarikçiler, lojistik firmalar 

                                                      
9 Negri, Stefano, Are SMEs getting the most out of the eTrade opportunity?, World SME Forum, 2016 



62 

ve ana firma arasında açık bir iletişim olması; bunun için etkin Kurumsal Kaynak Planlama 

(ERP) sistemleri ve uçtan uca (end-to-end) çözümler içeren yazılımlar önem kazanmaktadır. 

2.2.3.9 Kamunun Yaklaşımlarındaki Sorunlar 

Ülkemizde bugün itibarıyla politika müdahaleleri verimlik ve yenilikçilik artışlarını 

özendirici ve hızlandırıcı bir işlev üstlenememektedir.10  Başta devlet destekleri olmak üzere 

politika tasarımında genel eğilim firmalara yönelik müdahalelerde tüm firmaları kapsamaya 

çalışmak ve bu nedenle firma ortalamasını esas almaktır.11 Bu kapsayıcı ve eşitlikçi tutum 

desteklerden faydalanarak verimliliğini ya da katma değerini artıranla artırmayanı ayırt 

etmemektedir. BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde açıkladığı anket 

sonuçlarına göre, ülkemizde bir kamu teşviki kullanıp bundan herhangi bir fayda (üretim, 

satışlar veya karlılıkta belirgin iyileşme) sağlamış işletmelerin oranı sadece yüzde 11’dir.12   

Yukarıda ana hatları çizilen sorun alanlarına kamunun müdahale biçimlerinde üç temel 

eksiklik bulunmaktadır:  

(i) Sonuç odaklı yaklaşımlar yerine girdilere ve niceliğe öncelik verilmesi; firmaları

verimlilik performansları açısından değerlendirebilecek bir bakış açısının eksik olması. 

(ii) Büyüme performansı daha iyi ile daha kötü firmalar; yenilikçi girişimciler ile ihtiyaca

dayalı işletme kuranlar arasında seçicilik yapabilecek, ihracatı hızlı büyüyen firmalara 

odaklanabilecek etkin bir uygulama kapasitesinin yeterince gelişememiş olması. 

(iii) Firmalara yönelik politika uygulamalarının etkilerini değerlendirme iradesinin henüz

yeni oluşmaya başlamış olması; kamu yönetiminde “uygulama sonrası değerlendirme” 

kültürünün gelişmemiş olması.  

10 Teknoparkların ve Ar-Ge teşviklerinin yenilikçilik üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma için bkz. “2023’e doğru Türkiye 

Teknoparkları” Dr Mehmet Cansız, Kalkınma Bakanlığı Yayınları http://www. kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/ 

Attachments/788/2023e%20Do%C4%9Fru%20T%C3%BCrkiye%20Teknoparklar%C4%B1.pdf  

11 Yılda ortalama, KOSGEB tarafından 42,000 firmaya destek, TÜBİTAK- TEYDEB tarafından 3,000 firmaya Ar-Ge desteği, 
Ekonomi Bakanlığı tarafından da 4,500 firmaya yatırım teşvik belgesi, 3,000 firmaya fuar desteği verilmektedir.  

12 BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye Verimlilik Gelişim Haritası Anket Çalışması.” Anket 
sonuçlarının sunumu için bkz https://www.youtube.com/watch?v=0NQANMMfWHE 

https://www.youtube.com/watch?v=0NQANMMfWHE
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2.2.3.10 Planlı Ekonomi Bölgelerindeki Sorunlar 

Ülkemizde sanayi üretiminin önemli bir kısmının OSB’lerde, araştırma geliştirme 

faaliyetlerinin önemli bir kısmının da TGB’lerde gerçekleşiyor olması teknolojik gelişimi 

hızlandırma adına OSB ve TGB’lerin çok önemli bir potansiyel taşıdığına işaret etmektedir. Bu 

yapılar hem yenilikçi firmalara hem de kamu kurumlarına yakın durabilmelerinden dolayı; 

önemli bir arayüz işlevi görme potansiyeli taşımaktadır. Ancak yakın dönemde yapılan saha 

çalışmaları neticesinde, çok az sayıda OSB ve TGB’nin firmalara altyapı hizmeti sunma ve tesis 

yönetimi yapmanın ötesine geçtiği tespiti yapılabilmektedir.13  

Planlı ekonomi bölgeleri ile ilgili en önemli eksiklik, değer zinciri ve bütüncüllük 

açısından hiçbirinin tek başına teknolojik gelişime ve rekabet gücü kazanımına çözüm 

sağlamamasıdır. Ar-Ge ve bilişim, sanayi ile yakın ilişkili bir faaliyet alanı olmasına karşın, 

bünyesinde teknoloji geliştirme bölgesi olanlar hariç organize sanayi bölgelerinde Ar-Ge 

faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik yaklaşımlar yoktur. Bünyesinde teknoloji geliştirme 

bölgesi olan organize sanayi bölgelerinde ise sanayi firmaları ile Ar-Ge ve bilişim firmaları 

arası etkileşimin yeterli düzeyde olmadığı gözlemlenmektedir.  

Planlı ekonomi bölgelerinin bünyelerinde barındırdıkları firmaların rekabetçiliğine 

katkı yapmak için sunabilecekleri bazı katma değerli hizmetler bulunmaktadır. Bu alanlar 

içinde teknolojik ihtiyaçlara yönelik işbirliği ağı kurma (networking) danışmanlar-mentor-

yatırımcı-akademisyenlerle eşleştirme; sektörel kümelenmeleri ve pazarlama faaliyetlerini 

destekleme, stratejik yatırımcı çekme gibi işlevler yer almaktadır. Bu işlevler bugün bazı 

OSB’lerde kısmen yerine getirilmekte; uzmanlaşmış birimlerden ziyade, “Katılımcı İlişkileri” 

veya “Proje/iş geliştirme” birimleri tarafından kısmen üstlenilmektedir.   

Günümüzde OSB’ler ağırlıklı olarak imalatın yapıldığı; lojistik, eğitim, sosyal 

donatılar, sanat, kültür ve yaşam alanları gibi diğer işlevlerin oldukça sınırlı olduğu yapılardır. 

Teknoloji geliştirme alanındaki uluslararası başarı örnekleri ise, sadece üretim işlevine 

odaklanmayan, yukarıdaki diğer işlevleri de üstlenebilen bölgelerin yüksek performansına 

işaret etmektedir. Bu olgunun ardında, değer zincirindeki aşamalar içinde imalatın giderek en 

13 Bkz. Cansız (2018), “2023’e Doğru Türkiye Teknoparkları” 
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düşük katma değerli faaliyet olması; bunun yanında tasarım, Ar-Ge, pazarlama gibi faaliyetlerin 

değer yaratmadaki ağırlığının artması yatmaktadır. Bu sürece ek olarak, sanayide yaşanmakta 

olan otomasyon eğilimleri, yüksek nitelikli işgücüne olan ihtiyacı artırmakta; mavi yakalı 

işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır. Bu faaliyetleri yürüten beyaz yakalı çalışanların oranının 

katma değeri yüksek şirketlerde yükseldiği; hatta bazı ileri teknoloji/yüksek katma değerli 

sanayi şirketlerinde yüzde 100’e yaklaştığı görülmektedir. Günümüzdeki OSB modeli ise beyaz 

yakalı çalışanların oranının yaklaşık yüzde 5-10, mavi yakalı oranının yüzde 90 olduğu 

mekânlar olarak kurgulanmıştır. Dolayısıyla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu, yüksek katma değerli, 

ileri teknoloji kullanan ve geliştiren firmaların ve çalışanların yer alacağı bir bölgenin, beyaz 

yakalı çalışanların yüksek olduğu üretim alanlarını kapsayacak ve onların ihtiyaçlarını/ 

beklentilerini gözetecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

2.2.3.11 Politika Çerçevesinin Odaklanma Gereği 

Türkiye’de bir mikro işletme en fazla dokuz kişi çalıştıran ve en fazla bir milyon TL 

ciro elde eden bir işletme olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdaki mikro işletmeler imalat 

sektörü dikkate alındığında ortalama 2,5 kişiden oluşur ve ortalama 955 bin TL ciro elde eder. 

Aynı şekilde ortalama bir küçük işletmenin çalışan sayısı 22, cirosu 5,4 milyon TL’dir (tanıma 

göre 10-49 çalışan, maksimum 8 milyon TL ciro). Orta büyüklükte ortalama bir işletmenin 

çalışan sayısı 104, cirosu 30,8 milyon TL’dir (tanıma göre 50-249 çalışan, maksimum 40 

milyon TL ciro). Büyük bir işletmenin ise çalışan sayısı ortalama 706, cirosu 335,6 milyon 

TL’dir. Tüm işletmeler dikkate alındığında ortalama çalışan sayısı 19, cirosu ise 7,2 milyon 

TL’dir. Yalnızca KOBİ tanımına girenler dikkate alındığında ortalama çalışan sayısı 12, ciro 

ise 3,4 milyon TL’dir.14 Politika tartışmalarında ortalama bir kavrayışın hâkim olmaması için 

KOBİ’nin farklı segmentlerde ele alınması gerekmektedir. 

Farkı segmentlerdeki girişimcilere özel, özgün ve esnek destek mekanizmaları bugünkü 

ekosistemin içinde yer almamaktadır. Öte yandan, yeni kurulan yenilikçi işletmeler, hızlı 

büyüyen ceylanlar15, istikrarlı büyüyen ve verimliliğini artıran orta ölçekli imalatçılar, küresel 

tedarik zincirlerine entegre olan ihracatçı firmalar gibi farklı segmentlerin ihtiyaçlarına yönelik 

14 BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Girişimci Bilgi Sisteminden elde edilen 2016 verilerine göre. 
15 Ceylan firma tanımı: 5 yaşın altında olan ve son üç sene yılda yüzde 20’nin üstünde büyüyen firmalar. 
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yaklaşımların geliştirilmesi KOBİ ve Girişimcilik Politikaları’nın etkinliğini artıracaktır. Mikro 

nitelikte olan ancak, büyüme performansı ve yenilikçilik kapasitesi kısıtlı işletmelerin sosyal 

politika kapsamında değerlendirilerek, daha güçlü ve özgün destek mekanizmalarıyla 

desteklenmesi sağlanmalıdır.  

 BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün işletmelerle ilgili çeşitli veritabanlarını 

eşleştirerek hazırladığı Girişimci Bilgi Sistemi işletme dinamiklerinin farklı segmentlerde nasıl 

işlediğini görmek için zengin bir veri seti sunmaktadır. Bu veri setinden elde edilen imalat 

sektörlerine yönelik veriler büyüme, ihracat, satışlar, çalışan sayısı gibi değişkenlere göre 

betimsel analizler aracılığıyla segmente edilmiştir.  Burada işletme dinamiklerinin segmentler 

bazındaki değişkenliğine ilişkin genel bir resim vermek amaçlanmış olup destek mekanizmaları 

tasarımında kullanılmak üzere müdahale odaklı ayrıntılı segmentasyon çalışmalarının 

yapılması gerekmektedir. Buna göre; 

 “Ceylan” işletmeler orta büyüklükteki (49-250 çalışan) işletmelerde incelenen 

dönemde artış gösterirken diğer gruplarda daralma yaşanmıştır. (Tablo 41) 

 Çalışan başına ciro 2006-2016 arasında birleşik yıllık artış oranına göre küçük 

işletmelerde (10-49 çalışan) artmaktadır. Büyük işletmelerle (250+ çalışan) küçük ve orta 

büyüklükteki işletmeler arasında 2016’da yaklaşık iki katına yaklaşırken mikro işletmelerin 

(0-9 çalışan) küçük ve orta büyüklüktekilerden daha yüksek değerlere sahip olduğu 

görülmektedir. (Tablo 42) 

 Sektörlerdeki dinamikler incelendiğinde sektörler arasında ve sektörler içinde 

işletmelerin çalışan sayısına göre gruplandırmalarına göre farklılıklar olduğu 

görülmektedir. (Tablo 43) 

 İhracat odaklı işletmeler 2009 yılında eriştikleri zirve değerlerini henüz yeniden 

yakalayamamıştır. (Tablo 44) 

 2011-2016 döneminde istikrarlı büyüyen işletmelerin ihracatlarının parasal 

değerlerinin aynı gruptaki işletmelere oranı ilginç bir eğilime işaret etmektedir. 2016’da bu 

kategoriye giren işletmelerin ihracat oranının önceki yıllara göre azaldığı ve bu işletmelerin 
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büyümesinde iç pazarın etkili olduğu düşünülebilir. Ayrıntılı bir segmentasyon çalışmasında bu 

işletmeler mercek altına alınabilir. (Tablo 45) 

 Satışlarının yarısından fazlasını yurt içindeki büyük bir kısmının ihracatçı olduğu 

firmalara (çalışan sayısı en az bin olan) yapan, küresel değer zincirlerine entegre olmuş 

diyebileceğimiz işletmeler tüm gruplarda artmaktadır. Küçük işletmeler diğer gruplardan farklı 

olarak 2011 yılında dip noktasını gördükten sonra artış eğilimine girmiştir. (Tablo 46) 

Tablo 41: Beş Yaşın Altında Olup Son Üç Yılda Ortalama Yüzde 20’nün Üzerinde Büyüyen 

“Ceylan” İşletmelerin Aynı Gruptaki Tüm İşletmelere Oranı, Yüzde, 2010-2016 

2010 2014 2016 

a) 0-9 4,4 3,4 3,5 

b) 10-49 8,0 6,6 6,3 

c) 50-249 5,6 5,6 5,7 

d) 250+ 3,4 3,3 3,1 

Genel Toplam 5,2 4,2 4,2 

Kaynak: BSTB Girişimci Bilgi Sistemi, ÖİK Hesaplamaları 

Tablo 42: Çalışan Başına Ciro, 2016 Fiyatlarıyla, Bin TL, 2006-2016 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Artış* 

a) 0-9 519 569 539 444 426 454 439 382 364 357 385 -2,7%

b) 10-49 246 256 243 225 234 251 250 246 251 242 251 0,2% 

c) 50-249 303 316 320 288 290 324 313 311 315 297 297 -0,2%

d) 250+ 483 476 500 456 467 513 487 478 485 475 475 -0,1%

Genel Toplam 374 382 386 349 354 388 375 366 370 361 368 -0,2%

Kaynak: BSTB Girişimci Bilgi Sistemi, ÖİK Hesaplamaları 

* Birleşik yıllık artış oranı
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Tablo 43: Bazı İmalat Sektörlerinde Çalışan Başına Ciro, 2016 fiyatlarıyla, Bin TL, 2006-2016 

Kaynak: BSTB Girişimci Bilgi Sistemi, ÖİK Hesaplamaları 

* Birleşik yıllık artış oranı

Tablo 44: Cirosunun Yüzde 50’den Fazlasını İhracat Gelirlerinden Elde Eden İşletmelerin Aynı 

Gruptaki İşletmelere Oranı, Yüzde, 2006-2016 

Kaynak: BSTB Girişimci Bilgi Sistemi, ÖİK Hesaplamaları 

Tablo 45: Son Beş Yılda Cirosunu Her Yıl Yüzde 5’in Üzerinde İstikrarlı Büyüten İşletmelerin 

İhracatının Parasal Değerlerinin Aynı Gruptaki İşletmelerin İhracat Toplamına Oranı, Yüzde, 

2011-2016 

Kaynak: BSTB Girişimci Bilgi Sistemi, ÖİK Hesaplamaları 

Not: Tablo 2016 yılında 2011-2015 aralığında yüzde 5’in üzerinde büyüyen işletmelerin yıllara göre durumunu göstermektedir. 

Tablodaki her yıl bu yıldan 5 yıl önceki durumuna göre hesaplanmamıştır. Örneğin 2011 yılındaki oranlar 2006-2010 

dönemindeki kriterlere uyan işletmelerin durumu değil tanımlanan kritere göre 2016 yılı için belirlenen işletmelerin ihracatının 

2011’deki oranıdır.  



68 

Tablo 46: Satışlarının Yarısından Fazlasını En Az Bin Çalışan Sayısına Sahip Firmalara Yapan 

Küresel Değer Zincirlerine Entegre Olmuş İşletmelerin Aynı Gruptaki İşletmelere Oranı, Yüzde, 

2006-2016 

Kaynak: BSTB Girişimci Bilgi Sistemi, ÖİK Hesaplamaları 

Not: İncelenen veri seti en az bin çalışana sahip şirketlerin ne kadarının ihracatçı olduğunu analiz etmeye imkan vermemektedir. 

Bununla birlikte çalışan sayısı 250’den fazla olan işletmelerin 2016 yılında %84’ü ihracatçıdır. 
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3. ON BİRİNCİ PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ  

3.1 Uzun Vadeli Hedefler  

Girişimciliğe yönelik uzun vadeli hedef aşağıda verilmiştir:  

 “Her girişimin iş yapma ve büyüme hakkını destekleyecek açık rekabet koşullarına uygun bir 

iş ortamı oluşturulması”  

KOBİ’lere yönelik uzun vadeli hedef aşağıda verilmektedir:  

“Girişim gücü, esnekliği ve çevikliği yüksek, iyi yönetilen ve nitelikli istihdam olanakları 

yaratan, verimlilik bilinci olan, dijital dönüşüme ayak uydurabilen, yenilikçi, küresel rekabet 

gücüne sahip, işbirliği ve ortak çalışma kültürünü benimsemiş, ölçek ekonomisini 

yakalayabilecek nitelikteki KOBİ’lerden oluşmuş bir yapı” 

3.2 On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

Girişimciliğe yönelik sayısal hedefler ise aşağıdaki şekilde önerilmektedir: 

 Sayıları yaklaşık 5 bin olan startup sayısının 20 bine çıkarılması,  

 Bir milyar dolarlık 10 startup çıkarılması, 

 Yıllık kurulan şirket sayısının 100 bine çıkarılması, 

 Yüzde 10 düzeyinde olan kadın girişimcilerin oranının yüzde 30 düzeyine çıkarılması, 

 Kişi başı startup yatırım miktarında bugün 1,3 dolar olan tutarın, 13 dolara çıkarılması. 

(AB’nin ilk 10 ekonomisindeki en düşük değer İspanya’daki 12,7 dolar) 

KOBİ’lere yönelik sayısal hedefler ise aşağıdaki şekilde önerilmektedir: 

 Yenilik yapan KOBİ oranı yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltilmesi, birlikte yenilik yapan 

KOBİ’lerin oranı ise yüzde 4,5’ten yüzde 10’a çıkarılması,  

 KOBİ’ler içinde küçük (10-49 çalışan) ve orta ölçekli (50-249 çalışan) işletmelerin 

payının yüzde 4,3’ten yüzde 8’e çıkarılması,  

 2010 yılında yaklaşık 50 milyar dolar olan KOBİ ihracatının 2023 yılında 150 milyar 

dolara çıkarılması,  

 KOBİ’lerin toplam krediler içindeki payının yüzde 24’ten yüzde 35’e yükseltilmesi, 

 Yüzde 17 olan KOBİ’lerin Ar-Ge harcamaları içindeki oranının yüzde 25’e çıkartılması, 
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 Tamamlanmış OSB sayısının 225’e, OSB’lerdeki işletme kapasitesinin 70 bine ve

tamamlanmış OSB’lerdeki üretime geçme oranının yüzde 85’e yükseltilmesi.

3.3 Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar 

Bu bölümde On Birinci Plan dönemi için önerilen sayısal hedefler ve bu hedefleri 

gerçekleştirmeye yönelik politika çerçevesi dört alt-başlık altında sunulmaktadır: genel 

politikalar, girişimciliğe yönelik politikalar, KOBİ’lere yönelik politikalar, mikro işletmeler ve 

esnaf sanatkârlara özgü politikalar. 

On Birinci Plan dönemine yönelik politikalar aşağıdaki şekilde önerilmektedir: 

Genel Politikalar (Girişimcilik ve KOBİ’leri kapsayan); 

1. Devlet desteklerinde arayüz yaklaşımının benimsenmesi

2. Yerlileştirme politikaları ve iç pazarın geliştirilmesi

3. İlişki ağlarının (networking) gelişiminin desteklenmesi

4. “Türk Teknolojisi” algısının güçlendirilmesi ve marka değerinin artırılması

5. Planlı ekonomi bölgelerine (OSB, TGB vb.) yönelik politikalar

6. Kurumsal ve yasal çerçeve

7. Ölçek yönetimi, işbirliği ve ortak çalışma kültürü

Girişimcilik Politikaları; 

8. Kültürel değişim ve yetenek havuzunun derinleştirilmesi

9. Girişimciliğe yönelik devlet desteklerinde yöntem değişikliği

10. Girişim finansmanı politikaları

11. Yenilikçi girişimcilerin ticarileşme ve uluslararasılaşma süreçlerinin desteklenmesi

12. Sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi

KOBİ Politikaları; 

13. KOBİ politikasında kritik segmentlere odaklanma

14. Proje finansmanı imkanlarının geliştirilmesi

15. Yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi
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16. Pazarlama yetkinliklerinin geliştirilmesi 

17. Dijital dönüşümün hızlandırılması 

18. E-ihracat kapasitesinin artırılması 

19. Firma yönetim pratiklerinin iyileştirilmesi 

Esnaf ve Sanatkârlara Özel Politikalar; 

20. Esnaf ve sanatkârların ölçeklerini büyütmelerinin desteklenmesi 

21. Yaşam kalitesi ve kentsel cazibenin artırılması 

22. Mesleki beceriler ve yetkinliklerin güçlendirilmesi 

3.4 Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

3.4.1 Genel Politikalar (Girişimcilik ve KOBİ’leri Kapsayan) 

3.4.1.1. Devlet Desteklerinde Arayüz Yaklaşımının Benimsenmesi 

 Politikaların uygulama aşamasında rol üstlenebilecek, devletle firma arasındaki ilişkiyi 

güvene ve geliştirmeye dayalı olarak yeniden tanımlayacak, sadece tekil olarak firmaları değil 

aynı zamanda değer zincirini ve ekosistemi destekleyecek arayüz yapılarının operasyonel hale 

getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki ilkelerin benimsenmesi ve eylemlerin 

gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.  

 Devlet desteklerinin arzu edilen sonuçlara yansımasını hedefleyecek söz konusu arayüz 

yapıları, tek-tipte değil, farklı işlevler üstlenebilecek ve farklı müdahale tiplerine 

odaklanabilecek şekilde kurgulanmalıdır. Farklı teknolojik önceliklerin ve değer zincirlerinin 

farklı arayüz yapılarına ihtiyaç duymaları nedeniyle, sistemde çeşitlilik sağlanmalıdır. Arayüz 

yapılarının üstlenebileceği amaçlara bazı örnekler aşağıda verilmektedir:  

 Teknoloji ve yenilikçilik için girdileri artırmak: Ar-Ge hibeleri ve vergi teşvikleri, risk 

sermayesi için kamu kaynağı; piyasa ve sistemik aksaklıkları onarmaya yönelik program 

geliştirme misyonu; Ar-Ge faaliyetlerinin riskinin azaltılması 

 Mali olmayan (beceri, uzmanlık) yetkinlikleri artırmak: Ortak araştırma projelerinin 

yürütülmesi, teknolojik danışmanlık hizmetlerinin sunulması, fikri mülkiyet kullanımı, 



72 

teknik destek hizmetleri sağlanması, yüksek nitelikli göçmenlerin çekilmesi ve mobilite 

programlarının yürütülmesi 

 Ekosistem oluşturmaya ve güçlendirmeye odaklanmak: Yeni sektörlerin veya

teknolojilerin geliştirmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi (yeşil teknolojiler,

biyoteknoloji, nanoteknoloji vb.); kümelenme, ilişki ağları, Ar-Ge işbirlikleri, TTO’lar

ve inkübatörler için destek mekanizmalarının oluşturulması; kentleşme-imalat

entegrasyonu (kentsel dönüşümü akıllıca kullanmak), sağlık endüstrileri, ulaştırma

endüstrileri vb.

 Çerçeve koşulları iyileştirmek: Yatırım ve iş yapma ortamındaki iyileştirmelerin

sağlanması, deneysel bir yaklaşımla, inovasyon ekosisteminin daha etkin çalışması için

yeni politika ve programların uygulanması

 Misyon, söylem ve hazırlık geliştirme: Büyük toplumsal ve ekonomik problemleri

çözmeye çalışan, tedrici iyileştirmeden ziyade radikal değişimi hedefleyen çalışmalara

odaklanılması (savunma, enerji, çevre vb); uzgörü ve ufuk çalışmaları yürütülmesi,

teknoloji yol haritaları hazırlanması

 Bilgi yayılımı/yeniliklerin difüzyonu: Firmaların temel becerilerini geliştirmeye

yönelik çalışmaların yapılması, yönetim kalitesinin geliştirilmesi, insan kaynakları

yönetiminin geliştirilmesi (dijital dönüşüm, markalaşma ve pazarlama becerileri vb.)

Arayüzler devletin öncü ya da öncü adayı firmalara müdahalesini belirleyen, stratejik 

hedefler doğrultusunda, belirlenmiş ilkeler çerçevesinde hareket eden mekanizmalar olarak 

tasarlanmalıdır. Bunlar mevcut kamu tüzel kişilikleri (ör. Savunma Sanayi Müsteşarlığı), özel 

hukuk tüzel kişilikleri (ör. Organize Sanayi Bölgeleri) olabileceği gibi sözleşmeye dayalı olarak 

tanımlanmış bir misyonu yüklenen herhangi bir tüzel kişilik (vakıf, dernek, anonim şirket vb.) 

(ör. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) olabilirler. Bu yapıları inşa etme ve güçlendirme 

sürecinde, “kurumsal kuluçka” modeliyle büyük kurumların içinde desteklenmesi, kapasite 

oluşturulması ve zamanla dışarıya çıkarılması seçeneği de değerlendirilmelidir. Bu arayüz 

yapılarının asgari olarak aşağıdaki nitelikleri taşıması sağlanmalıdır:  
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 Nitelikli personel istihdamı: Sadece mevzuatta yazanla sınırlı kalmayan; kendilerine 

verilen misyonu “dert edinmiş” ve buna yönelik yaratıcı çözümler geliştirebilme 

yetkinliğine sahip yapılar oluşturulmalıdır. Bunun için yüksek nitelikli ekiplerin 

kurulması; deneme yanılma yaparak bundan öğrenebilme alanına sahip; bazı riskleri 

üstlenip sosyalleştirme; getirileri ise gelecekteki alanlara kanalize edebilme yetkinliğine 

sahip yapılar olarak hayata geçirilmelidir.  

 Performansa dayalı çalışma: Arayüzlerin yürüttükleri programlar bazında performansı 

takip edilmeli ve arayüzlerin performansı ile birlikte yürütülen programların etkileri 

değerlendirilmelidir. Arayüzlerin kamu fon kaynaklarına erişmesi sürecinde rekabet 

ortamı sağlanmalı ve yüksek performans ödüllendirilmelidir. 

 Sürdürülebilir finansman: Arayüzler kendine ait bütçe ve gelir, performansa dayalı 

finansman desteği, vergi muafiyetleri ve istisnalara sahip olmalıdır. Ayrıca gerektiği 

durumlarda fon ve portföy yönetme, yatırım yapma kapasiteleri geliştirilmelidir.  

 Öncü ve öncü adayı firmalarla “yüksek frekanslı” ilişki: Firmalara dokunan her türlü 

müdahalenin firmanın içinde bulunduğu ekosistem ve verimlilik potansiyeline yönelik 

bilgiye dayalı olarak yapılmasına öncelik verilmelidir. Arayüzler firmaya sadece bir kez 

fon verip ilişkisini kesen yapılar değil; firmaları yakından tanıyıp, sürekli olarak 

performansını takip edebilecek, değerlendirecek mekanizmalar olarak işlev üstlenmelidir. 

Hibelerin ve desteklerin firmalar için amaç değil, araç haline getirilmesine katkı verecek; 

destek programlarını değer zinciri ilişkisi içindeki belli sayıda firma grupları için 

yürütecek yapılar olmalıdır.  

 Koordinasyon işlevi: Arayüzler, koordinasyon ve kolektif eylem gerektiren konularda 

inisiyatif alabilmek için ortak altyapılar sağlayabilmeli, şirket kurabilmeli, şirketlere 

ortak olabilmeli veya platform oluşturma, ilişki ağlarını, işbirliklerini destekleyerek 

kolektif eylem gerektiren konularda katkı verebilmelidir. Belli bir tipte ya da sektördeki 

firmaların ortak çıkarlarını devlet nezdinde savunan bir temsil ya da lobi kuruluşu olarak 

değil yürütülen programın gerektirdiği ortak eylem ve koordinasyonu firmalar ve devlet 

arasında sağlayabilmeli; bu yönde her iki tarafta da güven oluşturacak şekilde işlemelidir. 

Arayüzler yalnızca sorumluluk alanlarındaki aktörler arasında değil diğer arayüzlerle 
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bilgi paylaşımı ve işbirliği yapmalı; gerektiği durumlarda bir ilişki ağının parçası, bazı 

durumlarda da ağın merkezi olarak hareket etmelidir. Bu kapsamda, özellikle de 

uluslararası ağlara eklemlenmeye öncelik verilmelidir.  

 Mekânsal bağlantı: Arayüzler ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde olabilecektir.

Bununla birlikte mekânsal ölçek ve kümelenmelerin avantajlarına, şehir ekonomilerinin

dinamiklerine duyarlı olmalıdır. Bunun için belli bir coğrafi alan kısıtıyla hizmet veren

OSB’ler, TSO’lar, kalkınma ajansları bazı arayüz rolleri üstlenebilmeli; mekândan

bağımsız hizmet veren arayüzlerle de işbirliği kurabilmelidir.

Mevcut teşvik sisteminin reform sürecini hızlandırmak amacıyla, söz konusu arayüz 

yapılarının uygulayacağı programların tasarımında bir dizi ilke benimsenmelidir. Önümüzdeki 

dönemde, arayüzler üzerinden yürütülecek programların aşağıdaki kriterleri yerine getirmeleri 

sağlanmalıdır:   

 Sistem içerisinde “program sahibi” (kaynak sağlayıcı) rolü ile “program yürütücüsü”

(hizmet sağlayıcı) rollerinin ayrılması; destek kanallarının (etki değerlendirmesini de

kolaylaştıracak şekilde) performans yönetimi ve izlenebilirliği sağlanması

 Teknoloji geliştirme açısından kritik bazı programların vadelerinin uzun yıllara

yayılmasına imkan tanınması

 Desteklerin izlenmesi, desteğin içeriği, miktarı ve faydalanıcıya ilişkin bilgilerin

şeffaflaştırılması

 Kamunun riski paylaştığı programların kurgulanması (kamu kefaleti, geçici KİT statüsü,

otomatik özelleştirme vb.)

 Müdahalelerin tekil firmaların ihtiyaçlarına yönelik olarak adapte edilebilmesi,

desteklerin firmaların içinde bulunduğu özgün sorunları çözebilmesi, firmaların değişen

ihtiyaçlarının sürekli olarak izlenmesi ve bunlara yönelik tedbirlerin geliştirilmesi, proje

finansmanı ve mentorlüğü (kalkınma bankacılığı ve fonlar vb) için firmanın yakından

takip edilmesi
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 Firmanın verimliliğini artırmak için hangi adımları atması gerektiği konusunda 

farkındalıklarının artırılması; firmaya verilecek desteğin bu ihtiyaçlar etrafında 

tasarlanabilmesi 

 Teknolojik ilerlemeye yönelik yaklaşımın bütüncül olması; desteklerin sadece teknik 

sorunların çözümüne değil, bunun için gerekli olan yönetsel, organizasyonel ve teknolojik 

değişikliklere de odaklanması; özellikle de Ar-Ge yoğun çalışan firmaların ürün tasarımı, 

ürün çeşitlendirmesi, markalaşma, pazarlama ve tanıtım gibi konularda kapasitesinin 

artırılması 

 Teknoloji kullanımını artırmaya yönelik desteklerin farklı unsurları (bilgi paylaşımı, 

çalıştaylar, demonstrasyonlar, eğitimler, ağ faaliyetleri, teknik yardım) içermesi; 

odaklanılacak unsurların firmaların normal piyasa şartlarında temin edememeleri 

durumunda sunulması ve firmalara ciddi bir katma değer sunması 

 Firmalara sunulan desteklerin sadece program yürütücülerinin bilgi hazneleriyle kısıtlı 

olmaması, mümkün olduğunca dış uzmanlardan da faydalanılması  

 Firmanın destek talebine en kısa süre içinde yanıt verilebilmesi, başvuru süreçlerinin 

yalın olması ve destek kapsamına hızla alınabilmesi, başvuru ve uygulama süreçlerinde 

bürokrasinin azaltılması; girdilerden çok çıktılara odaklanılması; destek kullanımında 

başarısızlığın değil usulsüzlüğün cezalandırılması 

 Programların hem küresel piyasa dinamiklerine duyarlı olması hem de yerel yetkinliklerin 

ve kabiliyetlerin nasıl dönüştürülebileceği konusunda bir perspektif sahibi olması  

 Rekabetçi bir süreçle belirlenebilecek arayüzlerin seçim mekanizmalarında çok disiplinli 

ve özel sektörün de dahil olduğu karar süreçlerinin yapılandırılması  

 Arayüzlerin kullanacağı kamu kaynakları için başarı ve başarısızlıkları doğrultusunda 

ödül ve ceza yaptırımlarının entegre edilmesi  

3.4.1.2. Yerlileştirme Politikaları ve İç Pazarın Geliştirilmesi  

 On Birinci Kalkınma Planı döneminde yerlileştirmeye yönelik yaklaşımlar 

kurgulanırken aşağıdaki ilkelerin dikkate alınması sağlanmalıdır:  
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 Yerlileştirme programlarının tasarım, uygulama, izleme ve değerlendirilmesinde uzun

vadeli bir perspektife sahip olunmalı; savunma sanayiinin gelişiminde olduğu gibi gelişim

fazlarından ve yetkinlik inşası aşamalarından oluşan bir yaklaşım benimsenmelidir.

 Yerlileştirme uygulamaları girişimci ve KOBİ’lerde yetkinliklerin oluşmasına

odaklanılmalıdır. Bu bağlamda sadece tekil firmalara değil, onların içinde bulundukları

ekosistemin geneline yönelik tamamlayıcı tedbirler geliştirilmeli; piyasa ve koordinasyon

aksaklıklarına odaklanan bir yaklaşım benimsenmelidir. Uygulamaların

yaygınlaştırılması kararı ilgili alandaki tedarikçi varlığına bağlı olmalıdır. Odak, zorunlu

yerlileştirmenin ötesinde yerel verimlilik artışlarının hızlandırılması ve yetkinliklerin

güçlendirmesi olmalıdır.

 Kamu alımları dışında da yerli olarak üretilebilecek teknolojilere talep yaratılmasına

öncelik verilmeli; buna yönelik düzenlemeler ve destek mekanizmaları teknoloji

üreticileri ile istişare halinde dinamik biçimde geliştirilmelidir. Örneğin, inşaat

sektöründe kompozit malzeme kullanımını artırmaya yönelik olarak belediyelerle

işbirlikleri içinde, yapılaşma ve imara yönelik düzenlemeler bir araç olarak

kullanılmalıdır.

 Programların üretim kalitesine olumlu yansımasını temin etmek için kamu alımlarında

sadece ihale maliyetine değil, “toplam satın alma maliyetine” öncelik verilmelidir.

 Kamu ihtiyaçlarına yönelik uzun vadeli alım programları, erken aşamada yerel

üreticilerle paylaşılmalı; bunlara yönelik Ar-Ge ve girişimcilik faaliyetlerinin

tetiklenmesi sağlanmalıdır.

 Belirli alanlardaki kamu alımlarında kadın ve genç girişimciler için pozitif ayrımcılık

uygulanmalıdır.

 Yerlileştirme politikalarının çerçevesini belirleyen Sanayi İşbirliği Programı Tebliği’nde

startup’lardan yapılacak alımların ve startup’larla ortak projelerin Sanayi Teknoloji

Katkısı olarak sayılması temin edilmelidir.
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3.4.1.3. İlişki Ağlarının (Networking) Gelişiminin Desteklenmesi 

 Girişimcilik ekosistemimizin uluslararası bağlantılarının da güçlenmesi, yeni 

girişimlerin iş modellerinin küresel hale gelmesine de katkı sunacaktır. Girişimcilerin sosyal 

sermaye kapasitelerinin geliştirilmesinin ve firmalar arası iş birliğinin artırılmasına yönelik 

olarak aşağıdaki adımların atılması önem arz etmektedir:   

 Özellikle üniversitelerdeki ve kamudaki araştırma merkezleri ile girişimcilerin 

bağlantısının güçlendirilmesine yönelik programlar oluşturulmalıdır.  

 Sadece büyük ölçekli firmaların değil, küçük ölçekli işletmelerin de dünyayı daha 

yakından takip etmelerini kolaylaştıracak mekanizmalar oluşturulmalı, uzun vadeli ilişki 

ağlarının gelişmesi desteklenmelidir. Özellikle orta ölçekli firmalar bünyesindeki Ar-Ge 

yapan ekiplerin küresel eğilimleri, pazar koşullarını ve teknoloji akımını daha yakından 

takip etmeleri özendirilmelidir. Hem Ar-Ge merkezlerinin kendileri arasında, hem de yurt 

içi ve yurt dışından fon sağlayıcılar, büyük teknoloji şirketleri ve araştırma kurumlarıyla 

daha yakın ilişkiler kurabilmelerine elverişli ortamlar ve programlar sağlanmalıdır.  

 Girişimcilik ekosisteminin uluslararası bağlantıları geliştirilmelidir. Bu kapsamda, 

yabancı erken aşama fonlarının Türkiye’de ofis açmaları veya yerli fonlara ortak olmaları, 

yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye’deki fonlara yatırım yapmaları özendirilmelidir. 

Ticarileşme aşamasındaki girişimcilerin uluslararası pazarlardaki bağlantı düzeyleri 

artırılarak bu pazarlardaki aktörlerle daha çok ve etkili iletişim ve iş ilişkileri kurmaları 

teşvik edilmelidir. 

 Büyük şirketler ile yeni girişimlerin ilişkileri geliştirilmelidir. Bu amaçla, kalkınma 

ajansları vasıtasıyla, büyük şirketlerle yeni girişimlerin ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan 

toplantılar, raporlar, vaka analizleri ve eğitimlere yönelik hibeler verilmelidir. 

 Dünyada örnekleri yaygınlaşan, büyük şirketlerin sorunlarını anlayıp, çözüm sağlayacak 

hızlandırıcı programları kurulmalı ve desteklenmelidir. 16  

                                                      
16 Örnek olarak, GE’nin Paris’teki yazılım merkezinde düzenlediği hızlandırıcı programında (http://digital-industry.io), Türk 

şirketi Aygaz, Londra’daki bir startup olan Flexitron ile bir araya gelerek, kendi kurumiçi inovasyon programında belirlediği 

bir sorununun çözümü için yazılım geliştirilmesini sağlamıştır. 

http://digital-industry.io)/
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 Ar-Ge teşvikleri içinde ilişki ağı bazlı teşviklerin oranının artırılması hedeflenmeli, farklı

mühendislik alanlarının ve yetkinliklerin konsorsiyum kurmaları ve işbirliği yapmaları

özendirilmelidir.

 Firmaların firmalarla, kamu kurumlarıyla ve üniversitelerle iş birliğini geliştirmede OSB

ve TGB’lerin katkısı artırılmalıdır. Buna yönelik olarak, OSB’ler, TGB’ler ve Üniversite

Araştırma Kurumlarının yürütecekleri, odaklı ve sistematik ilişki ve işbirliği ağı

oluşturma ve geliştirme faaliyetlerinin bütçelerinin bir kısmının, belirli bir süre için,

devlet tarafından üstlenilmesine yönelik bir program geliştirilmelidir. İlgili kurumların

içinde bu yöndeki kapasite inşası süreçleri (yüksek katma değerli hizmet sunabilecek

ekiplerin oluşması) kamu tarafından desteklenmelidir.

 Yüksek başarı sahibi lisans ve yüksek-lisans öğrencilerinin hızlı büyüyen (Startup)

KOBİ’lerde yenilikçiliği hızlandırmak amacıyla çalışmaları özendirilmelidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlerin 1-2 yıllık izin programlarıyla (sabbatical) özel

sektörde araştırma projelerinde görev almaları teşvik edilmelidir.

 Firmalardaki beyaz yakalı personel ve yatırım almış girişimcilerin bilgi ve becerilerini

geliştirmek üzere yurt içi veya yurt dışındaki nitelikli yüksek lisans, doktora

programlarına, kısa süreli (1 ay – 1 yıl) eğitim, kapasite geliştirme, araştırma

programlarına katılımı teşvik edilmelidir.

 Üniversitelerle iş birliği içinde, seçilecek teknolojilerde dünyanın en önde gelen

uzmanlarının 6 ay – 12 ay süreyle Türkiye’ye çekilmelerini, arayüzlerde araştırma

yapmalarının desteklenmesini ve onların ilgi alanlarına giren öncü firmaların

yöneticileriyle etkileşimini sağlayacak bir program geliştirilmelidir. Bu programın

finansmanı faydalanıcı şirketler, arayüzler ve kamu tarafından paylaşılmalıdır.

 Uygulayıcı kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirlikleri ve tecrübe paylaşım programları

daha derin ve sistematik hale getirilmelidir.

 Kentlerin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki diğer kentlerle girişimcilik odağında

ilişkilenmesini sağlayacak süreç ve programlar yapılandırılmalıdır.
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3.4.1.4. “Türk Teknolojisi” Algısının Güçlendirilmesi ve Marka Değerinin Artırılması  

 İleri teknolojili alanlarda faaliyet gösteren girişimci ve KOBİ’lerin kapasite ve 

potansiyeline yönelik farkındalık özellikle büyük ölçekli firmalar, kamu alımlarını yapan 

merciler ve küresel tedarik zinciri yöneticileri nezdinde artırılmalıdır. Bu kapsamda, yurt 

içindeki algının iyileştirilmesi ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak aşağıdaki adımlar 

atılmalıdır: 

 Teknoloji Ödüllerinin kapsamı genişletilerek görünürlüğü artırılmalıdır. 

 Başarı hikâyeleri vaka analizleriyle belgelenmeli ve bunları yayabilmek amacıyla 

çalışmalar yapılmalıdır.  

 Araştırma laboratuvarları, Ar-Ge merkezleri, TGB’ler, Kamu kurumları ve firmalar 

arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik ağ oluşturma ve geliştirme faaliyetleri 

yürütülmelidir.  

 Bu kapsamda, yurt dışındaki algının iyileştirilmesine ve farkındalığın artırılmasına 

yönelik olarak ise aşağıdakiler yapılmalıdır:  

 Marka Destek ve Turquality programına daha fazla teknoloji şirketinin alınmasına 

yönelik, tanıtım, bilgilendirme ve kapasite inşası çalışmaları yapılmalı; yürürlükteki 

destek mekanizmaları teknoloji firmalarının markalaşma ihtiyaçlarına uygun hale 

getirilmelidir. 

 Başta kritik kütleye sahip Teknoloji Geliştirme Bölgeleri olmak üzere, belirli teknolojiler 

etrafında kümelenmelerin yurt dışında önemli teknoloji merkezleriyle entegrasyonları 

desteklenmelidir.  

 Yurt dışı misyonlarımızdaki ticaret müşavirlerinin ülkemizdeki teknoloji firmalarının 

kapasiteleri hakkında bilgilendirilmeleri sağlanmalıdır. 

 Uluslararası ilişkilerimizde ve diplomasi alanında, imalat sanayinin küresel değer 

zincirlerindeki konumlarını geliştirme hedefine yönelik adımlara öncelik verilmelidir.  

 Bilgi işlem teknolojilerinde özellikle Türkiye’nin geniş sanayi tabanındaki 

kümelenmelere girdi teşkil edecek gömülü yazılımlar, nesnelerin interneti ve KOBİ’lere 
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yönelik bulut uygulamaları gibi alanlara öncelik verilmelidir. Bu yatırımlarla hem söz 

konusu sektörlerin ülkemizde gelişmesine kaynak sağlanmalı hem de bu yatırımların 

Türkiye’de yapılabildiği yönünde küresel yatırımcılar nezdinde bir ‘demonstrasyon’ 

etkisi oluşturulmalıdır.  

 Türkiye Yatırım Fonu’nun global teknoloji şirketlerine ve bunlara yatırım yapan girişim

sermayesi fonlarına yatırım yapması temin edilmelidir. Böylece bu şirketlerin Türkiye’de

uygulamaları artırılmalı, teknoloji ve yatırımcı ilişki ağlarına erişim sağlanmalı, buradan

elde edilecek bağlantılarla ülkemize yatırım çekilmesinin önü açılmalıdır.

3.4.1.5. Planlı Ekonomi Bölgelerine (OSB, TGB Vb.) Yönelik Politikalar 

On Birinci Kalkınma Plan döneminde, OSB ve TGB’lerin firmalara sunacakları 

hizmetlerin katma değerinin artırılması hedeflenmelidir. Özellikle kümelenme yönetimi, 

mesleki eğitim, teknoloji kullanımı, ticarileşme ve uluslararasılaşma gibi kritik konularda, bu 

alanlarda kritik kütleye, kapasiteye ve potansiyele sahip OSB ve TGB’lerin arayüz işlevi 

görmeleri sağlanmalıdır. Bunun yanında, aynı ekonomik fonksiyonel bölge içinde bulunan 

OSB ve TGB’lerin birbirleriyle ve üniversitelerle işbirliği düzeyi artırılmalıdır. Bu ilişkilerin 

ve etkileşimin güçlendirilmesi; teknoparklarda üretilecek teknolojilerin sanayi tarafından 

ticarileşmesine yardımcı olacağı gibi yapılan Ar-Ge ve yenilik projelerinin de daha baştan talep 

odaklı ve ölçeklenebilir olmasını da sağlayacaktır. Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kurgusunda 

sadece ekonomik ve çevrenin korunması açısından değil bunların yanında sosyal ve kültürel 

koşulların dikkate alınacağı kentsel bir yaklaşım benimsenmelidir. 

Bu kapsamda On Birinci Plan döneminde aşağıdaki politikalar uygulanmalıdır: 

 OSB performans yönetimi programı. OSB’lere yönelik bir performans programı

hazırlanmalı; (TGB ve Yenilikçi-Girişimci Üniversite Başarı endeksi sıralamalarına benzer bir 

endeks çalışmasının OSB’ler için de gerçekleştirilmesi); buradaki bileşenler doğrultusunda 

OSB’lerin stratejik hedefler benimsemeleri teşvik edilmelidir. Stratejik alanlarda ilerleme 

kaydeden OSB’ler program kapsamında bir ödül mekanizmasıyla desteklenmelidir. 

 Organize sanayi bölgelerinde teknoloji kullanımının iyileştirilmesi. OSB’lerin

yönetim kapasitesi, firmalarda teknoloji kullanımı düzeyi ve ihtiyaçların ve bulundukları 
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bölgenin yenilikçilik ekosistemin derinliği bölgeden bölgeye önemli farklılıklar 

göstermesinden dolayı, tek bir modele odaklanıp onu yaygınlaştırmak yerine, farklı OSB’lerin 

ihtiyaçlarına yönelik özgün modeller geliştirilmelidir. Bu kapsamda, OSB’lerin teknoloji 

ekosistemindeki arayüz işlevlerini güçlendirmek için dört farklı model, farklı OSB’lerde hayata 

geçirilebilir:  

(1) OSB Bölge Müdürlüklerinin içinde yeni birimlerin kurulmasının desteklenmesi. 

OSB’lerin firmalara sundukları katma değerli hizmetlerin artması amacıyla, OSB Bölge 

Müdürlüklerinde kapasite artırımına gidilebilir. Yeni kurulacak birimlerin 

üstlenebilecekleri işlevler OSB’lerdeki firmaların ihtiyaçları doğrultusunda 

önceliklendirilmelidir. Bu işlevler içinde teknolojik ihtiyaçlara yönelik işbirliği ağı kurma 

(networking) danışmanlar-mentor-yatırımcı-akademisyenlerle eşleştirme; sektörel 

kümelenmeleri ve pazarlama faaliyetlerini destekleme, stratejik yatırımcı çekme, ortak 

insan kaynakları ve mesleki eğitim gibi işlevler yer almaktadır. Bu işlevler bugün bazı 

OSB’lerde kısmen yerine getirilmekte; uzmanlaşmış birimlerden ziyade, “Katılımcı 

İlişkileri” veya “Proje/iş geliştirme” birimleri tarafından kısmen üstlenilmektedir.  Bu 

modelin başarısı doğru ihtiyacın tanımlanmasına ve doğru ekibin kurulmasına bağlıdır. 

Ur-Ge projelerinde nitelikli küme yöneticilerinin ücretlerinin bir kısmının (%80) 

Ekonomi Bakanlığı tarafından, TTO yöneticilerinin ücretlerinin de TÜBİTAK tarafından 

karşılanmasına benzer bir yaklaşım bu model için de benimsenebilir. BSTB, OSB’lerde 

kurulacak ve firmalara katma değerli hizmetler sunacak birimlerin yöneticilerinin ve 

personelin ücretlerinin bir kısmını, geçici bir süreliğine üstlenebilir. Orta vadede, modelin 

sürdürebilirliği, dolayısıyla bu desteğin geri çekilmesi önemlidir.  

(2) OSB’lerin uzman kurumlarla ortaklığa giderek yeni arayüz yapıları kurmalarının 

desteklenmesi. OSB içindeki firmaların ihtiyaçlarının karmaşık, OSB yönetiminin ise 

uzmanlık, odaklanabilme ve kaynak ayırabilme açısından yetersiz olacağı durumlarda, bu 

konuda uzmanlaşmış yeni arayüz yapılarının kurulması desteklenebilir. Firmaların 

ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlık ve tecrübe sahibi olan kurumlarla OSB’ler arasında 

bir işbirliği yapılarak, odaklanılacak alanda hizmet sunacak yapıların kurulması 

özendirilmelidir. Bu yapılara örnek olarak bir üniversite ile ortak teknoloji geliştirme 

bölgesi ya da teknoloji transfer ofisi, bir sanayi odası ile ortak pazar geliştirme 
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merkezi/model fabrika, bir sektör derneği/üniversite ile ortak bir test merkezi, yabancı bir 

araştırma merkezi ile ortak bir Ar-Ge Kurumu, özel ya da Millî Eğitim Bakanlığı ile 

işbirliğiyle mesleki eğitim merkezi gibi seçenekler verilebilir. İhtiyaca göre, sadece ikili 

değil, çoklu işbirlikleri de düşünülebilir. Bu modelin başarısı yönetişim yapısı, iş modeli, 

finansman modeli ve hizmet menüsünün doğru olarak kurgulanmasına ve uygulama 

kapasitesine bağlıdır. 

(3) Bazı OSB’lerin bir şirkete dönüşmesi ve performans odaklı yönetime geçmesi. Bu

modelde bazı OSB’lerin yönetim yapısının dönüşerek TGB ve Serbest Bölgelerde olduğu

gibi A.Ş. olarak yönetilmeleri sağlanabilir. Şirketleşmenin arkasındaki temel mantık

performans odaklı yönetime geçilmesi ve yürütülen faaliyetlerde esneklik kazanılmasıdır.

“Kâr amacı gütmeyen” şirket modeli ülkemizde henüz olmasa da “kar odaklı çalışmayan”

şirket modelleri görülebilmektedir (ör. İTÜ ARI Teknokent AŞ.).  Bu model, gelişmiş

bölgelerde yeni kurulacak ancak kiralama/GYO ile parsel tahsisi yapabilecek; ya da

genişleme imkânı bulunmayan ve yüzde yüz doluluk oranına geçmiş OSB’lerde

uygulanabilir. OSB’yi yönetecek şirketin Bakanlıkla bir imtiyaz sözleşmesi yapması; bu

sözleşme uyarınca performans kriterlerinin tanımlanması sağlanacaktır. Performans

kriterleri arasında ihracat artışı, kilogram satış fiyatının yükselmesi, patent sayısı, Ar-Ge

miktarı gibi unsurlar yer alabilir; Yönetici Şirketin bu sonuçlara ulaşmak için sunacağı

hizmetlerde yaratıcılığını ve etkinliğini öne çıkarması beklenebilir. Bu modelin başarısı

“kâr odaklı çalışmayacak” ancak sürdürülebilir ve etkili olacak bir yapının, yerel

dinamikleri hesaba katacak şekilde kurgulanmasına bağlı olacaktır.

(4) Metropol ve metropol alt bölgelerinde kurulacak yeni nesil OSB’ler. Hem üretim hem

Ar-Ge hem de ticaret ve lojistik imkân ve kabiliyetleri olan kümelenme tabanlı ekonomik

bölgelerin mevzuatının hazırlanmasına yönelik olarak organize sanayi bölgeleri mevzuatı

gözden geçirilmelidir. Bu doğrultuda, ülkemizdeki mekânsal planlama alışkanlıklarını da

dönüştürecek; içinde yeni nesil bir OSB’nin de yer alacağı çok işlevli bir teknoloji

bölgesinin kurgulanması ve yönetilmesi sağlanmalıdır. Böyle bir bölgenin içinde, ileri

teknoloji şirketleri için kiralanabilir ve ölçeklenebilir/modüler üretim alanları (ör. 500

m2’den 10000 m2’e kadar artabilir), araştırma merkezleri, test merkezleri, beyaz yakalı

çalışanların yaşayabileceği konutlar, yüksek nitelikli eğitim veren uluslararası ilköğretim
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ve ortaöğretim kurumları, hastane, sosyal, kültürel ve eğlence alanları yer alacak; ya da 

yakın mesafede bulunmalıdır. Bu modelin başarısı yönetişim yapısına, kurulacak kamu-

özel-uluslararası işbirliklerinin etkinliğine ve hem ulusal hem yerel düzeyde siyasi 

sahiplenmenin üst düzeyde olmasına bağlı olacaktır.  

(5) TGB’lerin katma değerli hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi. Teknoparklar 

kurulurken ortaklık yapısında üniversite ve özel sektör dengesine dikkat edilmesi yoluyla 

sanayi ile etkileşim alanındaki sorunların giderilmesi sağlanmalıdır. Teknopark 

yönetimlerine, akademisyenlerle dengeyi sağlayacak özel sektörden atanacak kişilerin 

yer alması sağlanabilir. Bunların yanında; TTO faaliyetleri, kuluçka ve hızlandırıcı 

hizmetleri geliştirilmeli, girişimcilerin rekabet güçlerini artırmaya yönelik faaliyetler 

etkinleştirilmeli (ticarileşme ve pazarlama); gelişmiş teknoparkların girişimcileri 

uluslararası alana taşımaları (uluslararası kuluçka/hızlandırma programlar, yurt dışı ofis 

açma) desteklenmelidir. TGB’lerde katma değerli hizmetlerin sunumu için nitelikli 

personel istihdamı vergi istisnaları ile teşvik edilmelidir. 

(6) OSB ve TGB’lerde dijital altyapının iyileştirilmesi. Yapılacak fayda/maliyet analizleri 

doğrultusunda, seçilecek bazı OSB ve TGB’lerde geniş bant hızının artırılarak OECD’nin 

en üst sıralarına çıkarılması ve maliyetin düşürülmesine yönelik bir hedef 

benimsenmelidir. Genişbant altyapısının yaygınlığının arttırılması için geniş çaplı yeni 

nesil genişbant yatırımlarının yapılmasına yönelik piyasada rekabet artırılacak ve talep 

artırıcı vergi düzenlemeleri yoluyla özel sektör yatırımları teşvik edilmelidir. Seçilecek 

belirli OSB’lerde her firmaya yüksek hızlı (OECD sıralamasında en üste yakınsayacak 

şekilde) fiber internet erişimi sağlanmalı; pilot kapsamında hızlı internet erişiminin bir 

bölgenin rekabet gücünü nasıl değiştirebileceği izlenip belgelenmelidir. Pilot 

uygulamanın sonuçları, fayda ve maliyet analizi doğrultusunda, programın 

yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilir.  

(7) TGB’lerde kaliteli ve yeterli fiziksel altyapının oluşturulması. Büyük altyapı 

yatırımları için finansmana erişimi sağlamak üzere devlet garantili, uzun dönemli, uygun 

koşullu krediler ve/veya kredi faiz desteği gibi imkânlar ve yatırımlarda vergi istisnası 

sağlanmalıdır.  
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3.4.1.6. Kurumsal ve Yasal Çerçeve 

Girişimcilik ekosistemini ve finansman imkânları geliştirmeye yönelik olarak aşağıdaki 

adımların atılması önemlidir:  

 BES’den kaynak aktarılan (Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Sistemi) fonların fonu

gibi davranarak yurt dışı yerleşik fonlara yatırım yapılmasının önü açılmalı, bu yolla

Türkiye’de yatırımlar özendirilmelidir.

 Şirketin hâlihazırda ortağı olmayan yatırımcılardan alınacak “paya dönüştürülebilir borç”

(convertible note) yapısı Türk Ticaret Kanunu kapsamına alınabilir. Paya dönüştürülebilir

borç sayesinde, erken aşama şirketlerde, özellikle şirketin finansal ya da fikri bir

varlığının henüz oluşmadığı ya da bunları değerlemenin çok maliyetli olduğu durumlarda,

yatırımcıların henüz değerlemesi yapılmamış bir şirkete yapacağı yatırımda ne kadar pay

alacağını tespit etme probleminin önüne geçilebilir. Böylelikle girişim şirketlerine

yapılan yatırımlar artırılabilir ve hız kazanabilir.

 Yeni girişim şirketlerinin kullanabileceği “küçük limited şirket” yapısı TTK kapsamına

alınmalıdır. Almanya’da uygulanan ve bir limited şirket (GmbH) türü olan

‘’Unternehmergesellschaft (UG)’’ yapısına benzer bu yapı ile, mesela 1 TL sermaye ile

sınırlı sorumluluklu şirket kurulması mümkün olacaktır. Mevcut durumda, limited şirket

kuruluşu için 10.000 TL, anonim şirket kuruluşu için ise 50.000 TL sermayeye ihtiyaç

bulunmaktadır. Girişimciler birçok durumda bu sermaye yeterliğini

sağlayamadıklarından girişimlerine şahıs şirketi ile başmakta, ancak bu durumda şirketin

maddi ve fikri varlıklarının ileride sermaye şirketine devrinde hukuki ve mali meseleler

ortaya çıkmaktadır. “Küçük limited şirket” yapısı ile bu sorunların önüne geçilirken, bu

şirketin bir girişimciye ait ve ticaret dünyasında yeni olduğu, bu şirket ile ticari ilişkiye

girebilecek oyuncular tarafından açıklıkla anlaşılabilecektir.

 Çalışanlara hisse opsiyonu verilebilmesi için ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Hisse

opsiyonu, yani çalışanlara belirli bir süre şirkette kalması ve belirli performans

hedeflerine ulaşması şartına bağlı olarak şirketten hisse verilmesi, bütçesinin büyük

kısmını büyümeye kullandığı için çalışanlarına kurumsal şirketler ile benzer ücret ve yan



85 

 

haklar sağlayacak mali yapısı olmayan girişim şirketleri için iyi kalitede çalışan istihdam 

edebilmek için dünyada kullanılan önemli bir araçtır. Mevcut TTK’de böyle bir araç 

bulunmadığı için şirketler şartlı sermaye artışı, ortakların kendi paylarını devretmeleri 

veya şirketin kendi paylarını iktisap ederek çalışanlara devretmesi gibi yollar 

kullanmaktadır. Ancak bu yolların tamamı hukuki açıdan maliyetli prosedürler ve 

vergisel belirsizliklere neden olmaktadır. Her durumda, çalışana verilen pay opsiyonları 

İş Kanunu uyarınca ücret ve benzeri mali haklardan sayıldığından gelir vergisine tabi 

olmaktadır ve girişim şirketi bu vergi miktarını aslında belirsiz olan bir şirket değerlemesi 

üzerinden doğru tayin etmekle yükümlü kalmaktadır. Yapılacak hisse opsiyonu 

düzenlemesi ile bu hakkın kullanımı açık, net ve yeknesak kurallara tabi kılınarak gelir 

vergisinden bağışık tutulabilecektir. 

 Damga vergisi vb. konularda yapılan ancak noterler tarafından uygulanmayan teşviklerin 

sahada fiilen uygulanması sağlanmalıdır. 

 Rekabet Kurulu girişim sermayesi fonlarında ortak kontrole ilişkin belirsizliklerin önüne 

geçmek için bir kılavuz yayınlanmalıdır.  

 Teknoloji düzeyi yüksek, yenilikçilik ve yaratıcılık becerileri gerektiren işler esnek 

çalışma biçimlerini gerekli kılmaktadır. Diğer yandan yeni nesillerin yarı bağımsız / bağımsız 

iş ilişkileri içinde çalışma eğilimleri olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle firmaların özellikle 

yüksek nitelikli insan kaynaklarıyla verimli bir şekilde çalışabilmesi için esnek çalışma 

biçimlerine yönelik yasal çerçevenin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaca yönelik mevcut 

durum ve küresel eğilimler gözden geçirilecek ve gerekli yasal çerçevenin hazırlanmasına 

yönelik çalışmalar yürütülmelidir. 

 Finans, sigorta, enerji, sağlık gibi kamu tarafından düzenlenen sektörlerde yazılım 

uygulamaları ile hızla gelişen girişimciliğin önünün açılması için, “regülasyon deney alanı” 

(regulatory sandbox) uygulaması başlatılmalıdır. Finans sektörü özelinde şu anda dünyada 9 

yerde uygulamaya alınan, 8 yerde ise hazırlıkları son aşamaya gelen “regülasyon deney 

alanı”nda yeni bir inovasyon geliştiren şirketler, düzenleyici kuruluşla yaptıkları anlaşma 

gereği, inovasyonlarını bazı regülasyonlardan muaf ve gizli bir şekilde tüketici ile test 

edebilmekte, eğer ürününün piyasada işlevsel olduğu görülürse düzenleyici çerçeve tartışmaya 
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açılmaktadır. Böylece, inovasyonların daha ilk günden regülasyon nedeniyle pazara çıkmasının 

engellenmesinin önüne geçilmektedir. 

İmalat sanayiinde verimliliği arttırmak için firma kapatma/iflas işlemlerini 

kolaylaştıracak politikalar izlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki politikalar 

uygulanabilir:  

 İcra ve İflas sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak üzere, tasfiye süreçlerinin

basitleştirilmesi ve hızlandırılması için İcra ve İflas Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nda

gerekli değişiklikler yapılabilir.

 “İflas erteleme” sisteminden kaynaklanan sorunların çözülmesi, “İflas erteleme”

sistemini istismar edenlere karşı hukuki ve cezai sorumluluklar yükletilerek bu sistemin

daha sağlıklı işlemesinin sağlanması amacıyla gerekli mevzuat değişiklikleri yapılabilir.

 2013 yılında Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan “İcra ve İflâs Hizmetleri Daire

Başkanlığı” biriminin kapasitesi artırılarak, icra dairelerinin denetim usul esaslarına

ilişkin standartların belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi çalışmaları

sonuçlandırılmalıdır.

 Hâkim ve adalet personeli sayısının artırılması, yargı mensuplarının etik ilkelerinin

evrensel ölçütler ışığında düzenlenmesi, yargılama sürecinin hızlandırılması, yargıya

ulaşılabilirliğin artırılması, icra daireleri ve bilirkişilik mekanizmasının geliştirilmesi,

hukuk eğitimi ve öğretiminde kalitenin yükseltilmesi gibi unsurlar da hayata geçirilebilir.

3.4.1.7. Ölçek Yönetimi, İşbirliği ve Ortak Çalışma Kültürü 

İşbirliği ve ortak çalışma modellerinin kullanılmasıyla işletmelerin ölçeklerini 

büyütmeleri serbest piyasa koşullarında kritik öneme sahiptir. Bu çerçevede kullanılacak 

örgütlenme modelleriyle işletmelerin açık inovasyon platformlardan azami ölçüde 

faydalanmalarını teşvik etmek, girdi ve pazara erişim maliyetlerini azaltmak, destekleyici 

hizmetler için ortak hizmetleri temin etmek ya da içinde bulundukları değer zincirini keşfederek 

aktörlerin bütünleyici ilişkilerini daha iyi yönetmeleri mümkün hale gelebilecektir. Üyelerinin 

ortak çıkarlarının yönetilmesi için kurulmuş oda, birlik, iş dernekleri, kooperatif gibi 

örgütlenmeler, ortak altyapı imkânları sunan organize sanayi bölgesi, teknoloji bölgesi gibi 
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mekânsal araçlar, kümelenme, güç birliği destekleri gibi mali araçlar, ürünleri müşteriyle 

buluşturan dijital platformlar, sorunları çözüm fikirleriyle buluşturan açık inovasyon araçları, 

ölçek oluşturularak ortak eylem ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılan araçlardır. 

 Üyelerine ilişkin ortak hizmetlerin daha iyi verilebilmesi konusunda donanım ve 

becerilerini geliştirebilmeleri için oluşturulan ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası, esnaf 

ve sanatkâr odası, ihracatçı birliği gibi örgütlerin etki analizleri yapılmalıdır. Bu çerçevede bu 

örgütlerin iş yapma ortamı kolaylaştırılmalı, hizmet etkinliğini artırabilmeleri için konsolide 

olmaları, (Örneğin; Esnaf ve Sanatkârların tacir olarak değerlendirilerek sicillerinin ticaret 

odaları altında tutulması, ticaret odası altında örgütlenmesi) işbirliği yapmaları ya da belli 

konulara yoğunlaşmaları teşvik edilmeli, katma değerli hizmet sunumu sağlayacak, 

performansa dayalı bir yapı oluşturulmalıdır. 

 Planlı ekonomi bölgeleri, hizmet verdiği işletmeler için ölçek oluşturma ve işbirliği 

geliştirmeye yönelik faaliyetler konusunda iyi uygulamaların paylaşılacağı ortamlar olarak 

desteklenmeli, bu konuda rehber materyaller ve kapasite geliştirme programları uygulanmalı, 

stratejik planlama ve iş planlaması yapmaları için yönlendirme ve destek sağlanmalıdır.  

 Ölçeğin oluşturulması ve yönetilmesi konusunda önemli bir yöntem olan kooperatifçilik 

konusunda hazırlanmış olan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının (2012-2016) 

bilgi altyapısı, kooperatif geliştirme, eğitim, araştırma faaliyetleri alanındaki kazandırdığı ivme 

sürdürülmelidir. Kooperatif farkındalığının artırılması, kooperatiflerin geliştirilmesi, 

kooperatiflere yönelik bilgi altyapısının geliştirilmesi ve kuruluş, işleyiş ve denetim 

süreçlerinin sadeleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik eylem planında tanımlanan ancak 

tamamlanmamış eylemler yeni dönemde tamamlanmalıdır.  

 Sosyal kalkınma, ekonomik kalkınma, kırsal kalkınma amaçlarına katkı sağlayacak 

nitelikte, kendi hesabına çalışan bireyler ya da küçük işletmelerin ölçek oluşturarak katma değer 

yaratmalarını teşvik edecek alanlar tespit edilerek bu alanlarda kooperatif kurulmasını 

özendirecek çalışmalar uygulayıcı bakanlıklarla işbirliği içinde yapılmalıdır. Diğer yandan 

dezavantajlı kesimlerin kooperatifler altında örgütlenmelerini sağlayarak işgücüne ve sosyal 

yaşama katılımlarını sağlamak için sosyal kooperatiflerin tanımlanması ve buna yönelik 

teşviklerin oluşturulması konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 
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3.4.2 Girişimcilik Politikaları 

3.4.2.1. Kültürel Değişim ve Yetenek Havuzunun Derinleştirilmesi 

Girişimciliğe yönelik kültürel değişim, yetenek havuzunun derinleştirilmesi ve 

farkındalığın artırılmasına yönelik mevcut politikalara devam edilmeli; ancak tüm 

uygulamalarda nicelikten ziyade niteliğe verilen önem artırılmalıdır. Bu kapsamda aşağıdaki 

politikaların uygulanması önemlidir:   

 Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kanalıyla Ar-Ge, girişimcilik, iş geliştirme,

işbirliği yapma gibi konularda farkındalık artırılmalıdır. Girişimcilik eğitimlerinin

niceliğinin yanında, niteliğine öncelik verilmeli, bu bağlamda öncelikle eğiticilerin

eğitimi desteklenmelidir.

 “İstanbul Finans Merkezi” çalışmalarına paralel olarak İstanbul’un sadece Türkiye’nin

değil, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya coğrafyasındaki

girişimciler için de bir “Hub” haline getirilmesi amaçlanmalıdır. Bu yönde özellikle diğer

ülkelerden gelen girişimci gençlere ve kalifiye insan kaynağına çalışma izni

kolaylıklarının tanınması amacıyla Mart 2017’de devreye giren “Turkuaz Kart”

uygulaması kolaylaştırılmalı ve yaygınlaştırılmalı; gerekli tanıtım kampanyaları

yürütülmelidir. Turkuaz Kart sisteminin tamamlayıcısı olarak Türkiye’de iş kurmak, işini

taşımak ya da çalışan olarak gelmek isteyen özellikle teknoloji alanında yabancıların

süreçler hakkında bilgi almaları ve işverenlerle buluşturmak üzere İstanbul’da bir ajansın

oluşturulması sağlanabilir.

Sürekli eğitim, mentörlük, danışmanlık gibi mekanizmalarla girişimcilerin aktif olarak 

iş hayatında desteklenmesi ve vizyonlarını genişletmeleri sağlanmalıdır. Türkiye’deki 

girişimcilik ekosisteminin en zor bulunan kaynağı olan mentor açığını kapatmaya yönelik bir 

program geliştirilmelidir.  

 Ülkemizde nüfusu 3 milyonu aşan Suriyeli sığınmacılara özel girişimcilik programları

desteklenmelidir. Bu bağlamda, Suriyeli mültecilere geçici koruma kimliği ile şirket

kurabilme; banka kredilerine erişebilme yolu açılmalıdır. Ayrıca yabancıların
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kullanımına da açık olan kamu hibelerinin mülteciler tarafından kullanılabilmesi için 

Arapça bilgilendirme, eğitim ve başvuru süreçleri yapılandırılmalıdır. 

 Türkiye'deki göçmen ve mülteci topluluklarla KOBİ’lerin işbirliklerini geliştirebilecek 

uygun ortam ve mekanizmaların yaratılması ve mevcutların desteklenmesi sağlanmalıdır.  

 Eğitimde dijital becerilerin artırılmasına yönelik programlar uygulanmalı; dijital 

ekonominin sunduğu fırsatları kullanabilecek teknik becerilere sahip işgücünün 

niteliğinin ve niceliğinin artırılması sağlanmalıdır. Temel bilişim okuryazarlığı 

artırılmalı, hayat boyu öğrenim programları içinde bilişim konularına ağırlık verilmelidir.  

3.4.2.2. Girişimciliğe Yönelik Devlet Desteklerinde Yöntem Değişikliği   

 Girişimciliğe yönelik devlet desteklerinde etkinliğin artırılması ve daha sonuç odaklı 

hale gelmesi için uygulama yöntemlerinde bazı değişiklikler yapılmalıdır. Bu bağlamda 

aşağıdaki politikalara öncelik verilebilir:  

 Girişimciliğe yönelik destekler ekosistemin tümünü geliştirmeye odaklanmalı, yabancı 

fonlara ulaşımı kolaylaştırmalı, karar sürecinde özel sektör ve piyasaların öncü olması, 

kısıtlayıcı şartlardan ziyade esnekliğin ve küreselleşme perspektifinin benimsenmesi 

sağlanmalıdır.17  

 Erken aşama girişimcilik ekosistemi kurgusunda, belirli bir eğitimden geçmiş ve özel 

sektörün desteğini sağlamış bir girişimin, esnek bir devlet hibesi ile desteklenmesi ve 

etkin mentörlük desteği alacağı bir hızlandırıcıdan faydalanması sağlanmalıdır.  

 Girişimcilik desteklerinde, girişimci seçme işlevinin kamu tarafından değil melek 

yatırımcı, kuluçkalar ve hızlandırıcılar tarafından üstlenilmesi; girişimcinin bir melek 

yatırımcıdan/kuluçkadan mali destek alması durumunda kamunun bu meblağın bir 

kısmını otomatik olarak üstlenmesi bir ilke olarak benimsenmelidir.  

 Akredite edilmiş hızlandırıcılara kabul edilen girişimcilere, hızlandırıcılar üzerinden 

destek verilmelidir. Bu kapsamda yeni girişimlerin en riskli dönemi olan “fikirden 

şirketleşmeye” kadarki kuluçka döneminde, girişimcileri desteklemek için yurt dışındaki 

                                                      
17 Bu alanda kapsamlı bir politika çerçevesi önerisi için bkz. “Girişimciliği Geliştirme Önerileri” Erhan Erkut, Ekim 2014 

http://erhanerkut.com/analiz/girisimciligi-gelistirme-onerileri/ 
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hızlandırıcı uygulamalarına benzer şekilde, kabul edilen girişimcilere $30,000 civarında 

bir “can suyu” verilebilir. 

 Erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yapacak fon yapılarının da benzer şekilde

desteklenmesi; devletin doğrudan girişimcilere hibe destek/yatırım yapmak yerine,

teknoparklar gibi arayüzlerin oluşturacağı ya da yatırımcısı olduğu fonlara destek olarak

teknolojik girişimcilere dolaylı ama etkili bir katkı vermesini sağlayacaktır.

 Devlet desteklerinde Ar-Ge boyutu yanı sıra ticari başarı kriteri artan derecede göz önüne

alınmalı, ticarileştirme başarısı yüksek projelere ağırlık verilmeli ve kamu hibeleri ile

satış ilişkisi güçlendirilmelidir.

 Başlıca metropollerde başarılı bir performans gösteren kuluçka, hızlandırıcı ve iş

geliştirme merkezlerinin; diğer illerde şubeleşme yoluyla yayılmaları ve

ölçeklendirilmeleri teşvik edilmelidir. Bölgelerin rekabet gücü potansiyeliyle uyumlu,

sektörel ve tematik alanlarda faaliyet gösteren kuluçka ve hızlandırıcılar

desteklenmelidir.

 Yenilikçi ve Ar-Ge'ye dayalı iş fikrine sahip girişimci ve işletmelerin desteklenmesi; hızlı

büyüme ve uluslararasılaşma potansiyeline sahip teknoloji tabanlı işletmelerin

ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla Ulusal Kuluçka Merkezleri Destek Programı

geliştirilmelidir. Bu program ile; başta üniversitelerin, ticaret sanayi odalarının, melek

yatırımcı ağları ve melek yatırımcıların, organize sanayi bölgelerinin ve kısıtlı yerlerde

büyük işletmelerin yararlanıp kuluçka merkezi işletebildiği bir hukuksal çerçeve

geliştirilebilir. Bu program tematik kuluçka kurulmasına da olanak sağlayacak şekilde

kurgulanmalıdır. Program ile Kuluçka işletme desteği altında, kuruluş giderleri (bina

tadilatı, Ofis donanım, personel vb.) ve operasyonel giderler (Personel, Eğitim

danışmanlık, organizasyon, Mentörlük, hukuk, tanıtım vb.) desteklenmelidir.

3.4.2.3. Girişim Finansmanı Politikaları  

Girişimciliğin finansmanına yönelik aşağıdaki politikalar hayata geçirilebilir: 

 Orta Vadeli Programda (2018-2020) yer alan “Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesine ve

yenilikçiliğin finansmanına katkı sağlamak amacıyla bu alana özgü̈ kamu destek, kredi



91 

 

garanti ve girişim sermayesi sistemleri geliştirilmesi” hedefine öncelik verilmelidir. Bu 

bağlamda devletin desteklediği bir fonların fonu mekanizması işlevsel hale getirilmeli; 

fonun aynı zamanda milli bir ekosistem geliştirme platformu işlevi üstlenmesi 

sağlanmalıdır.  

 Türkiye Yatırım Fonu esnek ve yenilikçi bir strateji uygulayarak, bir yatırım 

platformunun ötesine geçip ekosistemde öncü bir rol almalı; sadece kendisine gelen fon 

yöneticileri ile yetinmeyip, küresel ölçekte en yüksek yatırım performansı gösteren fon 

yöneticilerinin Türkiye’ye ilgisini çekmek ve Türkiye’de yerel ortaklarla fon kurmak 

doğrultusunda özendirilmelidir. Ayrıca, hem küresel kurumsal yatırımcıların hem de 

yerel kurumsal yatırımcı ve varlıklı ailelerin girişim sermayesi yatırımları 

özendirilmelidir.  

 Girişim sermayesi fonu faydalanıcıların sayısını (deal flow) artırmak için, özellikle Seri 

A’dan Seri B ve Seri C’ye sıçrama aşamasındaki girişimlerin sorunlarını çözmeye yönelik 

yaklaşımlar geliştirilmelidir. Sermaye Piyasası ve Ticaret Kanunu başta olmak üzere 

gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmalı, iflas süreçleri kolaylaştırılmalı, girişimlerin iş 

planlarını etkileyen düzenlemelerdeki belirsizlikler ortadan kaldırılmalı, yerli teknoloji 

ürünlerine yönelik algıların iyileştirilmesi gibi tedbirlere öncelik verilmelidir.  

 On Birinci Kalkınma Planında belirlenecek alanlarda uzmanlaşacak fonların kurulması 

teşvik edilmelidir. İlk zamanlarda, dar bir alanda fona uygun portföy sağlayacak girişim 

akımı (deal-flow) oluşmama ihtimaline karşı, teşvik edilen fonların bu alanlara da yatırım 

yapması özendirilmeli, ilerleyen zamanlarda sadece bu alanlarda uzmanlaşan fonlar 

desteklenmelidir. 

 Girişim sermayesi fonları piyasasının daha derin ve dinamik bir yapıya kavuşması 

sağlanmalı, rekabet düzeyi artırılarak uzmanlaşma amaçlanmalıdır. 

3.4.2.4. Yenilikçi Girişimcilerin Ticarileşme ve Uluslararasılaşma Süreçlerinin 

Desteklenmesi  

 On Birinci Plan döneminde, ticarileşme sorununu aşmak ve uluslararasılaşmayı 

desteklerken yerel ekosistemin zarar görmemesini sağlamak için aşağıdaki politikalar hayata 

geçirilebilir:  
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 Kamu destekleri ile kamu alım/yerlileştirme politikalarını birleştirerek; girişimcilik

desteklerinin, müşteri, satış ve ticari başarı odaklı hale getiririlmesi sağlanmalıdır. Bu

bağlamda devlet desteği ve satın alma politikalarının eşgüdümü sağlanmalı; kamu ve özel

sektörün birlikte risk almasının teşvik edildiği destek mekanizmaları kurgulanmalıdır.

Desteklerde Ar-Ge boyutunun yanı sıra ticari başarı kriteri artan derecede göz önüne

alınmalı, ticarileştirme başarısı yüksek projelere ağırlık verilmelidir. (Politika #2)

 Yeni girişimlerin piyasada tutunabilmeleri için hayati önemde olan ilk satışlara destek

vermek amacıyla yeni bir program kurgulanmalıdır. Bu program kapsamında; büyük

ölçekli işletmelere (1000 kişiden fazla çalışanı olan) satış yapan yenilikçi girişimlerin ilk

3-5 satışlarının maliyeti kısmen kamu kaynaklarıyla karşılanmalı; benzer şekilde kamu

kurumlarına tedarik bütçelerinin belirli bir oranını genç firmalardan yapmaları için

teşvikler verilmelidir.

 Ar-Ge desteklerinin etkisi değerlendirilirken, yenilikçi girişimcileri ne ölçüde kapsadığı

veya dışladığı unsurları da hesaba katılmalıdır.

 TGB’ler ve benzer yeni kurulacak arayüz yapılarına yönelik “ticarileştirme desteği”

mekanizmaları geliştirilmelidir. Teknoparklarda ve üniversitelerde geliştirilen

teknolojiler için seviye yükseltme ve ticarileştirmeye yönelik kuluçka, hızlandırma ve

ticarileştirme programlarına, iş geliştirme ve ticarileştirme merkezlerine yönelik nitelikli

personel istihdamını da içeren destekler sunulmalıdır.

 Ticarileşme aşamasında finansman sağlamanın yanında, firma ve projeye sanayici bir

ortak ve finansman bulunmasına katkı sağlayacak mekanizmalar geliştirilmelidir.

(Politika #3)

 Yurt dışına beyin göçünü teşvik olarak da değerlendirilebilecek mevcut uluslararasılaşma

programlarının ülkemiz ekonomisi açısından daha faydalı olabilmesi için yurt dışında ofis

açan işletmelerin Türkiye’den işletmeler ile ticarî, proje bazlı Ar-Ge ve ağ ilişkileri

açısından bağlarını koparmamaları ve hatta Türkiye’deki işletmelerin küreselleşmelerine

yardımcı olmalarının sağlanması hedeflenmelidir. Bu doğrultuda, destekten yararlanan

aracı kurum ve kuruluşların başvurularının değerlendirmelerinde yurt dışına
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gönderdikleri işletmeler ile Türkiye’den işletmeler arasında nasıl bir köprü görevi 

görebileceklerine, teknoloji transferine yönelik vizyonları ve yaklaşımlarına ve bu 

alandaki deneyim ve kapasitelerine dair taahhüt ve destekleyici kanıtlar dikkate alınabilir. 

 Yurt dışına girişimci göçü olgusunın tüm yönleriyle ele alınacağı bir çalışma yapılmalı; 

başta BSTB olmak üzere, KOSGEB, TÜBİTAK, Maliye ve Kalkınma Bakanlığı 

tarafından özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bu olgu ekonomik, 

sosyal ve kültürel boyutlarıyla incelenmelidir. Bu inceleme sonucunda girişimci göçünün 

Türkiye’nin menfaatleri çerçevesinde yönetilmesi için bir eylem seti hazırlanıp 

uygulanmalıdır.   

 KOBİ’lerde pazarlama yetkinliklerini geliştirmeye yönelik politikaların da bu kapsamda 

etkinliğinin artırılması hedeflenmelidir. (Bkz. Politika #16) 

3.4.2.5. Sosyal Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi 

 Özel sektör ve gönüllülük sektörünün kesişiminde yer alan, bu rapor açısından 

girişimcilik politikasının bir parçası olarak ele alınsa da aynı zamanda sivil toplum ve 

gönüllülük politikalarının da önemli bir parçası olan sosyal girişimcilik için bir politika 

çerçevesi geliştirilmelidir.  

 Global düzeyde, sosyal girişimcilik alanında yaşanan gelişmelerin (paylaşım 

ekonomisi, dayanışma ekonomisi, ortak fayda ekonomisi vb.) de ekseninde ekosistem 

seviyesinde farklı fonksiyonlara sahip tüm aktörleri hedefleyen çalışmalar yapılmalıdır. Plan 

döneminde bu alanda Türkiye’ye özgü bir bilgi birikimi oluşturmaya başlanılarak ilerleyen 

süreçte sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasına yönelik adımlar atılmalıdır.  Bu çerçevede: 

 Hâlihazırda konu üzerine çalışan uluslararası örgütlerin ilgili birimleri, sivil toplum 

kuruluşları, özel sektör, kamu uzmanlarını bir araya getiren deneyim ve fikir paylaşımı 

etkinlikleri gerçekleştirilmelidir. 

 Sosyal girişimciliği teşvik edecek ve sosyal girişimciliğin ihtiyaçlarına uygun olacak 

şekilde mevcut hibe ve destek mekanizmaları gözden geçirilmeli ve gerekirse yeni destek 

araçları oluşturulmalıdır. 
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 Sosyal girişimcilik potansiyeli taşıyan sektörler ve aktörler arasında iletişim ve işbirliği

sağlayan aktif platform ve ağların oluşturulmasına yönelik projeler desteklenmelidir.

 Sosyal girişimcilik alanına odaklanan yeni aracı yapıların (kuluçka merkezleri,

hızlandırıcı programlar, ortak çalışma alanları vb.) oluşumu desteklenmelidir.

 Ekosistemi güçlendirme konusunda en önemli rolü oynayan katma değerli girişimcilik

konularında hâlihazırda var olan aracı yapıların sosyal girişimcilik alanındaki faaliyetleri

güçlendirilmelidir.

 Politika üretimini destekleyecek şekilde veri ve bilgi üretimine dayalı, özellikle tüm

ekosistem nezdinde çok katmanlı ve karmaşık fayda ve engel yapılarını görmeye olanak

sağlayacak araştırmalar ve Türkiye’ye uygun bağlamsal uyarlama çalışmaları

yapılmalıdır.

 Türkiye’de kar amacı gütmeme modelini düzenleyen -dernek ve vakıf çerçevesi

haricinde- hukuki ve mali çerçevenin sosyal girişimciliği geliştirme perspektifiyle

çeşitlenmesi sağlanmalıdır. Bu kapsamda, yeni kurumsal yapıların oluşturulması ya da

mevcut ticaret şirketlerinin (kollektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif) dernek ve

vakıflardaki iktisadi işletme modellerinin sosyal girişim modellerine dönüştürülmesi

seçenekleri gözden geçirilmelidir.

 Sosyal girişimlerin bir sosyal işletme ya da proje olarak ürettiği kamusal mal niteliğinde

olan toplumsal faydanın artırılması ve sürdürülebilir kılınması için ilerleyen aşamalarda

vergi istisnası araçları, sosyal etki tahvili ya da ön uygulamalardan elde edilen deneyimle

özelleşmiş kredi veya destek araçları tasarlanmalıdır.

3.4.3 KOBİ Politikaları 

3.4.3.1. KOBİ Politikasında Kritik Segmentlere Odaklanma 

Politika ve öncelik belirlemek açısından yetersiz kalan mevcut KOBİ sınıflama 

sistematiği (istihdam, ciro/bilanço büyüklüğü) daha farklı parametreler kullanan ve amaca 

yönelik segmentler geliştiren sınıflama yaklaşımlarıyla yenilenmelidir. Örneğin, KOBİ olup da 

cirosunun tamamı yurt içi satışlardan gelen ve yüzde 80’i ihracattan gelen KOBİ’ler 
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ayrıştırılmalıdır. Benzer şekilde, büyük firma ekosisteminde yer alan ve almayanlar; küresel 

tedarik zincirlerine entegre olmuş olanlar ve olmayanlar ayrıştırılabilir.  

 Politika #1’de ele alınan arayüz yaklaşımıyla birlikte KOBİ politikasında odaklanmaya 

yönelik aşağıdaki öncelikler benimsenmelidir: 

 Bu grupların desteklenmesinde; kamunun elindeki politika araçları seçici olanlar ve 

olmayanlar olarak ayrıştırılmalıdır. Örneğin Politika #14’te ele alınan proje finansmanı 

politikasının uygulanmasında küresel ölçeğini büyütmeyi hedefleyen yenilikçi 

girişimlere öncelik verilebilir. 

 KOSGEB fonlarının en az yüzde 50’si orta ölçekli sanayi firmalarına yönlendirilebilir. 

Bu kapsamda, performansa dayalı destek programları geliştirilmelidir. Performans 

kriterleri içinde, sektörden bağımsız olarak, verimlilik artışları, kilogram başına katma 

değerin yükselmesi gibi unsurlar yer alabilir. Performans artışlarını sağlamak içinse 

hibelerin tedrici ve performansa dayalı olarak artması yaklaşımı benimsenebilir. Örneğin, 

ilk etapta desteğin yüzde 50’si hibe olarak verilebilir; sonra KOBİ’nin performans 

hedeflerini yakalaması durumunda hibe kısmının önce yüzde 80’e, sonra yüzde 100’e 

kadar çıkması sağlanabilir.  

 KOBİ’lerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu hızlandırmak amacıyla 

hâlihazırda Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen, firmaların yurt dışı pazara giriş 

belgelerinin temin edilmesi ve ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına 

yönelik sağlanan desteklerin kapsamı ve etkisi gözden geçirilerek geliştirilmelidir. 

Programa başvuruların büyük işletmeler tarafından yapılması; faydalananların ise 

KOBİ’ler olarak ele alınmasına yönelik bir yaklaşım geliştirilmelidir. 

 İleri teknolojiye dönüşüm hedefine KOBİ’lerin katkısının artırılması için yeni bir 

segment tanımlanmalı ve bunun altında firmalar ileri teknoloji tedarikçisi ve ileri 

teknoloji kullanıcıları olarak ikiye ayrılmalıdır. Bu gruplar için sonuç odaklı politikalar 

geliştirilmeli, örneğin ileri teknoloji kullanım senaryolarına bağlı olarak yöntem 

değiştirmenin fayda-maliyet analizi konusunda kapasite artırılmalı ve dönüşüm 

desteklenmelidir.  



96 

 Sistem içinde yüksek katma değerli KOBİ’lere daha fazla kaynağın tahsis edilmesine

yönelik önlemler alınmalıdır. Bunun için temel göstergelerden biri olarak ihracatın

kilogram değeri kullanılabilir. Bugün ortalama 1,39 dolar olan ihracatımızın kilogram

değerini daha yükseğe çıkaracak, farklı sektörlerden girişimciler desteklenmelidir.

Örneğin, metropollere yakın bölgelerde ileri ve temiz imalat yapan, ihracat kilogram

değeri 50 USD’nin üzerinde olan firmalara uzun vadeli kiralama imkânlarıyla üretim

mekânları sunulabilir.

3.4.3.2. Proje Finansmanı İmkânlarının Geliştirilmesi 

Kamu desteklerinin yanında Ar-Ge ve yenilikçiliğin fonlanması konusundaki 

imkânların geliştirilmesi, yenilikçiliğin finansmanı alanında gerek bankacılık gerekse kredi 

garanti sisteminde eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak aşağıdaki politikaların 

uygulanması önemli görülmektedir:  

 Gelişen kalkınma bankacılığı anlayışı çerçevesinde yeniliğin finansmanında

uzmanlaşabilecek bir banka kurularak veya Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak,

ülkemiz KOBİ, Ar-Ge ve yenilik politikalarının etkinliği artırılmalıdır. Orta Vadeli

Programda (2018-2020) yer alan “Kalkınma Bankası, stratejik sanayi sektörlerinde

yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim yatırımlarına uzun vadeli fon sağlayacak şekilde

yeniden yapılandırılacaktır” politikasının hayata geçirilmesine öncelik verilmelidir.

 Kalkınma Bankacılığı reformunun odağında, ileri teknoloji ve yenilikçi alanlarda uzun

vadeli finansman modellerinin geliştirilmesine yönelik programlar oluşturulması yer

almalıdır. Bu programlar kapsamında, henüz karşılanmamış ya da yetersiz olarak

karşılanan küresel bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik ilk örnek geliştirebilmiş, yenilikçi

iş modelinin doğrulamasını yapabilmiş ve belirli bir olgunluğa erişmiş işletmeler yer

almalıdır. Bu programların temel amacı, işletmelerin fonksiyonel ürün, gerçek ilk örnek,

ürün ve test geliştirilmesi, küçük ölçekli üretim, pazar testi, orta ve büyük ölçekli üretim,

pazarlama, dağıtım, satış ve satış sonrası destek ağı oluşturması, algı yönetimi ve

markalaşma aşamalarından verimli ve süratli şekilde geçebilmesini sağlamak olmalıdır.



97 

 

 Küresel ölçekte yenilikçi girişimcilere yönelik olarak Eximbank kaynaklarını etkin 

kullanımı sağlanmalı, ülke kredi ve garanti programlarının kullanımı artırılmalıdır.  

 Ar-Ge projelerine kredi garanti desteği verilmesi yoluyla bankaların bu alana yönlenmesi 

özendirilmelidir. Bu kapsamda, girişim sermayesi yatırımı alan işletmelerin proje 

finansmanı için borçlanmalarını destekleyecek kredi garanti mekanizmaları 

geliştirilmelidir. Bu tip şirketlere verilecek özel kredi garantileri, şirkete girişim 

sermayesi fonunun yaptığı finansman girişinin borç yoluyla (leverage) katlanmasını 

sağlayacaktır. Böylece kredi garanti desteklerinin, verimlilik hedefi de gözetilerek, seçici 

kullanımı yoluyla makroekonomik dengeleri gözetmesi temin edilecektir. 

3.4.3.3. Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi  

 Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda KOBİ’ler özelinde aşağıdaki hususlara öncelik 

verilmesi gerekli görülmektedir:  

 Kamunun Ar-Ge alanındaki destekleri tasarlanırken, sanayicinin Ar-Ge ile tanışması, bu 

konuya ilişkin yatkınlıkların gelişmesi ve teknopark girişimcileri ile işbirliğinin 

artırılmasına yönelik katı kuralları olmayan esnek uygulamalar geliştirilmelidir.  

 Ar-Ge ve yenilik alanındaki dönüşümde, uzun vadede, özellikle ikinci ve üçüncü kuşak 

daha eğitimli genç sanayicilere kilit roller düşmektedir. Aynı şekilde, firma içinde, kurucu 

neslin bu riskli faaliyetlere kaynak ayırmaya ikna edilmesinde kamu desteklerinin önemli 

bir rolü olmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinden ticari kazanç sağlanması ise firmanın 

gelişmesini, daha yenilikçi hâle gelmesini ve yeni Ar-Ge projelerinin sürdürülebilirliğini 

artırmaktadır. Bu kapsamda, Hollanda, İrlanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde 

uygulanan, KOBİ’lerin yenilikçi faaliyetlerini özendiren Innovation Voucher benzeri 

programlar geliştirilmelidir.  
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Kaynak: 1) Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, ÖİK çalışmaları için hazırlanan bilgi notu 

2) Riga Deklarasyonu http://hytetra.eu/d/news/Riga_declaration.pdf

3.4.3.4. Pazarlama Yetkinliklerinin Geliştirilmesi 

Değer zincirinde ilerlemenin yollarından biri de yenilikçiliğe yönelik faaliyetler ile 

pazarlama faaliyetleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmekten geçmektedir. Önümüzdeki dönemde, 

Ar-Ge faaliyetlerinde özel sektör payı yüzde 50’den daha yukarıya çıkarken, yapılan 

araştırmaların ekonomik etkinliğini artırmak temel hedef olmalıdır. Birçok gelişmekte olan 

ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ticarileşmedeki temel eksikliklerin başında Ar-Ge faaliyetleri 

ile pazar ihtiyaç tespiti/analizi arasındaki bağın zayıflığı gelmektedir. Bu bağlamda yenilikçi 

işletmelerin pazarlama kabiliyetlerini ve yetkinliklerini geliştirmek için aşağıdaki politikaların 

uygulanması büyük öneme sahiptir: 

 Yenilikçi iş modeline sahip ve/veya Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün

ve hizmetlerin pazarlama süreçleri desteklenmeli ve bu alanda farkındalık artırılmalıdır.

Bu kapsamda, özellikle Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Program, Bilim ve

Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarında belirlenen öncelikli teknoloji alan ve sektörleri

Kutu: Innovation Voucher Programı (Hollanda, İrlanda, Birleşik Krallık) 

Innovation Voucher Programı, KOBİler ile araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmeyi 

amaçlayan bir teşvik mekanizmasıdır. 

Innovation Voucher, üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarından araştırma ve geliştirme 

konusundaki ihtiyaçları için hizmet almak isteyen firmalara yetkili kurumca sağlanan ve 

kullanıldığında ilgili araştırma kurumuna ödeme yapılmasını taahhüt eden bir belgedir. İhtiyaç 

duyduğu araştırma konusu ile ilgili talebini, özet olarak hazırlayan firma, yetkili kuruma (ör. 

Kalkınma Ajansı, İnovasyon Ajansı) başvuruda bulunur ve başvurusunun teknik ve yönetimsel 

açıdan yeterli bulunması halinde belgeyi almaya hak kazanır. Firma belgeyi aldıktan sonra talebini 

daha kapsamlı olarak formülize ettiği bir başvuru dosyası ile ilgili araştırma kurumuna sunar. 

Araştırma kurumu, firmanın talebine yanıt olarak getirdiği araştırma sonucunu sunduktan sonra 

belgenin karşılığında hakkettiği tutardaki bedel yetkili kurumca tarafına ödenir. Teamülde bir 

belgenin bir araştırma kurumuna sunularak kullanılması için 6 ila 12 ay müddet tanınır. Yine 

teamülde araştırma kurumuna ödenen meblağ 5 ila 10 bin Avro düzeyindedir. Avrupa Komisyonu, 

Riga Deklarasyonu ile Innovation Voucher Programlarının Avrupa sathında yaygınlaştırılmasını 

desteklediğini beyan etmiştir. Avrupa’da Innovation Voucher Programlarının en başarılı olarak 

uygulandığı bölgeler, Hollanda, İrlanda ve West Midlands (Birleşik Krallık) olarak görülmektedir. 
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başta olmak üzere uluslararası pazarlara yönelik ürünlerin geliştirilmesi ve 

ticarileştirilmesi faaliyetlerini içerecek destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. 

 Seçilmiş teknoloji ve değer zincirleri için hedef pazarlara yönelik pazara giriş çalışmaları, 

genel, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri, fuarlar ve projeler desteklenmelidir. 

Turquality ve Marka Destek Programlarından faydalanan Ar-Ge yoğun firmaların sayısı 

artırılmalı; bu tipte yenilikçi firmaların ihtiyaçlarına odaklanan bir markalaşma ve 

pazarlama destek programı oluşturulmalıdır.  

 Pazarlama için ülke bazlı yaklaşımların yanında, küresel ölçekte rekabet gücü yüksek 

metropollere yönelik şehir bazlı stratejiler geliştirilmelidir. 

 Özellikle ileri teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren yabancı şirketlerin ve markaların 

satın alınarak dış pazarlardaki dağıtım kanallarına doğrudan erişim sağlanması 

desteklenmelidir. Bu konuda bilgilendirme, danışmanlık ve teknik destek sağlanmasına 

yönelik mekanizmalar operasyonel hale getirilip etkinlikleri artırılmalıdır.  

 Ticari ateşeler gibi yurt dışında görevli kamu personelinin bu kapsamda bilinçlendirilmesi 

ve eğitilmesi, teknolojik ürünlerin tanıtımı ve uygun kanallara iletilmesi konusunda daha 

aktif katkı sağlaması gibi çözümler değerlendirilmelidir.  

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), özellikle küçük ölçekli ihracatçılara kalite belgesi ve 

kullanım kılavuzunu dünyada en çok kullanılan dilleri (İngilizce, İspanyolca, Rusça, 

Çince, Japonca, Almanca, Fransızca) içerecek şekilde belirli standartlarda hazırlama, 

küçük şirketlere sigorta, hukuk, alacakların takibi gibi profesyonel hizmetler konusunda 

destek sağlamalıdır.  

3.4.3.5. Dijital Dönüşümün Hızlandırılması 

 Dijital dönüşüm sürecinin ülkemiz KOBİ’leri için hızlandırılmasına yönelik olarak 

aşağıdaki politikaların önemli olduğu düşünülmektedir:  

 Firmalar arasındaki dijital uçurumun azaltılmasına yönelik olarak KOBİ’lerin çevrimiçi 

faaliyetleri özendirilmeli, KOBİ’lerdeki dijitalleşme becerilerinin yükseltilmesine 

yönelik kamu kaynakları artırılmalıdır. Bu kapsamda, bilgi ve içerik yönetimi (ERP, 
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MRP), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) iletişim ve etkileşim, işlem yapabilme (kamu, 

finans, e-satış), dijital araçları kullanarak problem çözebilme, müşteri/çalışan 

memnuniyetini artırıcı içerik geliştirme gibi konularda kapasite inşası süreçleri 

desteklenmelidir.  

 KOBİ’lerde dijitalleşme ve otomasyon yatırımları için finansman desteğine yönelik yeni

bir teşvik aracı oluşturulmalı; bu kapsamda geliştirilecek projelerin finansman sağlayıcı,

talep eden KOBİ ve çözümü sağlayacak olan teknoloji şirketinden oluşan üçlü bir

kurguya sahip olmasına önem verilmelidir. Sadece teknolojinin satılmasına

odaklanılmamalı; işletim, bakım, kalıcı şekilde kullanılacak hizmetler gibi unsurlar da

kapsam içine alınmalıdır. Bu yönde daha uzun vadeli angajmanlar desteklenirken başta

yazılım sektörü olmak üzere, çözüm sağlayıcı firmaların gelişimine de imkân

tanınmalıdır.

 KOBİ’lerin çevrimiçi faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik tedbirler artırılmalı; bu amaca

yönelik yerel girişimler artırılarak, odalar, kalkınma ajansları, belediyeler, STK’lar ve

büyük ölçekli teknoloji şirketleri arasındaki işbirlikleri desteklenmelidir.

 KOBİ’lerin çevrimiçi yazılımların kullanımını tetikleyici bir unsur olarak e-faturaya

geçişinin hızlandırılmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

 BT sektöründeki küresel oyuncuların, küresel değer zincirinde yüksek katma değerli

hizmetlerden pay almamızı sağlayacak şekilde Türkiye’ye çekilebilmesi için etkin

yatırım promosyonu çalışmaları yapılmalı; TGB’ler ve OSB’lere bu konuda yetki

verilmelidir. (Ayrıca bkz. Politika #5)

 Bilgi Toplumu Stratejisinde öngörülen “Türkiye’nin bölgesel veri merkezi olması ve

bulut bilişimin yaygınlaştırılması” hedefine öncelik verilmelidir.  Bulut bilişimin şirketler

kesimindeki uygulamalarının artması desteklenmeli; bu alanda özgün uygulamalar

geliştiren girişimlerin sayısı ve niteliğinin artırılması hedeflenmelidir. Kuluçka destekleri

programı kapsamında, bulut bilişim girişimlerini geliştirmeye yönelik hızlandırıcı

programlara özel bir destek verilmelidir.



101 

 KOBİ’ler nezdinde bulut bilişimin avantajlarına ilişkin bir farkındalık kampanyası

düzenlenmelidir.

 Şirketlerin siber güvenlik konusundaki çekincelerinin giderilmesi için Avrupa Birliği

mevzuatına uygun bir şekilde, bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının veri güvenliği

alanında kanuni tedbirler alınmalıdır.

3.4.3.6. E-İhracat Kapasitesinin Artırılması 

Uzak pazarlara erişim, pazarlama yetkinlikleri, tasarım ve bilgi yoğun ürünlerin azlığı 

gibi Türkiye’nin mevcut ihracat yapısındaki sorunları çözmek için önemli bir fırsat ortaya 

koyan e-ihracat proaktif bir şekilde desteklenmeli ve önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bu 

bağlamda On Birinci Plan Döneminde aşağıdaki politikaların uygulanmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir:  

 Üretimde bölgesel merkez olma hedefinin yanında, Türkiye’nin bölgesel e-ticaret

merkezi olması hedefine yönelik olarak, e-İhracat stratejisi uygulamaya geçirilmeli, Türk

mal ve hizmetlerinin uluslararası piyasalarda e-ihracat yoluyla yer alma süreci

hızlandırılmalıdır. KOBİ’lerin e-ticaret yoluyla dış pazara erişimini artırmak için mevcut

destek çerçevesi genişletilmeli, özelikle B2C alanına yönelik müşteri bulma, lojistik ve

ödeme sistemleri geliştirmeye yönelik kapasite artırılmalıdır.

 Lojistiğe yönelik olarak, uluslararası e-ticaret gönderilerinde lojistik maliyetlerinin bir

bölümünü̈ desteklemeye yönelik özellikle ortak altyapı niteliğindeki lojistik

merkezlerinin maliyetlerini karşılayabilecek ve DTÖ kurallarıyla çelişmeyecek bir

program geliştirilmelidir.

 Yurt dışına e-ticaret üzerinden ihracat yapan firmalar özel bir statü̈ ile tanımlanarak, bu

işletmelerin B2C satışlarında gümrük ve lojistik süreçlerinde kolaylaştırıcı düzenlemelere

gidilmelidir.

 Üniversite, ticaret odaları ve KOSGEB nezdinde e-ihracat eğitim ve destek programları

ile girişimcilere bu alanda bilgi birikimi oluşturacak programlar geliştirilmelidir.
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 E-ticaret mağazalarına yönelik olarak, e-ticarete başlamaya karar veren ve Amazon, eBay

vb. mevcut dış platformlara üye olan şirketlerin, yazılım kullanma ve pazarlama

kapasitelerini artıracak eğitim programları düzenlenmeli; kendi e-ticaret sitelerini açmak

isteyen şirketlerin ise tasarım, yazılım, pazarlama, satış yapılacak ülkelerin dillerine

çeviri ve ödeme sistemlerine uyum sağlama gibi ihtiyaçları desteklenmelidir.

 Şirketlerin yurt dışında açacakları ofis ve bilişim merkezlerinin yanında dağıtım

merkezlerine yönelik de destekler sağlanmalı ve e-ihracatçıların lojistik imkânları

genişletilmelidir.

 e-ihracata yönelik destek programları, tek tek e-ticaret oyuncularının yanı sıra tercihen e-

ticaret şirketleri ile lojistik, ödeme sistemi, yer ve içerik sağlayıcı gibi ekosistem

oyuncularının bir araya geleceği platformları hedefleyerek işbirlikleri özendirilmeli,

böylece ölçek ekonomileri ve paydaşlar arası öğrenme artırılmalıdır.

 e-ticaret süreçlerinde tüketiciye hizmet verecek Arapça, Rusça gibi dillerde yetkin

personelin desteklenmesi için bir program geliştirilmelidir.

3.4.3.7. Firma Yönetim Pratiklerinin İyileştirilmesi 

Firma yönetim pratiklerinin iyileştirilmesine kamunun katkı sağlamasına yönelik olarak 

On Birinci Kalkınma Planı döneminde aşağıdaki adımlar atılabilir:  

 Devlet desteklerinin bir kısmında danışmanlık hizmetlerine yönelik giderler

desteklenecek giderler arasında yer almaktadır. Özellikle Ekonomi Bakanlığı’nın

yürüttüğü Turquality programında yetkilendirilmiş danışmanlık firması işbirliğiyle

yapılan çalışma kapsamında firmanın mevcut durumunun detaylı analizi yapılmakta,

marka gelişimi için yol haritaları ve iyileştirme projeleri tasarlanmaktadır. Programın

firmaların ihracat vizyonunun ve becerilerinin artırılmasına katkı sağladığı, firmalar ve

sektör kuruluşları tarafından dile getirilmektedir. Bu desteklerin şirketlerimizin yeni

gelişen teknolojiler karşısında kurumsal inovasyon kapasitelerini geliştirecekleri

danışmanlık hizmetlerini içerecek şekilde geliştirilmesine öncelik verilmelidir. Kurumsal

inovasyonun geliştirilmesinde, global trendlere paralel olarak pazara yönelik yeni ürün

ve iş süreçleri ortaya çıkarılması ve açık inovasyon yaklaşımları esas alınmalıdır. Böyle
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bir program aracılığıyla elde edilen “danışmanlarla birlikte çalışma deneyimi” 

yaygınlaştırılabilir. 

 Ulusal ve uluslararası tecrübesi olan, büyük firmalardan erken emekli olan 

profesyonellerin, KOBİ’lerin yönetimine katkı sunması amacıyla, onları akredite etmeye 

ve KOBİ’lerdeki çalışma maliyetlerinin bir kısmının kamu tarafından üstlenilmesine 

yönelik bir program geliştirilmelidir.  

 Şirketlerimizin elindeki fikri mülkiyetin azami kullanımına yönelik danışmanlık 

hizmetleri de geliştirilmelidir. Bu hizmetler geliştirilirken, özellikle bir alan için 

geliştirilen fikri mülkiyetin başka bir alanda kullanımı için lisanslanması, bir şirket içinde 

ticarileştirilemeyen fikri mülkiyetin yeni bir girişim kurmak suretiyle ticarileştirilmesi 

gibi girişimciliği destekleyen programlara ve bunların desteklenmesine öncelik 

verilmelidir. 

 Yönetici geliştirme programı yine Turquality kapsamında yürütülen bir faaliyettir. Destek 

alan firmaların yöneticilerine yönelik seçkin üniversitelerin işbirliğinde verilecek 

eğitimle firmaların son gelişmeleri yakalayabilmeleri, elde ettikleri akademik bilgiyi iş 

pratikleri ile birleştirmesi amaçlanmaktadır. Yönetici geliştirme programının ölçeği 

Turquality ötesine taşınarak istekli firmalarla işbirliği içinde geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

 Firmalarda İnsan Kaynağının Geliştirilmesi Operasyonel Programı oluşturulmalıdır. Bu 

program aracılığıyla danışmanlık firmaları, akademik kuruluşlar ve firmalar ortaklığında 

hazırlanacak projeler kabul edilebilir. Program, belirlenecek öncelikli konularda (ör. 

pazarlama, tedarik zinciri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, takım çalışması, dijital 

dönüşüm, nesiller arası farklılıkların yönetilmesi, işyerlerinde çalışma ortamının 

iyileştirilmesi gibi fonksiyonel ya da tematik konular) kapasite geliştirme projelerine eş 

finansman sağlayabilmelidir.   

 Üniversitelerdeki akademik personelin firmalarda geçici ya da esnek çalışma şartlarında 

istihdamı veya döner sermaye katkısı olmadan danışmanlık hizmeti sunabilmesi 

sağlanmalıdır. 
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3.4.4 Esnaf ve Sanatkârlara Özel Politikalar 

Mikro ve küçük işletmelere yönelik stratejiler faiz destekli kredilere ve kefalet desteğine 

odaklanmaktadır. Bu alan büyüme beklentisi olmayan belli bir gelir düzeyini sürdürme gayreti 

içindeki profil ile büyüme basamağının ilk adımlarındaki bireysel girişimci ve işletmelerden 

oluşmaktadır. 

3.4.4.1. Esnaf ve Sanatkârların Ölçeklerini Büyütmelerinin Desteklenmesi 

Esnaf ve sanatkârlar, genellikle işleticilerin kendi bedensel çalışmaları ile kazançlarını 

sağlayan ve istihdam sayıları genellikle 1 ila 10 kişi arasında değişen işletmelerdir. Bu ölçekte 

müşteriler ve tedarikçiler ile ilişkiler için ayrı birimler ve kurumsal iletişim süreçleri 

gözlemlenmemektedir. Bu nedenle esnaf ve sanatkârlar için en önemli inovasyonun müşteri ve 

tedarikçi ilişkilerinde sosyal medya ve bilişim ürünleri kullanımıdır. Günümüzde gelişen 

iletişim araçlarının ve sosyal medyanın etkin kullanımı, girişimcilerin bilgi ve tecrübe 

düzeylerini artırmalarında etkili olabilmektedir (Onyx ve Bullen, 2000:23). Geniş ağlarda 

bulunmanın, daha fazla kaynağa ulaşım imkânı sağlamasından dolayı bir girişimin büyümesi 

için önemli olduğu genel kabul görmektedir (Neergard ve Madsen, 2004). Bu nedenle özellikle 

yeni nesil esnaf ve sanatkârların sosyal medya kullanıcılığı ve bilişim okur-yazarlığı eğitimleri 

alması desteklenmelidir.  

İşbirliği ve ortak çalışma modelleri konusunda aşağıda sıralanan alanlarda eğitim, 

danışmanlık hizmetleri ile iyi örneklerin tanıtılmasını sağlayıcı önlemler alınmalıdır:

 Ana girdiler için ortak tedarik ve dağıtım. Örneğin aynı sektörde iş yapanlar arasında

alım gücünün artırılması için ortak tedarik kooperatifi, tedarik platformu oluşturulması

desteklenebilir.

 Destekleyici hizmetler için ortak hizmet alımı. Örneğin aynı sokakta iş yapan esnafın bu

sokak için özel güvenlik/temizlik vb. personeli istihdamı. Semt ekonomisi geliştirme

bölgesi ya da hizmet iyileştirme bölgesi adıyla bilinen model çeşitli ülkelerde kamu

hizmetlerini zenginleştirecek şekilde yerel yönetimler ile işbirliği halinde

yürütülmektedir. 18

18 Business improvement district – Bu konuda bir çalışma için “Kent merkezlerinin cazibesini artırmak için semt işletmeleri 

arası bir yönetim modeli geliştirilebilir mi? Emre Koyuncu ve Onuralp Aydın, Temmuz 2016, TEPAV Politika Notu. 
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 E-ticaret: Ürünü müşteriyle buluşturacak/buluşturan dijital platformların (armut.com,

epttavm.com, n11.com) güvenli ödeme sistemleri teşvik edilmeli ve esnaf sanatkârların

müşterilerle yeni ilişkilerinin kurulmasına imkân veren sosyal medya araçlarını etkin bir

şekilde kullanabilmeleri desteklenmelidir. Bu alandaki teşvik iki ana unsurdan oluşabilir:

1) Teknolojinin temini aşamasında vergi istisnaları ve sıfır faizli kredi sağlanabilir ve

2) Teknolojinin kullanımının sağlanabilmesi için eğitim amaçlı danışmanlık verilebilir.

3.4.4.2. Yaşam Kalitesi ve Kentsel Cazibenin Artırılması 

Başta esnaf ve sanatkârlar olmak üzere mikro ve küçük işletmeler kentsel çeşitlilik 

yaratmakta, bu da kentsel cazibenin ve kentte yaşam kalitesinin artmasına katkı vermektedir. 

Bu kapsamda aşağıdaki politikaların hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 

 Dükkânların cazibesinin artırılması için tasarım desteği sağlanması. Bunun için uzun

vadeli kredi, kısmi hibe gibi mekanizmalar oluşturulması, esnaf sanatkârlar ile

tasarımcıları eşleştirerek tasarımcılar açısından iş ölçeğini büyüten platformların

oluşturulması veya var olanlarla (örneğin www.idemama.com) işbirlikleri

desteklenmelidir.

 İmar düzenlemeleri aracılığıyla; özellikle kent merkezlerinde işyeri çeşitliliğinin

kontrollü artırılması sağlanmalı; Örneğin ön cephelerin uzunluğunu, kapı aralıklarını,

pasif cepheleri sınırlayarak küçük işyerleri teşvik edilmelidir.

 Düzensiz işyeri çeşitliliğinin ve yığılmaların engellenmesi için yer seçimi

optimizasyonuna önem verilmelidir. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Projesi (MAKS),

İçişleri Bakanlığı’nca yürütülen Adres Kayıt Sisteminde (AKS) metinsel nitelikte tutulan

adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi ve oluşturulan altyapının diğer

sistemlere entegre edilebilmesi için kurulmuş bir sistemdir. 2018 yılı sonuna kadar adres

bilgilerinin mekânsallaştırılmasının tamamlanması öngörülmektedir. Sistemin devreye

girmesiyle bir işyeri adresinin meslek kolu veya sektör koduyla ilişkilendirilmesi

mümkün olacaktır. Bu sayede yeni işyeri açmak isteyen bir girişimci işyeri açmak istediği

bölgede aynı işyerinden ne kadar olduğunu görebilecek ve yer seçim kararını daha iyi

verebilecektir.
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3.4.4.3. Mesleki Beceriler ve Yetkinliklerin Güçlendirilmesi 

Tüketiciler seri üretim ürün ve hizmetlerden uzaklaşmakta bireyselleşmiş ürün ve 

hizmete yönelik talep artmaktadır. Tüketicinin bireyselleşen taleplerinin önemli bir kısmı esnaf 

ve sanatkârların oluşturduğu mikro ve küçük işletmeler için önemli bir fırsat alanıdır. Bunun 

için kilit yetkinliklerin (iletişim, internet okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, dijital yeterlik, 

fen yeterliği, risk alma-girişim, öğrenmeyi öğrenme, yabancı dil, kültürel çeşitlilik) 

geliştirilmesi gerekmektedir. Mesleki eğitim ve hayat boyu öğrenme politikalarının tüketici 

davranışlarındaki değişimi yetkinliklere dönüştürecek önlemler alınmalıdır. 

Esnaf ve Sanatkâr olarak ele alınan meslek kesiminin tasarım ve imalat becerisi 

gerektiren ve katma değer yaratma potansiyeli yüksek olan sanatkârlığa odaklanması, diğer 

mesleklerin mikro işletme politikaları kapsamında ele alınması için Esnaf ve Sanatkâr tanımının 

gözden geçirilmesi sağlanmalıdır. 

3.5 Plan, Hedef, Amaç ve Politikaların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle İlişkisi ve 

Uyumu 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kalkınmanın çok aktörlü, çok 

temalı ve birbirleriyle yoğun bir ilişki içinde olan meseleleri için dünyanın ortak değerlerine 

dayanan bir vizyon ortaya koymaktadır. Üye ülkeler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma 

konusunda gayret göstereceklerini taahhüt ederken ulusal plan ve politika belgeleri bu 

taahhütlerin somutlaştığı temel mecrayı oluşturmaktadır. Girişimcilik, KOBİ’ler, esnaf ve 

sanatkârlar için bu raporda önerilen politikalar sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin önemli bir 

kısmıyla örtüşmektedir.  Aşağıda önerilen politikalar altında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

(alt hedefler) sunulmaktadır. 

3.5.1 Genel Politikalar (Girişimcilik ve KOBİ’leri Kapsayan) 

Devlet desteklerinde arayüz yaklaşımının benimsenmesi 

 8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme,

teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek

seviyelere çekilmesi
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 8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve 

yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal 

hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet 

kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi 

 8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken 

istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam 

olarak benimsenmesi 

 9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının 

yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma 

ve yenilikçiliğin desteklenmesi 

 9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar 

yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında 

çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının 

önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin 

teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi 

3.5.2 Girişimcilik Politikaları 

Kültürel değişim ve yetenek havuzunun derinleştirilmesi 

 4.3. 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki 

eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması 

 4.4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve 

mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının 

önemli ölçüde artırılması 

 8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve 

yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal 

hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet 

kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi 
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 8.8. Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen

işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma

ortamlarının geliştirilmesi

 8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve

artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi

Girişimciliğe yönelik devlet desteklerinde yöntem değişikliği 

 9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar

yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında

çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının

önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin

teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi

Girişim finansmanı politikaları 

 9.5. Özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerde, 2030’a kadar

yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve her 1 milyon kişi içindeki araştırma-geliştirme alanında

çalışan kişi sayısının, kamu araştırmalarının, özel araştırmaların ve hükümet harcamalarının

önemli ölçüde artırılması yoluyla bilimsel araştırmanın geliştirilmesi ve sanayi sektörlerinin

teknolojik yetkinliklerinin genişletilmesi

3.5.3 KOBİ Politikaları 

KOBİ politikasında kritik segmentlere odaklanma 

 8.2. Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme,

teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek

seviyelere çekilmesi

Proje finansmanı imkanlarının geliştirilmesi 

 8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve

artırılması için yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi
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 9.3. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük ölçekli sanayi işletmelerinin ve diğer 

işletmelerin uygun koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer 

zincirlerine ve piyasalara entegrasyonlarının artırılması 

Yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi 

 8.3. Üretim faaliyetlerinin, insana yakışır istihdam yaratmanın, girişimciliğin, yaratıcılık ve 

yenilikçiliğin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların desteklenmesi ve finansal 

hizmetlere erişim yoluyla mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet 

kazanmalarının ve büyümelerinin teşvik edilmesi 

 9.b. Sanayi çeşitliliği ve sanayi ürünlerinde değer artırımı için uygun bir politika ortamının 

yaratılması aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerde yurt içi teknoloji gelişiminin, araştırma 

ve yenilikçiliğin desteklenmesi 

Dijital dönüşümün hızlandırılması 

 9.c. Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimin önemli ölçüde artırılması ve 2020 yılına kadar 

en az gelişmiş ülkelerde evrensel ve uygun fiyatlı internet hizmetlerine erişimin sağlanması 

için çaba gösterilmesi 

3.5.4 Esnaf ve Sanatkârlara Özel Politikalar 

Esnaf ve sanatkârların ölçeklerini büyütmelerinin desteklenmesi 

Yaşam kalitesi ve kentsel cazibenin artırılması 

 11.3. 2030’a kadar bütün ülkelerde kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşmenin geliştirilmesi 

ve katılımcı, entegre ve sürdürülebilir insan yerleşimlerinin planlanması ve yönetilmesi için 

kapasitenin güçlendirilmesi 

Mesleki beceriler ve yetkinliklerin güçlendirilmesi 

 4.3. 2030’a kadar bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki 

eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması 

 4.4. 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve 

mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının 

önemli ölçüde artırılması  
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

Dünyada teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin hızının On Birinci Plan Döneminde 

daha da artması beklenmektedir. Günümüze kadar lineer olarak gelişen çoğu iktisadi ve 

teknolojik unsurun, On Birinci Plan Döneminde üssel büyüme patikasına girme ihtimali, 

girişimcilik ve KOBİ politikalarının önemini ülkemizin kalkınma süreci açısından kritik hale 

getirmektedir. Yeni teknolojilere adaptasyon sürecinin giderek kısalması; 2012’de dünyada 1 

milyar olan internet kullanıcı sayısının 2016’da 3,5 milyar kişiye ulaşmış olması; insanların 

akıllı telefonların geçirdikleri sürenin 2012-2016 arasında iki kattan fazla artmış olması gibi 

gelişmeler, söz konusu yeniliklere süratli adapte olabilen işletmelerin, özellikle de startup’ların 

önemini artırmaktadır. Yenilikçi iş modellerini benimseyebilen startup ve KOBİ’ler, teknolojik 

gelişmeleri hem yönlendirerek hem de bu gelişmelerin yarattığı fırsatlardan faydalanarak 

önemli bir ekonomik değer yaratmaktadır. Bu bağlamda, özellikle dünyada üretilen veri 

hacminin 2010’daki 2 Zetabayt düzeyinden 2016’da 20 Zetabayt’a erişmiş olması, 2025’te ise 

163 Zetabayt’a erişmesinin beklenmesi büyük veriye dayalı iş yapan startupların, başta sağlık, 

eğitim, finans, enerji, sigorta, seyahat gibi alanlar olmak üzere, sektörel dinamikleri doğrudan 

etkileyecektir. Türkiye’de henüz yüzde 3,5 olan e-ticaretin perakende içindeki payının çoğu 

gelişmiş ülkede yüzde 15 düzeyine erişmiş olması, iş modellerinde bu gelişmelerin getirdiği 

fırsatlara odaklanan sadece startup ve KOBİ’lerin değil aynı zamanda esnaf ve sanatkârların da 

önemini artırmaktadır. 

Cumhuriyetin 100. yılının idrak edileceği On Birinci Kalkınma planı döneminde, 

Türkiye’nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesinin yolu girişimcilik ekosisteminin 

gelişmesine ve KOBİ’lerin küresel rekabet güçlerini artıracak bir yapısal dönüşüm sürecinden 

geçmelerine bağlı olacaktır. Bu raporda yer alan hedefler ve politikalar, KOBİ’lerin yapısal 

dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve teknoloji alanındaki üssel büyümeye adaptasyon 

kabiliyetlerini artırmak; bu yolla da işletmelerin ekonomik kalkınmaya etkilerini azami kılmak 

amacıyla tasarlanmıştır.  

Yenilikçilik ve kapsayıcılık olgularının, On Birinci Kalkınma Planının genel politika 

hedefleri arasında yer alması oldukça muhtemeldir. Bu ÖİK’nin sunmuş olduğu politika 

çerçevesi her iki unsura yönelik eksenleri de içermektedir. Bir yandan girişimciler, özellikle 
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yenilikçilik tabanlı iş modelleriyle, ekonomide yaratıcı yıkım sürecini hızlandırıp, ekonominin 

teknolojik içeriğini zenginleştirmekte ve verimlilik düzeyini artırmaktadır. Diğer yandan ise, 

KOBİ’ler, hem girişimciler tarafından geliştirilen yeni teknolojileri kullanmakta; küresel 

tedarik zincirlerindeki konumlarını güçlendirerek, hızlı büyüme patikasına geçerek; ekonomik 

büyümenin sürükleyicisi olabilmektedir. Mikro ölçekli işletmelerin, özellikle de esnaf ve 

sanatkârın iş yapma kapasitelerini artıran; ekonomik rasyonelin elverdiği ölçüde de onları 

yaratıcı yıkım sürecinden koruyan mekanizmalar sayesinde de ekonomik büyümenin daha 

geniş bir tabana yayılması sağlanabilmektedir. Bu ÖİK raporunda sunulan çerçeve böyle bir 

yaklaşımı benimsemektedir. 

 Onuncu Plan Döneminde başlamış olan girişimcilik ekosisteminin derinleşme ve 

büyüme sürecinin On Birinci Plan Döneminde hızlanarak olgunluk düzeyine erişmesi 

sağlanmalı ve dünyanın ilk 10 ekonomisindeki girişimcilik ekosistemleri ile aradaki fark 

kapatılmalıdır. Türkiye yenilikçi ve yüksek katma değerli iş modelleri üreten, yurtiçi ve 

yurtdışından girişimciler için çekim merkezi haline gelmeli, insan kaynağını bu alanlarda hızla 

geliştirmelidir.   

 Politika ve öncelik belirlemek açısından yetersiz kalan mevcut KOBİ sınıflama 

sistematiğinde (istihdam, ciro/bilanço büyüklüğü) daha farklı parametreler kullanan ve amaca 

yönelik segmentler geliştiren sınıflama yaklaşımları benimsenmelidir. Bu yolla KOBİ 

politikalarının daha sistematik hale gelmesi sağlanmalı ve ülkemiz ekonomisine verdikleri 

katkı; sadece istihdam açısından değil, ihracat, verimlilik ve yenilikçilik eksenleri açısından da 

güçlendirilmelidir. Son olarak, bu raporda önerilen politikaların uygulama aşamasında rol 

üstlenebilecek, devletle firma arasındaki ilişkiyi güvene ve geliştirmeye dayalı olarak yeniden 

tanımlayacak, sadece tekil olarak firmaları değil aynı zamanda değer zincirini ve ekosistemi 

destekleyecek arayüz yapıları operasyonel hale getirilmelidir.  
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EK: Türkiye’nin Girişimcilik ve KOBİ’lerle İlgili Küresel Endekslerdeki Sıralaması 

Kaynaklar: Küresel Girişimcilik Endeksi: GEDI – Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü; Küresel Rekabetçilik Endeksi: WEF - Dünya Ekonomik 

Forumu; Küresel Yenilikçilik Endeksi: WIPO – Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü; İş Yapma Kolaylığı Endeksi: Dünya Bankası; Ekonomik Serbestlik Endeksi: 

Heritage Foundation  İnsani Kalkınma Endeksi: Birleşmiş Milletler 
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