


KOBİ’lerin ve Esnaf 
Sanatkârın 

Güçlendirilmesi





iii

Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı

ÖNSÖZ 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 
Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. 

Plan, küresel düzeyde geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim 
ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu bir ortamda Türkiye’nin kalkınma 
çabalarını bütüncül bir çerçevede ele alan temel bir strateji dokümanıdır. 

Ülkemizde kalkınma planlarının hazırlık aşamasında yürütülen Özel İhtisas 
Komisyonları çalışmaları çerçevesinde 50 yılı aşkın katılımcı ve demokratik bir planlama 
deneyimi bulunmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kesimi temsilcileri 
ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonu çalışmaları, 2014-2018 
dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarında da çok önemli bir işlevi ifa 
etmiştir. 

5 Haziran 2012 tarihinde 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde makroekonomik, sektörel, bölgesel ve tematik konularda 20’si 
çalışma grubu olmak üzere toplam 66 adet Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. 
Ülkemizin kalkınma gündemini ilgilendiren temel konularda oluşturulan Komisyonlarda 
toplam 3.038 katılımcı görev yapmıştır. 

Bakanlığımızın resmi görüşünü yansıtmamakla birlikte; Özel İhtisas Komisyonları 
ve Çalışma Gruplarında farklı bakış açıları ile yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, 
Onuncu Kalkınma Planının hazırlanmasına perspektif sunmuş ve plan metnine girdi 
sağlamıştır. Komisyon çalışmaları sonucunda kamuoyuna arz edilen raporlar kurumsal, 
sektörel ve bölgesel planlar ile çeşitli alt ölçekli planlar, politikalar, akademik çalışmalar 
ve araştırmalar için kaynak dokümanlar olma niteliğini haizdir. 

Plan hazırlık çalışmaları sürecinde oluşturulan katılımcı mekanizmalar yoluyla 
komisyon üyelerinin toplumumuzun faydasına sundukları tecrübe ve bilgi birikimlerinin 
ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır. 

Bakanlığım adına komisyon çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunar, Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu raporları ile bu raporların sunduğu 
perspektifle hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni 
ederim. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Başbakanlık Genelgesi ile Türkiye’nin 2014-2018 dönemini kapsayacak olan 10. 
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları başlamıştır.1 Başbakanlık Genelgesi’nde “Günümüz-
de kalkınmanın; ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, ulus-
lararası rekabet gücü, sürdürülebilir büyüme, insani gelişmişlik gibi kavramları da içine 
alacak şekilde çok boyutlu bir anlayışla tanımlanmaktadır. Ülkemizde de kalkınma çaba-
larının bu tanıma uygun olarak bütüncül bir bakış açısıyla sürdürülmesi gerekmektedir. 
Önümüzdeki dönemde kamu yönetiminde stratejik bakışı esas alan, bireylerin ekonomik 
ve sosyal gelişimlerini destekleyen, ülkenin potansiyelini, bölgesel dinamiklerini ve in-
sanların yeteneklerini harekete geçiren, ekonomik hayatta rekabet gücünü merkeze alan 
ve her alanda adaleti gözeten üretim odaklı bir yaklaşım, kalkınma sürecinde belirleyici 
olacaktır” denilmektedir.  Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı tarafından KOBİ ve Esnaf 
Sanatkârın Güçlendirilmesi Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur.  

Kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının katılımıyla 
oluşan Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda bu rapor hazırlanmıştır. Raporun ama-
cı mevcut durumu ve Dokuzuncu Plan dönemindeki gelişmeleri ortaya koymak, GZFT 
analizi sonrasında Orta Vadeli (2018) ve Uzun Vadeli (2023) plan hedeflerini, amaç ve 
politikalarını, bu amaç ve politikaları gerçekleştirmeye yönelik eylem ve uygulama stra-
tejilerini belirlemektir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatifler2 ülkemiz-
de toplam işletme sayısının yüzde 99,9’unu, istihdamın yüzde 78’ini, faktör maliyetiyle 
katma değerin yüzde 55’ini oluşturmaktadır. Bu işletmeler cironun yüzde 65’ini3, maddi 
mallara ilişkin yatırımların yüzde 41’ini,4 ihracatın yüzde 60’ını, ithalatın yüzde 40’ını5,  
maaş ve ücretlerin yüzde 51,5’ini, banka kredilerinin yüzde 24’ünü6, Ar-Ge harcamaları-
nın yüzde 14,5’ini sağlamaktadır.7 KOBİ’lerin ticari kesim Ar-Ge harcamalarındaki payı 
ise yüzde 37,7’dir.8 KOBİ’lerin yüzde 92,2’si internet kullanmaktadır9. Görüldüğü üzere 
ülkemizdeki işletmelerin geliştirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması ekonomik, sosyal 
kültürel ve siyasi açıdan kritik bir önem taşımaktadır. 

İşletme politikaları diğer pek çok politika alanıyla yatayda ve dikeyde yakın bir iliş-
ki ve etkileşim halindedir. Bunlar sanayi, turizm, kümelenme, bölgesel kalkınma, yenilik 
ve Ar-Ge, ihracat, dış tedarik, çevre, enerji, kişilerin-malların-sermayenin serbest dolaşı-
mı politikalarıdır. Bu nedenle geliştirilecek işletme politikaları ve uygulama araçları diğer 
politika alanlarında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından izlemek ve etkilerini 
dikkate almak durumundadır. 
1 4 Haziran 2012 tarih ve 2012/14 sayılı Genelge
2 Kısaca  “işletmeler” olarak belirtilecektir.
3 TÜİK KOBİ Girişim İstatistikleri, 2011
4 TÜİK Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, 2009
5 TÜİK Dış Ticaret istatistikleri,2010
6 BDDK, 2012
7 TÜİK Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması, 2010
8 TÜİK Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması, 2011
9 Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, 2011
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Avrupa Birliği 2011 Yılı İlerleme Raporu Türkiye’nin işletmeler politikasının AB 
ile uyumlu olduğunu belirtmektedir. Ancak bazı politika araçlarının uygulamasına baktı-
ğımızda bu politikaların gerçekleşmesi için milli bütçeden ayrılan kaynakların ülkemizin 
gerçek ihtiyacına oranla son derece yetersiz düzeyde kaldığını görmekteyiz. Ayrılan kay-
nakların o alanda kritik noktayı aşacak boyutta değişiklikler yapılmasını sağlayıcı ölçek 
ve etkiden oldukça uzak ve yetersiz olduğu, nitekim söz konusu alanda yıllar itibariyle 
beklenen gelişmenin de gerçekleşmediği, hatta bazı alanlarda göreceli olarak geriye gidiş 
olduğu gözlenmektedir. Bu sorun daha fazla kaynak ayrılması ve ayrılan kaynakların 
daha bilinçli kullanımı ile aşılabilir.

Dünyada 2000’li yıllardan itibaren hızlanan küreselleşme olgusuna bağlı olarak 
yaşanan özelleştirme ve deregülasyon çalışmaları, bilgi ve iletişim teknolojisinin hızlı 
gelişimi ve yaygınlaşması ile siyasi gelişmeler makro düzeyde tüm ülkeleri, mezo düzey-
de bölgeleri ve sektörleri, mikro düzeyde ise işletmeleri etkilemektedir. Küreselleşmenin 
ulusal ekonomilere sunduğu yeni fırsatlar kadar olumsuzluklar ve tehditler de bulunmak-
tadır. Dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan ekonomik bir olumsuzluk veya doğal 
afetler kısa sürede dünyanın geri kalan kısmını etkilemektedir. Teknik veya ticari alanda 
yaşanan olumlu bir gelişme de aynı şekilde kısa sürede yayılabilmektedir. Ekonomide 
ülkelerin göreceli etkinliği giderek azalırken ulusüstü şirketlerin payı ve önemi artmakta-
dır. Ulusüstü şirketlerin küresel ekonomideki payının yüzde 32 seviyesine kadar artması 
neticesinde orta vadede makro düzeyde ülkemizde yaşanan Alışveriş Merkezleri - Esnaf 
ve Sanatkâr etkileşiminin benzeri bir etkileşimin dünya ekonomisinde ülkeler ile ulusüstü 
şirketler arasında yaşanması beklenmektedir. Ülke ekonomilerinin yavaşladığı veya da-
raldığı günümüzde ulusüstü şirketlerin ise büyümeye devam ettiği görülmektedir. Bu ne-
denle yeni düzeni doğru algılayıp buna göre stratejisini belirleyemeyen sektörler, bölgeler 
ve işletmelerin orta ve uzun vadede ayakta kalma ve yaşama şansı bulunmamaktadır.

2013 yılında sona eren Dokuzuncu Plan döneminde işletmeleri yakından ilgilendi-
ren önemli mevzuat ve kurumsal düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırmalar Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tek-
noloji Geliştirme Bölgeleri ve Borçlar Kanunlarında yapılan değişiklikler ve yeni Türk 
Ticaret Kanunu bunların başında gelmektedir. 2011 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji, 
Ekonomi,  Avrupa Birliği ve Kalkınma Bakanlıkları kurulmuştur. Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerle bazı bakanlıklar birleştirilmiş veya yeniden organize edilmiştir. Bazı alanlar-
da ise beklenen kanunlar henüz çıkarılamamıştır. Esnaf ve sanatkâr kesiminin AVM’lerle 
etkileşimini düzenleyen kanun beklentisi buna bir örnektir. 

Türkiye Dokuzuncu Plan Döneminde AB 7. Çerçeve Programı’na ve CIP-Rekabet 
Edebilirlik ve Yenilik Programı’na katılmıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA 
Projeleri bakanlıklardaki ihale ve sözleşme birimlerinin akreditasyonuyla hızlanmıştır. 
Türkiye Avrupa Birliği KOBİ Şartı’nı kabul etmiştir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Or-
ganize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler önemli oranda gelişmiştir. Ulusal nitelikte 
önemli strateji belgeleri yayınlanmıştır. Bunlar arasında Sanayi Stratejisi, KOBİ Stratejisi 
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ve Eylem Planı, Kooperatifçilik Stratejisi, Esnaf ve Sanatkâr Değişim Dönüşüm ve Des-
tek Stratejisi ve Eylem Planı, Turizm Stratejisi, İhracat Stratejisi sayılabilir. Türkiye’nin 
strateji dokümanı hazırlamakta kazandığı tecrübeyi bunları uygulama, izleme ve değer-
lendirme alanlarında da kazanması gerekmektedir. Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olarak 
kurulan Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarının bu alanda önemli katkıda 
bulunacağı bilinmektedir.

Türkiye’nin dünyada genel kabul görmüş bazı rekabet göstergelerinde sıralaması 
çok sınırlı da olsa yükselmiştir. Ancak bu sınırlı yükselmenin rekabet gücümüzdeki artış 
kadar,  geçmiş yıllardaki endeks hesaplamalarında ilgili endeksi hazırlayan uluslararası 
kuruluşlara iletilen bilgilerin giderek daha sağlıklı ve eksiksiz verilmesine bağlı olarak 
gerçekleştiğine ilişkin ihtimaller de bulunmaktadır. 

Mevcut Durum Analizi ülke bazında bakıldığında gerçekten önemli gelişmeler kay-
dettiğimizi, ancak küresel ölçekte mevcut konumumuz ile olmamız gereken uluslararası 
düzey karşılaştırıldığında ve zaman faktörü de dikkate alındığında ülke olarak adeta ye-
rinde saydığımızı, hatta 20 yıl önce eşit düzeyde olduğumuz ülkelere nazaran geri gitti-
ğimizi söyleyebiliriz. Örneğin 1960’lı yıllarda eşit düzeyde olduğumuz Güney Kore’nin 
GSMH’sinin Türkiye’nin üç katına çıktığını, Türkiye’de yüzde 3 olan ihracatta ileri tek-
noloji ürünlerinin payının yüzde 30’u aştığını, ülkemizde yüzde 35 olan yüksek öğretim-
de okullaşma oranının yüzde 90’ı geçtiğini görmekteyiz.

Raporda gelişmiş ülkelerin işletme politika ve uygulamaları da gözden geçirilmiş-
tir. Üyelik sürecini yaşadığımız ve dış ticaretimizin yüzde 40’ından fazlasını gerçekleş-
tirdiğimiz Avrupa Birliği, 2010 yılı hedeflerini ortaya koyan Lizbon Stratejisi’nin uygu-
lamada yetersiz kaldığını kabul ederek Avrupa 2020 Stratejisi’ni belirlemiştir. Türkiye bu 
yeni strateji dokümanında ortaya konulan hedefleri benimsemektedir. Avrupa Birliği’nin 
İtalya, Yunanistan, İspanya, İrlanda ve İzlanda gibi ülkeleri Avro Para Birliği’nin devamı-
nı sıkıntıya sokan ciddi mali sorunlar yaşamaktadır. Söz konusu beş ülkenin toplam borcu 
10 trilyon Avro’yu aşmıştır. Çin ve Hindistan ekonomisi yavaşlamıştır. Rusya petrolün 
fiyatının düşmesi durumunda sıkıntıya gireceğini ifade etmektedir. Orta Doğu bölgesi-
nin petrol kaynaklarının yeniden bölüşümü isteği Rusya-Çin ve ABD-AB arasında siya-
si ve askeri gerginliğe neden olmaktadır. Hindistan Afrika’ya açılmayı hedeflemektedir. 
AB’nin daralan ticaretini artırmak için Çin ve Hindistan ile Serbest Ticaret Anlaşması 
imzalaması durumunda dış ticaretimiz ciddi düzeyde etkilenecektir. Ticaret hacmi 345 
milyar ABD dolarına ulaşan Çin ve Japonya arasındaki adalar sorunu ilişkileri olumsuz 
etkilemektedir. Malların serbest dolaşımı istenirken, AB ülkelerinin vize uygulaması işa-
damlarımızın serbest dolaşımına ve ticaret gelişmesine engel olmaktadır. Son 10 yılda 
yüzde 58 oranında büyüyen Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre AB’ye üye olaca-
ğımıza inananların oranı yüzde 20’inin altına inmiştir.10 Yukarıda belirtilen olgular ve 
muhtemel gelişmeler nedeniyle 2023 hedefine ulaşma yolunda iki plan dönemi yaşayacak 
olan Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı dönemi ve özellikle KOBİ, esnaf ve sanatkâr ve 
kooperatifçilik politikaları çok büyük bir önem taşımaktadır. 

10  Alman Marshall Fonu Transatlantik Eğilimler Araştırması
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Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde işletmelerin desteklenmesi konusuna kamu 
kuruluşları ve üniversitelerin bir önceki döneme göre daha fazla önem verdikleri görül-
mektedir. Bu durumu pek çok kamu kuruluşunun kurumsal düzenlemelerinden, stratejik 
planlamalarından ve bütçe kaynaklarından görmekteyiz. 

Raporumuzda işletmelerin uluslararası rekabet gücünün artırılması yolunda temel 
politika alanları “Kurumsallaşma ve Büyümenin Sağlanması, Sanayi Alanlarının Geliş-
tirilmesi, İşletmelerin Uluslararasılaşması, İş Ortamının Geliştirilmesi, Yenilik ve Ar-Ge 
Kapasitesinin Artırılması, Finansmana Erişimin Kolaylaştırılması ve Kümelenme” olarak 
belirlenmiştir.

Bir işletmenin kurumsallaşması faaliyetlerini kişilerin varlığına bağımlı olmadan 
sürdürebilmesini ve gelişmesini sağlayan bir yapı oluşturmasıdır. Kurumsallaşma işlet-
menin tüm stratejik kararlarına ve faaliyetlerine yön veren vizyon, ana amacını ve üstlen-
diği ana görevini tanımlayan misyon, faaliyetlerini yürütürken izlediği yol ve yöntemleri 
yansıtan politikalar ve hedeflerine ulaşmak için sürdüreceği uygulamalar açısından belirli 
bir niteliğe, canlılığa ve sürekliliğe sahip olmasıdır. Ülkemizde işletme yöneticilerinin 
kurumsallaşmanın önemine ve gerekliliğine ilişkin söylemlerine karşılık yeterli adımların 
atılamadığı, işletme politikalarında kurumsallaşmaya gereken önemin verilmediği ve bu 
amaca yönelik destek araçlarının yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu alanda ilerleme sağ-
layabilmek için nitelikli danışmanlık ve eğitim hizmetlerine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sanayi alanları konusunda Türkiye, organize sanayi bölgeleri ile belirli bir düzeye 
ulaşmış ve bir model oluşturmuştur. Teknoloji geliştirme bölgeleri ise hızla gelişmekte-
dir. Serbest bölgeler faaliyetlerini sürdürmektedir. Endüstri bölgeleri yatırımcılara önemli 
imkânlar sunulmaktadır.

İşletmelerin uluslararasılaşması kavramıyla milli pazarların dışına çıkmasını, dış 
ticaret yapmasını, yurtdışındaki işletmelerle her türlü teknolojik işbirliğine gitmesini, yan 
sanayi olarak yurtdışındaki işletmelere mal ve hizmet sunmasını veya tersine ana sanayi 
olarak yurtdışındaki işletmelerden mal ve hizmet alımını ve doğrudan yabancı serma-
ye yatırımlarını anlamaktayız. Gelişmiş ülkeler işletmelerin uluslararasılaşmasına büyük 
önem vermektedir. Ülke olarak katıldığımız Avrupa İşletmeler Ağı Projesi bu alanda iş-
letmelere önemli imkânlar sunmaktadır. 

Yeni üretim süreçleri, ekonomilerde büyük değişimler yaratmış, rekabet gücünün 
artırılması ve yenilik üretimi yeni pazarlara ulaşmada ve ülkelerin ekonomi politikala-
rında belirleyici bir rol oynamaya başlamıştır. Bu çerçevede ülkeler çeşitli politika uy-
gulamalarıyla rekabet düzeylerini iyileştirmeye çalışmaktadır. Kümelenme yaklaşımı 
son yıllarda özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya giren politika 
araçlarından biridir. Kümeyi birbirleri ile güçlü bağlantıları olan işletmeler, üniversiteler, 
araştırma enstitüleri ve işletmeleri destekleyen ara yüzlerden oluşan bir işbirliği ağı ola-
rak tanımlayabiliriz. Kümelenme konusunda son beş yılda bazı projeler gerçekleştirilmiş 
olmasına karşılık henüz yolun başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu alanda Ekonomi 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ve AB fonlarından desteklenen KOBİ İşbirliği ve 



xix

Kümelenme Projesi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın başlatacağı IPA kapsa-
mındaki Küme Akademisi Projesi’nin önemli katkılar sağlaması ve küme oluşumlarını 
hızlandırması beklenmektedir. Ekonomi Bakanlığı kümelerin uluslararasılaşmasını sağ-
lamak için 2010/8 sayılı Tebliğ kapsamında Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi Programı yürütmektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından UNDP teknik 
desteği ile yürütülen bir proje sonrasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
hazırlanıp 15 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Küme-
lenme Destek Programı Yönetmeliği’nin ülkemizde kümelenme konusunda önemli bir 
atılımın gerçekleşmesine imkân tanıdığı görülmektedir.

Teknoloji ve yenilik alanında 4691 sayılı TGB Kanunu ile TGB’lerin kurulması ve 
sağlanan vergi muafiyetlerinin 6170 sayılı kanunla 2023 yılına kadar uzatılması sağlan-
mıştır. 5746 sayılı kanunla özel sektörün Ar-Ge Merkezlerine önemli vergi teşvikleri geti-
rilmiştir. Yeni yayınlanan Yatırım Teşvik Kararnamesi’nin yeni ve ileri teknolojileri teşvik 
etmesi hedeflenmiştir. TUBİTAK’ın destek araçlarını gözden geçirerek güçlendirmesi, çe-
şitlendirmesi ve daha fazla kaynak ayırması sağlanmıştır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın kurulması, Yedinci Çerçeve Programı ile CIP Programı’na Türkiye’nin katılması 
gerçekleşmiştir.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan sonra Ulaştırma Haberleşme 
ve Denizcilik Bakanlığı’nın da elektronik haberleşme, uzay ve havacılık sektöründe Ar-
Ge çalışmalarına hibe destek sağlamak için 12 Eylül 2012 tarihinde yayınlanan destek yö-
netmeliği önemli gelişmeler olarak görülmektedir.   Ancak Türkiye’nin Avrupa Araştırma 
Alanı’na adapte olması konusunda alınması gereken mesafe bulunmaktadır. Ar-Ge sonuçla-
rının ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılması ve süratle diğer işletmelerce kullanımının 
yaygınlaştırılması konusunda sağlıklı ölçümler bulunmamasına rağmen AB ortalamasının 
altında olduğumuz düşünülmektedir. TGB’lerde sürekli Ar-Ge projesi yapmak için kamu 
hibe desteği alan, projeleri başarıyla tamamlayan ancak ekonomiye değer sağlayacak ürünü 
ticarileştirme konusunda aynı başarıyı gösteremeyen işletmeler ticarileşmeye yönlendiril-
mektedir. Bu kapsamda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TUBİTAK 
KOBİ’lere ürün ticarileştirme desteği vermeye başlamıştır.

KOBİ ve Esnaf ve Sanatkâr bankacılığı denilince Halkbank ön plana çıkarken, son 
yıllarda tüm bankalar KOBİ bankacılığına önem vermiş, bu amaçla birimler oluşturmuş, 
kaynaklar ayırmış ve yeni ürünler geliştirmiştir. Finansman konusunda geçmişte sadece 
banka kredileri ile işletmelerin ihtiyacı karşılanmaya çalışılırken, günümüzde yeni fi-
nansman araçları giderek artan oranda devreye girmiştir. Finansal kiralama, faktöring, 
kredi garanti fonu, şirket tahvilleri, GİP ve SİP piyasaları, girişim sermayesi ve iş melek-
leri bu grupta yer almaktadır. Kredi Garanti Fonu A.Ş. 2007 yılından sonra önemli bir atı-
lım gerçekleştirmiş olmasına rağmen bu alanda ülkemiz henüz AB ortalamasının olduk-
ça altındadır. Finansal kiralama sistemi 2007-2008 döneminde yaşadığı duraklamadan 
kurtulmuş ve yükselmeye başlamıştır. Finansal Kiralama Kanunu’nda yapılan değişiklik 
sonrasında bu sektörde büyümenin hızlanması beklenmektedir.11 Ancak, Türkiye bu ko-
nuda AB-27 ortalamasının altındadır. Faktöring sistemi işletmeler tarafından öğrenilme 
ve anlaşılma sürecini yaşamaktadır. Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla faktöring işlem-

11 http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Mevzuat/FinansalK_Faktoring_Finansman_Kanunu/11493finansal_
kiralama_kanunu_19.12.2012.pdf
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lerinin artışı arasında bir paralellik olduğu düşünülmektedir. Girişim sermayesi şirketleri 
faaliyete geçmiştir. Ancak fonlarının yetersiz olduğu, daha fazla fon ve kaynak gerektiği 
görülmektedir. Avrupa’da  “İş Melekleri” olarak bilinen finansman aracına ilişkin olarak 
Bireysel Katılım Sermayesi başlığıyla vergi düzenlemesi yapılmıştır. İşletmelerin serma-
ye piyasasının imkânlarından yararlanma düzeyi çok düşüktür. Bu nedenle şirket tahvili,  
SİP ve GİP piyasalarının önümüzdeki dönemde güçlenmesi hedeflenmektedir. 

İşletme politikalarının muhtelif yönlerini incelemeye ilişkin olarak üniversitelerde 
yapılan bilimsel ve akademik çalışmalarda da artma eğilimi gözlenmektedir.

Küreselleşmenin serbest rekabeti artırmak, teknik ve ticari işbirliklerini geliştir-
mek, uluslararası ilişkileri artırmak, öğrenme sürecini hızlandırmak gibi olumlu etki-
lerinin yanı sıra ekonomik olumsuzlukları da tüm ülkelere hızla yaygınlaştırma etkisi 
bulunmaktadır. Küresel ölçekteki kırılganlık artışı riskten kaçınma eğilimini güçlendire-
rek ekonomik ilişkileri durgunlaştırabilir. ABD ekonomisindeki belirsizliğe ilaveten Çin 
ekonomisinde gözlenen yavaşlama, dış ticaretimizin yaklaşık yarısını gerçekleştirmekte 
olduğumuz AB-27 ülkelerinde yaşanmakta olan ve henüz kontrol altına alınamayan borç 
krizine bağlı olarak büyüme hızımızı azaltma zaruretine binaen GSYH artışının yüzde 
4’ün altında gerçekleşmesi ve diğer küresel gelişmeler ülkemizde işletmeleri olumsuz et-
kilemektedir. İşletmelerin konumlarının güçlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması,  
küreselleşme olgusunun olumsuzluklarını azaltıp olumlu yönlerinden yararlanılması için 
plan döneminde tedbirler alınması gerekmektedir.

Ülkemizde KOBİ’ler ölçekleri yanı sıra girdilere dayalı rekabet, üretkenliğe dayalı 
rekabet ve yenilikçiliğe dayalı rekabet edenler, yenilikçi olanlar ve olmayanlar, dış ticaret 
yapanlar ve yapmayanlar v.b. olmak üzere mozaik bir yapı oluşturmaktadır. Buna göre 
işletmelerin sorunları, beklentileri ve çözüm yolları da birbirinden farklıdır. Mikro ölçekli 
işletmelerin sayısal oranı yüzde 90’dan fazla olup gelecek on yılda gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi yüzde 80’ler seviyesine gerilemesi, yenilikçi orta ölçekli işletme sayısında 
artış olması, bazı sektörlerdeki işletmelerin sayısının önemli ölçüde azalması, bazı yeni 
sektörlerin ortaya çıkması, dış ticaretin artması beklenmektedir. İstatistiklerde verilen 
işletme sayılarının ise sağlıklı veya güncel olmadığı, işletmelerin önemli bir oranının 
fiilen faaliyette olmadığı, faaliyette bulunan bazı işletmelerin ise resmi kayıtlarının bu-
lunmadığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde kamu desteklerinden ağırlıklı olarak GSMH’deki 
payı yüzde 25 civarında olan imalat sanayi işletmeleri yararlanmakta olup, GSMH’nin 
yüzde 65’ini oluşturan hizmet sektörünün aldığı pay henüz çok düşüktür. 10. Kalkınma 
Planı dönemi sonunda nasıl bir KOBİ, esnaf ve sanatkâr ve kooperatif profili oluşaca-
ğını, ekonomideki yeni konumlarının nasıl olacağını ortaya koymamız gerekmektedir. 
Önümüzdeki dönemde hangi fırsatlar bulunmaktadır, KOBİ’ler,  esnaf ve sanatkârlar ve 
kooperatiflerin sosyal ve ekonomik rolü nasıl evirilmektedir, bu rol nasıl güçlendirilebilir, 
güçlendirmenin kıstasları ve ölçüsü nedir v.b. sorulara raporumuzda cevap aranmaktadır. 
Öne çıkan diğer bazı tespitler ise şunlardır; 

• Küreselleşme sonucunda dünya ekonomisinde çok uluslu şirketlerin payı artmak-
ta, güç dengeleri değişmekte, bu yeni durum KOBİ’leri etkilemektedir.
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• İşletme politikalarının diğer politika alanlarıyla işbirliği ve etkileşimi geliştiril-
melidir.

• Ülkemizde sağlıklı bir işletme destekleme kültürü oluşmalıdır. Kıt kamu kaynak-
ları tüm işletmelerin desteklenmesine imkân tanımadığına göre bilgi ve teknoloji taban-
lı, katma değeri ve ekonomik çarpanı yüksek olan ürün ve hizmet üreten, hızlı gelişme 
potansiyeli bulunan, kurumsallaşan işletmeler öncelikle desteklenmelidir. Desteklerde 
kamu kuruluşları arasında koordinasyon ve segmentasyona gidilmelidir.

• İşletmeler üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak etkisi bulunan düzenleyici çer-
çevenin küresel rekabete uyumu sağlanmalıdır.

• İŞKUR tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasa Araştırması Raporlarıyla il ba-
zında sektörlerin işgücü ihtiyaçları belirlenmiştir. Kamu kuruluşları ve üniversiteler bu 
ihtiyaçlar karşılamak için gereken çalışmaları yapmalıdır. 

• İşletmeler Kamu İhale Kurumu’nun geliştirdiği Elektronik Kamu Alımları Plat-
formu uygulaması ile kamu ihalelerinden güncel olarak haberdar olmakta ve ihale şart-
namelerini web üzerinden ücretsiz temin edebilmektedir. Bu örnekten hareketle E-devlet 
uygulaması işletmeler yararına geliştirilerek kamu kuruluşlarında oluşan veri tabanları ve 
bilgi birikimi işletmeler lehine politika oluşturmak, destek araçları geliştirmek ve bürok-
ratik işlemleri azaltmak için kullanılmalıdır.

• Esnaf ve Sanatkâr Odalarının mali yapıları ve üyelik sistemleri güçlendirilmelidir.

• KOBİ, esnaf-sanatkâr ve kooperatiflerin yıl bazında gelişimini sektörel, bölgesel 
ve ülke çapında izlemek, değerlendirmek ve politika belirleyicilere yardımcı olmak üzere 
Gelişim Endeksleri geliştirilmelidir.

Türkiye’nin KOBİ, esnaf-sanatkâr ve kooperatifçilik politikasında ve uygulamasın-
da söz sahibi olan kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, işadamları dernekleri, vakıflar 
ve üniversitelerden konularında temayüz etmiş üyelerin geniş bir katılımıyla Özel İhtisas 
Komisyonumuz oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına istinaden hazırlanan bu raporla 
küresel gelişmeler, dünyada yaşanan ekonomik kriz, küresel talepteki daralma, Avrupa 
Birliği ülkelerindeki yaşanan gelişmeler, ulusüstü şirketler, doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları, sermaye piyasası v.b. konular sayısal değerlerle gözden geçirilmiş,  işletme-
lere muhtemel etkileri konusunda tartışmaya esas olacak bilgi tabanı oluşturulmaya çalı-
şılmıştır.

Komisyon geniş bir katılımla gerçekleştirilen GZFT Analizi neticesinde orta vadeli 
(2018) ve uzun vadeli (2023) Plan hedeflerini belirlemiş, 10. Kalkınma Planı’na girdi 
oluşturacak politika ipuçlarını ve önerileri içeren Özel İhtisas Komisyonu Raporunu ha-
zırlamıştır. 
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1. GİRİŞ

18 Kasım 2005 tarih 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2005/9617 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren yönetmelikle kıstasları tanımlanan KOBİ’lerin 
tüccar ve sanayici kesimi 5174 sayılı kanunla kurulan TOBB üyesidir.12 Esnaf ve Sanat-
kârlar ise 7 Haziran 2005 tarih ve 5362 sayılı kanunla kurulan TESK üyesidir. KOBİ ve 
Esnaf ve Sanatkârların kurdukları Kooperatifler ise 10 Mayıs 1969 tarih ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu’na göre faaliyet göstermektedir. Ayrıca faaliyet konularından kay-
naklanan özellik arz eden hükümleri içeren 18.4.1972 tarih ve 1581 sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, 01.06.2000 tarih ve 4572 sayılı Tarım Satış Koope-
ratifleri ve Birlikleri Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

Tablo 1: Türkiye’de KOBİ Tanımı 

Kıstas 
Mikro Ölçekli 

KOBİ  
Küçük Ölçekli 

KOBİ  
Orta Ölçekli 

KOBİ  
Çalışan Personel Sayısı  <10  < 50  < 250 
Yıllık Net Satış Hâsılatı ≤ 1 Milyon TL  ≤ 8 Milyon TL  ≤ 40 Milyon TL 
Yıllık Mali Bilanço Toplamı ≤ 1 Milyon TL  ≤ 8 Milyon TL  ≤ 40 Milyon TL 

Kaynak: KOBİ Tanımı Yönetmeliği

Ülkemizde basit usulde vergilendirilen, tamamına yakını TESK üyesi olan 710.563 
Esnaf ve Sanatkâr, TOBB üyesi ve Kurumlar Vergisi mükellefi olan 665.081 şirket, Gelir 
Vergisi mükellefi olan TOBB veya TESK üyesi 1.748.029 işletme bulunmaktadır. Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre ise 30.000’e yakın kooperatif ile 65.409 anonim 
şirket ve 568.567 limited şirket, 1.850.000 civarında esnaf ve sanatkâr faal durumdadır.13 
Buna göre ülkemizde 3 milyondan fazla sayıda işletme bulunmaktadır. Aşağıda sektör ve 
çalışan sayılarına göre girişimlerin dağımı verilmiştir.14

12 KOBİ Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte 10.09.2012 tarihinde yapılan değişiklikler 
özetle şöyledir;
- Devlet desteği ifadesi “devlet desteği” olarak değiştirildi,
- Net satış hasılatı ve mali bilanço için aranılan 25 milyon TL şartı 40 Milyon TL’ye çıkarılarak, işletmelere bu iki 
değerden herhangi birini geçmemek şartıyla KOBİ vasfını koruma imkanı getirildi,
- Küçük ve orta büyüklükteki işletme sınıflandırmasında kullanılan net satış hâsılatı mali bilanço değerleri güncellendi, 
tanımlar netleştirildi
- Hesapların kapanış tarihindeki veriler esas alınarak sınıf değiştirme veya KOBİ vasfını kaybetme tarihlerinin, verile-
rin temini süresine bağlı olarak destek sağlayan kuruluşlar tarafından farklı belirlenebilmesi imkanı getirildi, 
- Ortak işletme tanımı için belirlenen ortaklık paylarına %25 ve %50 dâhil edildi, bir işletmedeki toplam yatırımların 
iki milyon TL’yi aşmaması şartındaki limit 8 milyon TL olarak değiştirilerek bu işletmeler için bağlı işletme olup olma-
dıklarına bakılmaksızın bağımsız işletme sayılma imkânı getirildi. 
13 Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Haziran 2012
14 KOSGEB tarafından TÜİK ve AB verileri kullanılarak 2009 yılında hesaplanmıştır.
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Tablo 2: Sektör ve Çalışan Sayılarına Göre Girişimlerin Dağılımı

Sektör
1-9 

çalışan
10-49 

çalışan
50-249 
çalışan

Toplam 
KOBİ 

250+ 
çalışan

Sektörün 
Payı (%)

Sanayi (Sayı) 546.607 64.085 11.462 621.954 1803 18,24
Hizmet (Sayı) 2.697.181 89.065 10.006 2.758.293 39913 81,78
Toplam (Sayı) 3.243.788 153.150 21.468 3.418.406 3.757 100
Ölçeklerine Göre İşletmelerin 
Dağılımı (%) 94,79 4,47 0,63 99,89 0,11 100

AB-27‘de Ölçeklere Göre 
Dağılım  (AB-27 ortalaması, %) 91,8 6,9 1,1 99,8 0,2 100

Kaynak: TÜİK 2011 ve Eurostat 2009

Son on yılda ülkemizde hızlı bir büyüme ve kalkınma gerçekleşmiştir. Nüfusu 75 
milyonu aşan, GSMH’si 778 milyar dolara ulaşan, 135 milyar dolar ihracat gerçekleşti-
ren, enflasyonu yıllar sonra tek haneli rakamlara indirmeyi başarabilen, cari açığını 78,3 
milyar dolardan 41 milyar dolara indiren, bütçe açığı 20 milyar TL’ye yaklaşan, diğer 
ekonomik ve sosyal göstergeleri göreceli olarak iyileşen, özelleştirme sürecini büyük 
oranda tamamlayan, küresel rekabet ortamına uyum sağlamaya çalışan, yurtdışında 25 
milyar dolar doğrudan yabancı sermaye yatırımı bulunan, özel sektörün dış borcu 212 
milyar dolara,  yastık altındaki tasarruf tutarı 300 milyar dolara, yabancıların Türkiye’de-
ki finansal varlıklarının toplamı 130 milyar dolara ulaşan, Avrupa’nın altıncı, dünyanın 
en büyük onyedinci ekonomisiyiz. 2012 Aralık başı itibariyle Merkez Bankası döviz re-
zervi 119 milyar dolara, bankalardaki toplam mevduat ise 680 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Türkiye’nin IMF’ye 23,5 milyar dolar borcu 1,3 milyar dolara inmiştir. Kamu borç sto-
kunun GSYH’ya oranı net %18’e inmiştir. Özel sektörün 212,5 milyar dolar dış borcuna 
karşılık 85 milyar dolar döviz stoku ve yatırımları bulunmaktadır. Türkiye’nin dünya 
ticaretindeki payı yüzde 115, finansman piyasalarının büyüklüğünün payı da yüzde 1’dir.16  
Türkiye 2023 yılında 2 trilyon dolar GSMH’ye, 500 milyar dolar ihracata, 80 milyon nü-
fusa, 25.000 dolar kişi başına GSMH’ya ulaşmayı ve dünyadaki ilk on ekonomi arasına 
girmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaşmamızda ülkemizde ekonomik ve sosyal yapının 
temel taşlarından olan KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar ile Kooperatiflerin güçlendirilmesi 
için izlenecek politikayı belirlemeden önce, başarılı bir oyuncusu olma yolunda ilerledi-
ğimiz küreselleşen ekonomideki son gelişmeleri ve eğilimleri genel olarak incelemekte 
ve bazı ön tespitler yapmakta yarar görülmektedir. Zira üretim, teknoloji, finansman, 
satış, dağıtım ve benzeri süreçler küreselleşmekte ve sürekli olarak evirilmektedir. 

15 World Trade Organization, www.wto.org
16 Bank of International Settlements, www.bis.org
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Raporun konusunun pek çok alanla yakın ilişkisi nedeniyle ulusal strateji dokü-
manları da incelenmiştir. Bu kapsamda konuyla doğrudan ilişkili olan KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planı (2011-2013) gözden geçirilerek 2011 yılında yayınlanmıştır.17 

Esnaf ve Sanatkâr Değişim Dönüşüm ve Destek Stratejisi ve Eylem Planı (2010-
2011) yedi öncelik altında 30 tedbir belirlemiştir.18 Bu strateji kapsamında gerçekleştiri-
len faaliyetleri içeren dönem raporları yayınlanmıştır. 

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2012-2016)  yedi stratejik 
hedef altında 36 faaliyet belirlenmiştir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kooperatifçi-
liğin gelişmesi ve bazı önemli sorunların çözüme kavuşturulması açısından önemlidir. 
Zira ülkemizde kayıtlı kooperatiflerin yarıya yakınının aktif durumda olmaması önemli 
bir olumsuzluk göstergesi olarak algılanmakta olup arkasında yatan nedenlerin analiz 
edilmesi gerekli görülmektedir. 

Kutu 1: Türkiye’nin Sektörel ve Tematik Alanlardaki Strateji ve Eylem Planı 
Deneyimi

17 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2011
18 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2010

AB süreciyle birlikte 2002 yılından itibaren DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda 
KOBİ Stratejisi Eylem Planı ve Sanayi Stratejisi Politika Dokümanları hazırlanmıştır. Daha 
sonra oluşturulan kapasiteler ile sektörel stratejilerin hazırlanması ilgili kuruluşlar tarafından 
koordine edilmiştir. Bu dönem Türk bürokrasisinin strateji ve eylem planı ile stratejik planları 
sıklıkla hazırladığı bir dönem olup kamu harcamalarında rasyonel yaklaşım ile kamu tarafın-
dan sağlanan destek ve hizmetlerde hedef, ilke, politika ve strateji yaklaşımlarının olgunlaş-
maya başladığı bir dönem olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 2023 vizyonu ve hedefleri çerçevesinde hazırlanacak 
politika dokümanlarında kurumların rutin faaliyetlerinden ziyade ülkenin o alandaki kaderini 
değiştirecek, sınıf atlatacak düzeyde sayısal, somut performans hedefleri konulması ve eylem 
ile projelerin bu çerçevede belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda politika araçları, diğer bir ifadeyle destek araçları da politika ile uyumlu 
olmalıdır. Bir örnek vermek gerekirse esnaf ve sanatkârın bankalardan kullandığı kredi mik-
tarının değişimi işletme başına değil ülke bazında incelenmelidir. Örneğin esnaf ve sanatkâra 
kullandırılan kredi yıllara göre sayı ve miktar açısından artmış, faizler de önemli oranda 
azalmıştır. Bunlar elbette ki başarıdır ancak ülkedeki toplam esnaf ve sanatkârın ne kadarının 
kredi kullandığı, hangi amaçla kredi kullandığı, kullandığı krediden daha fazla katma değer 
sağlayıp sağlayamadığı gibi hususlar daha önemli görülmektedir. Esnaf ve Sanatkâr geçmiş 
yıllara ait ödeyemediği vergi borcunu ödemek için kredi kullanıyorsa yenilik yapmak için 
kredi kullanan bir esnaf ve sanatkâra göre rekabet gücünde artış beklenmemelidir.



4

Raporun ikinci bölümünde mevcut durumun analizi yapılmış, küresel ekonomi ve 
yakın ilişkide olduğumuz AB’deki gelişmeler gözden geçirilmiş, temel sorunlar ve darbo-
ğazlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Raporda KOBİ, Esnaf Sanatkâr ve Kooperatifçilik 
politikaları Kurumsallaşma, Sanayi Alanları, Uluslararasılaşma, Kümelenme, Teknoloji 
ve Yenilik, Finansmana Erişim ve İş Ortamının İyileştirilmesi başlıkları altında gözden 
geçirilmiştir.

Raporun üçüncü bölümünde ise ABD, AB, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş 
ve yakın gelecekte dünya ekonomisinde önemli söz sahibi olması beklenen Çin, Rusya ve 
Hindistan’ın KOBİ Politikaları ve uygulamaları gözden geçirilmiştir. KOBİ politikaları 
açısından yüzeysel olarak bakıldığında Türkiye’nin dünya ortalamasını yakaladığı, en 
gelişmiş ülkelerdeki politika ve uygulama araçlarının ülkemizde bilindiği ve uygulandığı, 
kurumsal yapılanmanın büyük ölçüde tamamlandığı görülmektedir. Ancak, politika araç-
larının uygulamasındaki etkinlik ve ülkenin o alanda sınıf atlamasını sağlayacak bütçe ve 
insan kaynaklarının sağlanması ile eşik noktanın aşılması konusunda yetersiz kalındığı ve 
ek tedbirler alınması gerektiği görülmektedir. 

Raporun dördüncü bölümünde GZFT analizine yer verilmiştir. Programın beşinci 
bölümünde ise Onuncu Plan dönemi (2018) ve uzun vadeli (2023) hedefleri belirlen-
miş, 10. Kalkınma Planı’na girdi teşkil edecek şekilde temel amaç ve politikalara dönük 
eylemler ve uygulama stratejileri ortaya konulmuştur. Altıncı bölümde ise temel amaç, 
politika ve eylemlerin dönüşüm alanına göre tasnifi yapılmıştır. 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
2.1 Son Dönemdeki Küresel Gelişmeler

Dünyada 21. Yüzyılda meydana gelebilecek gelişmelere ilişkin muhtelif senaryo-
lar ve beklentiler bulunmaktadır. Bu senaryolardan birbirini destekleyenler olduğu gibi 
tamamen zıt görüşleri savunan senaryolar da bulunmaktadır. Immanuel Wallerstein’ın 
“Amerikan Gücünün Gerileyişi” kitabında belirttiği üzere 2000’li yıllarda dünyada üçlü 
bölünme yaşanmaktadır;  ABD, AB ve Japonya ayrışması, Kuzey (ABD, AB, Japonya) 
– Güney (Rusya, Çin, Hindistan, Brezilya, Endonezya, Kore) ayrışması ve Davos-Porto 
Alegre ayrışması.  

ABD, AB ve Japonya aynı cephede görünmelerine rağmen aralarında ciddi anlam-
da bir ekonomik yarış vardır.  ABD askeri alanda öncüdür ve diğerlerinin öne geçmesine 
tahammülü yoktur. Batı Avrupa 1970’lerde, Japonya 1980’lerde, ABD ise 1990’larda 
görece en iyi ekonomik performanslarını sergilediler. ABD askeri alanda geliştirdiği tek-
nolojiyi sivil alana aktarmaya çalışmıştır. ABD hegemon güç olarak askeri alana yatırım 
yaparken Japonya ekonomik alana yatırım yapmıştır. AB ve Japonya’nın son elli yılın en 
büyük kuraklığını bu yıl yaşamakta olan ABD’ye göre emek maliyeti avantajı bulunmak-
tadır. Üçlü arasında önümüzdeki 20-30 yıllık dönemde ABD muhtemelen en az başarı 
gösteren olacak, günümüzdeki sorunları aşılabilirse rekabet AB ile Japonya arasında ya-
şanacak ve her ikisi de ABD’yi yanına çekmeye çalışacaktır. 

İkinci ayrışmada ABD, AB ve Japonya’dan oluşan Kuzey Grubu; Rusya, Çin, Hin-
distan, Brezilya, Endonezya ve Kore ile yarışmaktadır. Güney grubundaki ülkeler ise 
genellikle ABD, AB, Japonya ve Suudi Arabistan’dan oluşan Kuzey grubuna karşı caydı-
rıcı olabilmek için nükleer silahlara yatırım yapmaktadır. Kuzey grubunun nüfusu yeterli 
oranda artmamaktadır. Kuzey Grubu’nun Güney Grubu’ndan gelecek göçmen çalışanlara 
artan düzeyde ihtiyacı bulunmaktadır.

1971 yılında oluşturulan Dünya Ekonomik Forumu’nu temsil eden Davos ve 2001 
yılında çalışmalara başlayan Dünya Sosyal Forumu’nu temsil eden Porto Alegre birbirine 
zıt görüşleri olan, ancak aslında her ikisi de dönüşümü hedefleyen, statükodan yana olma-
yan hareketlerdir. Her iki Forum da önemli yapısal değişikliklerin mümkün, yakın zamanda 
gerçekleşmek üzere ve toplumca istenir olduğunu kabul ederler. Davos’ta bini aşkın küresel 
şirket bir araya gelirken, Porto Alegre’de bini aşkın toplumsal hareket temsil edilmektedir.19

Davos-Porto Alegre ayrışması diğer iki bölünme gibi 20-30 yıl sonrasıyla değil 500 
yıl sonrasıyla ilgilenir. Geleceğe yönelik beklentileri şunlardır;

- Nükleer silahların savaşlarda kullanılmasının olağan duruma gelmesi halinde di-
ğer ülkeler de nükleer silahlara yatırımını artırabilir.

- Doların dünyanın tek gerçek ihtiyat akçesi olarak kalma kabiliyeti birdenbire sona 
erebilir.

19 Immanuel Wallerstein, Amerikan Gücünün Gerileyişi, EPOS yayınları 
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- AB yaşama kabiliyeti olan bir siyasi yapı kuramazsa zayıflar, Rusya ile uzlaşma-
mak Avrupa’yı zayıflatır. 

- Rusya ve Çin üretim tabanını genişletir, silahlı kuvvetlerini güçlendirir ve üniter 
devlet olarak kalabilirse ciddi söz sahibi olurlar.

- Kore’nin birleşmesi Japonya ile Çin arasındaki gerilimleri azaltacaktır. 

- Bazı ülke rejimlerinin çökmesi diğer rejimleri etkileyecektir.

- Latin Amerika’nın Arjantin, Ekvator, Brezilya Projesi başarılı olmazsa Avrupa ve 
Japonya avantaj kazanır.20

Tüm senaryolar küresel kriz sonrasında dünyanın tek kutuplu olma özelliğinden 
uzaklaşıp çok kutuplu olmaya yöneldiğini kabul ediyor.

2.1.1 Dünyada Bankacılık Sektöründe Yaşanan Kriz

Gelişmiş ülkelerde bankacılık sektörü çok düşük ya da yetersiz sermaye ve liki-
dite oranları ile faaliyet göstererek en yüksek özkaynak karlılığı oranlarını elde etmeye 
çalışmaktadır.  Verdikleri kredi temerrütlerinden ve diğer yatırımlarından kaynaklanan 
zararlar karşısında oldukça zor duruma düşerek iflasa kadar sürüklendikleri gerçeği,  
2008 yılında ABD konut piyasalarındaki dalgalanmalar sonucu gelişen ve bütün dünya-
ya yayılan finansal krizle ortaya çıkmıştır. Eylül 2008’de ABD’de Lehman Brothers’ın 
iflasını duyurması, büyük yatırım bankalarının banka holding şirketlerine dönüştürülme-
si, AIG’nin21 çöküşün eşiğine gelmesi, Fortis’in parçalanması ve satışı, Fannie Mae ve 
Freddie Mac’in ulusallaştırılmasının yansımaları devam etmektedir. Zincirleme biçimde 
yayılarak küresel finansal krize dönüşen süreçte ABD bankaları 2,3 trilyon dolar,  AB 
bankaları ise 2 trilyon dolar kaybetmiştir. Bu süreçte Basel II’de görülen eksiklikleri te-
lafi etmek amacıyla Basel III geliştirilmektedir. Basel III bankaların sermaye yeterlilik 
oranlarını yeniden düzenlemektedir. AB bankacılık sistemi bu düzenlemelere uyum için 
1,5 trilyon dolar ek sermayeye ihtiyaç duymaktadır. ABD bankalarının sermaye ihtiyacı-
nın ise 2 trilyon dolardan az olmadığı tahmin edilmektedir. Yeni uygulamalar bankaların 
krizden etkilenme riskini en az yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflemektedir. Krizlerde 
bankalar tedbir olarak yeni kredi kullandırmayı azaltmakta, işletmelere kullandırmış ol-
dukları kredileri vadesinden önce geri çağırmak suretiyle krizin işletmelere de süratle ya-
yılmasına ve büyümesine sebep olmaktadır. Basel III düzenlemeleri ile bankaların krizli 
süreci tanımlayan “yağmurlu günlerde şemsiye vermesini”, bugüne kadar yaşanan uy-
gulamanın aksine kriz yaşanan günlerde işletmelere daha çok kredi kullandırarak krizin 
etkilerinin bir an önce atlatılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

2.1.2 Küresel Talep ve Büyümede Daralma

Günümüzde küresel talepte ciddi bir daralma yaşanmaktadır. Bu daralma ülke eko-
nomilerini farklı ölçeklerde etkileyecektir. ABD 2012 büyüme beklentisini yüzde 2, 2013 

20 Immanuel Wallerstein, Amerikan Gücünün Gerileyişi, EPOS yayınları
21 American International Group
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büyüme beklentisini ise yüzde 2,3 olarak revize etti.22 Dünyada son on yılda gelişme 
düzeyi en yüksek olan Çin’de imalat sanayiinde yavaşlama gözlenmektedir. 2010 yılında 
yüzde 10,4, 2011 yılında yüzde 9,2 rekor büyüme gerçekleştiren Çin yavaşlayarak 2012 
yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,7 büyümüştür.23 Güney Kore 2012 yılı ihracat büyümesi 
rakamını revize ederek yüzde 6,7’den yüzde 2,3’e indirmiştir.24 Japonya’da da sıkıntı 
yaşanmaktadır. 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen deprem ve tsunami felaketi son-
rasında toparlanmaya çalışan Japonya elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 30’unu üreten 
nükleer reaktörlerdeki sızma nedeniyle tasarrufa yönelmiş ancak, diğer enerji kaynakla-
rının ekonomiye getirdiği ağır mali yük nedeniyle halkın protestolarına rağmen nükleer 
reaktörleri yeniden açmak zorunda kalmıştır.25 

Gelişmiş ülkelerin taleplerindeki daralmaya karşılık alternatif pazarlar geliştirmeyi 
hedefleyen Çin, 800 milyonluk tüketim pazarını ifade eden ve 54 ülkeden oluşan Afrika 
kıtasındaki 50 ülkeyle diplomatik ilişki kurmuştur. Çin ile Afrika arasındaki ticaret hac-
mi yıllık 166 milyar dolara ulaşmıştır. Afrika’ya yakın tarihte 20 milyar dolar kredi açan 
Çin, Afrika’da karayolu, demiryolu, okul ve hastane inşa ederken tüketim malları ihraç 
etmekte ve Afrika’dan metal hammaddesi ve ham petrol almaktadır. Çin ekonomik bü-
yümesi için ihtiyaç duyduğu hammadde ve enerji tedariki için kritik önemde olan Afrika 
Kıtası’na yönelik çeşitli stratejik açılımlar geliştirmeye devam etmektedir.

Petrol ihracatına dayalı bir büyüme sergileyen Rusya, Çin’deki büyümenin yavaş-
laması ve Avro bölgesindeki krizin devam etmesi nedeniyle talebin daralmasına bağlı 
olarak petrolün fiyatının 90 doların altına inmesi durumunda gelirlerinin azalması nede-
niyle durgunluğa girebileceğini ifade etmektedir.

2.1.3 Avrupa Birliği Bölgesinde Yaşanan Gelişmeler

AB-27’de ise aşırı borçlanma kökenli ekonomik sıkıntı devam etmektedir. 2009 
yılının son aylarında konuşulmaya başlanan Avro bölgesindeki borç krizi 2010 yılında 
ciddileşmiş ve 2010-2012 dönemini kapsayan, muhtemelen 2013’de de devam edecek bir 
krize dönüştü. Dünya Bankası’nın dış borç verilerine göre İtalya’nın 2 trilyon 595 milyar 
dolar borcu bulunmaktadır. İtalya’yı 2 trilyon 546 milyar dolar borçla İspanya, 2 trilyon 
321 milyar dolarla İrlanda, 582 milyar dolarla Yunanistan, 136 milyar dolarla İzlanda 
izlemektedir. İspanya’dan sonra İtalya’nın kredi notu iki basamak birden düşürülmüştür. 
Borç krizinin etkisiyle AB-27 ülkelerinde işsizlik oranı ortalaması Mayıs 2012’de yüzde 
10,3 ile yeni bir rekor kırmıştır. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 9,5 seviyesin-
dedir.  AB-27’de 24.880.000 kişi işsiz durumdadır. 14-24 yaş aralığındaki ise işsizlik ora-
nı yüzde 22,7 iken ekonomik kriz yaşamakta olan Yunanistan’da yüzde 52,1’dir.  2008 
yılından günümüze 3,5 milyon kişinin işini kaybettiği AB’de kriz nedeniyle 3,5 milyon 
kişinin daha işini kaybetmesi ve krizin diğer ülkelere de sirayet etmesi beklentisi Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Bankası tarafından açıklanmıştır. 

22 IMF, ABD Ekonomisi Raporu, Temmuz 2012
23 Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Ekim 2012
24 Güney Kore Merkez Bankası, Eylül 2012
25 Japan SME White Paper, 2012
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2000-2010 dönemini kapsayan Lizbon Stratejisi başarısızlıkla sonuçlanan AB, “ka-
yıplarını Europa 2020” stratejisi ile geri kazanmaya çalışmaktadır. Avrupa 2020 Strateji 
Belgesi’ne göre yaşanılan kriz AB’nin son 10 yılda kaydettiği ekonomik büyüme ve is-
tihdam artışını tersine çevirmiştir. Belge’de GSYİH’da yüzde 4 azalma meydana geldiği, 
bütçe açığının yüzde 7 seviyesine yükseldiği, sanayi üretiminin 1990’lı yıllardaki sevi-
yesine indiği, ortalama çalışma saatlerinin ABD ve Japonya’dan düşük olmasına ilaveten 
2014 yılından itibaren faal işgücü sayısının da azalmaya başlayacağı vurgulanmaktadır.

Türkiye, 2005 yılında AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamıştır. Türkiye’nin ih-
racatının yüzde 46’sı AB ülkelerine yapılmaktadır. İthalatımızın yüzde 50’den fazlası da 
AB ülkelerindendir. Avro bölgesindeki gelişmeler ve daralan talep, Avro’nun değer kay-
betmesi gibi gelişmeler toplam ihracatımızın yüzde 59’unu gerçekleştiren KOBİ’lerimizi 
olumsuz etkilemektedir. Bu gelişme Türkiye’yi yeni ürünlere ve yeni pazarlara sürdürülebi-
lir bir yapıda açılmayı zorunlu kılmaktadır. Son altı ayda Türkiye’nin AB ülkelerine ihracatı 
yüzde 9 oranında azalırken Afrika ülkelerine ihracatı yüzde 44 oranında artmıştır.26 

 Maastricht ve AB İstikrar ve Büyüme Paktı’ndaki hedeflere rağmen pek çok AB 
ülkesinin kamu borcunun ve bütçe açığının milli gelire oranı yüksek düzeydedir.

AB ile ekonomik ve sosyal ilişkileri önemli düzeyde olan Türkiye, AB’de yaşanan 
gelişmelerden çok kısa sürede etkilenmektedir. 

2.1.4 Küresel Ekonomik Gelişmelerin İşletmelere Etkisi

Küresel ekonomik gelişmelerin ülkelerdeki şirketlere etkilerini de gözden geçir-
mekte yarar var. Ödeme güçlüğüne düşen ve iflas eden şirket sayısını yansıtan Global 
Macroeconomic and Insolvency Outlook 2011 raporundaki değerler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir.22 

Tablo 3: Ödeme Güçlüğüne Düşen Şirket Sayıları

Ülke 2005 2006 2007
ABD 19.665 60.387 42.860
Batı Avrupa 163.139 205.270 209.300
Merkezi ve Doğu Avrupa 91.526 38.167 42.850
Japonya 14.245 15.480 12.900
Kanada 6.742 4.448 3.640
Rusya 15.447 15.473 13.430
Çin 3.630 4.448 3.000
Macaristan 9.447 15.000 23.000

Kaynak: Global Macroeconomic and Insolvency Outlook 2011

26 TİM, 2012
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Ekonomik krizin yaşandığı 2008 ve 2009 yıllarında +28 olan, 2010 ve 2011 yıl-
larında -5 ve -4’e çıkan küresel indeksin 2012 yılında +4’e yükselmesi beklentisi dünya 
ekonomisinde şirket iflas hızının tekrar artacağını işaret etmektedir.27 

2.1.5 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ulusüstü Şirketler

Dünyadaki doğrudan yabancı sermaye toplam yatırımı 2011 yılında 1,5 trilyon do-
lara ulaşmasına rağmen kriz öncesi 2007 yılının yüzde 23 altındadır. 2012 yılında yaşa-
nacak ufak bir artışla 1,6 trilyon dolar olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Olağa-
nüstü gelişmeler yaşanmazsa 2013 yılı tahmini 1,8 trilyon dolar, 2014 yılı tahmini ise 1,9 
trilyon dolardır. Tüm ülke gruplarına sermaye akışında artış olmuştur. Aşağıdaki tabloda 
ülke gruplarına göre 2011 yılında gerçekleşen sermaye akışları verilmektedir.28

Tablo 4: Ülke Grupları Arasında Yabancı Sermaye Akışı 

Ülke Grubu
Sermaye Girişi (Milyar TL) Sermaye Çıkışı (Milyar TL)

Miktar % Miktar %
Gelişmekte Olan Ülkeler 684 45 384 36
Geçiş Ekonomisi Ülkeleri 92 6 73 6
Gelişmiş Ülkeler 748 49 623 58
Toplam 1.524 100 1.080 100

Kaynak: UNCTAD, 2011

Dünyada toplam sermaye girişinin yaklaşık yüzde 50’si, sermaye çıkışının ise yüz-
de 60’ı gelişmiş ülkelere aittir. Gelişmekte olan ülkelerden doğrudan yabancı sermayeye 
ev sahipliği açısından sırasıyla Çin, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Rusya ve Tayland 
ilk ona girerken gelişmiş ülkelerden ABD, Avustralya, İngiltere ve Almanya ilk onda yer 
almaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının küresel bazda sektörel dağılımı-
na bakıldığında yüzde14’ünün gayrimenkul vb, yüzde 46’sının imalat, yüzde 40’ının ise 
hizmet sektöründe olduğu görülmektedir.  2011 yılı sonunda dünyadaki toplam yabancı 
sermaye stoku 20 trilyon doları aşmıştır. 2007 yılında 22 milyar dolar doğrudan yaban-
cı sermaye girişi stoku bulunan Türkiye’ye 2011 ilk 9 ayında 9,3 milyar dolar net giriş 
gerçekleşmiştir. 11,2 milyar dolar girişe karşılık 1,9 milyar dolar çıkış gerçekleşmiştir. 
Türkiye’nin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında dünyadaki payı yüzde 0,73’dür. 
Yabancı sermaye stok yatırım değeri 145 milyar doları aşarken 2011 yılının ilk üççey-
reğinde finans sektörüne 5,3 milyar dolar (yüzde 47), enerji sektörüne 2,6 milyar dolar 
(yüzde 23) ve imalat sanayi sektörüne 1,6 milyar dolar giriş gerçekleşmiştir.29 

27 Euler Hermes Global  Macroeconomic and Insolvency Outlook  
28 UNCTAD, 2011
29 World Investment Report, UNCTAD, 2012



10

Ülkemizdeki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının toplam ihracatı 2011 yılın-
da 32 milyar dolar olup, 2023 yılında 125 milyar dolara çıkması hedeflenmektedir. Bu 
ihracatın sadece 300 milyon doları yüksek teknolojili ürünlerden oluşmaktadır.30 Yakın 
zamanda Türkiye ile de görüşmeler yapan Sharp ve Intel’in yan sanayi ve tedarikçi im-
kânları, iş ortamı, teşvikler, vergi oranları ve benzeri hususları dikkate alarak yatırım-
larını İrlanda ve İsrail’de gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının ihtiyaç duydukları kalite ve kapasitede mal ve hizmet sunacak yan sanayici 
ve tedarikçi KOBİ bulabilme konusuna önem verdikleri görülmektedir.

Ulusüstü şirketlerin ulaştığı büyüklüğe bakarsak dünyanın farklı bölgelerinde 70 
milyon kişiyi istihdam eden bu şirketler 2011 yılında 2010 yılına göre yüzde 9 oranında 
büyüyerek 28 trilyon dolar satış ve 7 trilyon dolar katma değer gerçekleştirmiştir. Ulu-
süstü şirketler küresel ekonominin üçte birini oluşturmaktadır. Türkiye’nin ulusüstü sıra-
lamaya giren şirketi bulunmamaktadır. Ulusüstü şirketler listesinde 100. sıradaki şirketin 
2011 yılı satış hâsılatı Türkiye’nin en büyük şirketinden yüzde 50 oranında daha fazla 
olması dikkat çekicidir. 31

2.2 Dünyadan ve Ülkemizden Başarılı Uygulama Örnekleri

Dünyada küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi konusunda başarılı ku-
ruluş ve uygulama olarak ABD’nin SBA-Small Business Administration32 kuruluşu ve 
SBIR-Small Business Innovation and Research Programı33 gösterebilir. Japonya işletme 
ve program bazında başarı öykülerine her yıl yayınladığı White Paper’da yer vermekte-
dir.34 1960’li yıllarda ekonomisi Türkiye ile aynı düzeyde olan Güney Kore’nin başarı öy-
küleri TTGV’nin bir projesi kapsamında yayınlanmıştır.35Avrupa Birliği başarı öyküleri 
destek program türü ve proje/işletme bazında yayınlanmaktadır.36 İsrail’in başarı öyküsü 
YOZMA37 benzeri bir program olan İVCI, TTGV-KOSGEB- Kalkınma Bankası- Avrupa 
Yatırım Fonu işbirliği ile başlatılmış olup bugüne kadar 8 fona 144 milyon Avro yatırım 
yapma taahhüdünde bulunmuştur. Ülkemizde ise sektörel, bölgesel ve işletme bazında 
başarılı çok sayıda örnek olmasına karşılık süreklilik arz eden ve uluslararası düzeyde ka-
bul edilen başarı örnekleri için henüz erken olduğu düşünülmektedir. Bu konuda TTGV 
tarafından yayınlanan Başarı Öyküleri Kitapçığı bulunmaktadır.38

30  İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 2023
31  Ulusüstü Şirketler Nereye Gidiyor, Doç. Dr. M.H. Çolakoğlu, Dünya Gazetesi, 11.8.2012
32  www.sba.gov
33  www.sbir.gov
34  Japan Small and Medium Enterprises White Paper, www.chosho.met.go.jp, 2012
35  TTGV, www.ttgv.org.tr
36  ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/database/SBA/index.cfm?fuseaction=welcome.detail
37  www.yozma.com
38  www.ttgv.org.tr adresinden kitapçığa ulaşılabilir.
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2.3 Türkiye’de Geçmişe Dönük Değerlendirme ve Çıkarılan Dersler

2.3.1 Dokuzuncu Plan Döneminin Değerlendirilmesi

Dokuzuncu Plan döneminde çalışma konumuzla ilgili alanda aşağıdaki gelişmeler 
gerçekleşmiştir;

- 2011 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı kurulmuştur. Bazı Bakanlıkların görev alanları ve 
organizasyonel yapıları Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenmiştir.

- KOSGEB Kanunu’nda değişiklik yapılarak hedef kitlesi genişletilmiştir.

- 6098 Yeni Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarihinde Remi Gazete’de yayınla-
narak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir

- Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır.

- Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 2023 yayınlanmıştır. 

- Sanayicilerin ihtiyaç duydukları girdileri daha düşük maliyetli olarak temin etme-
lerini ve ithal girdi bağımlılığının azaltılmasını amaçlayan GİTES Girdi Tedarik Stratejisi 
hazırlanmıştır.

- Gelir İdaresi Başkanlığı Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem 
Planı 2011 yayınlamıştır.

- 28 Şubat 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5746 sayılı kanunla özel sektörün Ar-
Ge Merkezleri kurması imkânı getirilmiş, Ar-Ge indirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, 
Sigorta Primi Desteği, Damga Vergisi İstisnası sağlanmıştır. Kanunun yayınlanmasından 
sonraki dönemde kurulan Ar-Ge Merkezlerinin sayısı 125’i geçmiştir.

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda değişiklik yapılarak işletmelere sağ-
lanan vergisel teşvik ve tedbirlerin uygulanması 2023 yılına kadar uzatılmıştır.

- 8 Şubat 2006 tarih ve 5449 sayılı kanunla 26 İBBS2 bölgesinde Kalkınma Ajans-
ları kurularak hizmet ve destek vermeye başlamıştır. 

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Teknogirişim Sermaye Desteği 
ve SANTEZ Desteği uygulaması başlatılmıştır.

- Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracata yönelik destekler yeniden düzenlenmiş, 
yeni destekler verilmeye başlanmıştır. 

- IPA kapsamında bazı bakanlıkların İPA birimlerinin ihale ve sözleşme yapma 
yetkisi akredite edilerek süreç hızlandırılmıştır. 

- Sanayi Stratejisi 2012-2014 yayınlanmıştır.
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- Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 2012 yayınlanmıştır.

- KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 2011-2013 yayınlanmıştır.

- Esnaf ve Sanatkâr Değişim Dönüşüm ve Destek Stratejisi 2009-2011 yayınlan-
mıştır.

- Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016 yayınlanmıştır.

- Otomotiv, Kimya, Tekstil ve Hazır Giyim ve Makine Sektörleri Stratejisi yayın-
lanmıştır.

- Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 yayınlanmıştır.

- Az gelişmiş bölgelerde Cazibe Merkezleri belirlenmiş ve destekler sağlanmıştır.

- Bankalar KOBİ Bankacılığına önem vermeye başlamış, farklı ürün seçenekleri 
geliştirmiştir.

- Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sermayesi artırılmış, illerde yapılanmaya başlamış, 
garanti sağlanan işletme ve kredi sayısında artış gözlenmiştir. 

- IVCI fonu başta olmak üzere girişim sermayesi fonları kurulmaya başlanmıştır. 

- Bireysel katılım sermayesi sisteminin gelişmesi için vergisel muafiyetler getiril-
miştir.

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Yönetmeliği yayınlan-
mış, işletmelere destek verilmeye başlanmıştır.

- Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafında mobil haberleşme, uzay 
ve havacılık sektöründe Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi amacıyla hazırlanan destek 
yönetmeliği 12 Eylül 2012 tarihinde yayınlanmıştır.

- Yatırım Teşvik Kararnamesi 19 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programı Yönetme-
liği 15 Eylül 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

- Uluslararası fonların portföy yönetimi şirketlerince Türkiye’den yönetilmesi için 
vergisel kolaylıklar getirilmiştir

- KOSGEB Faiz Destekleri Yönetmeliği 16 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı, KOS-
GEB Destek Programları Yönetmeliği ise 15 Haziran 2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanmıştır.

- KOBİ’lerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te yapı-
lan değişiklikler 4 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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2.3.2 Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler, Sorunlar 
ve Darboğazlar

Temel göstergelerde Türkiye’nin bazı uluslararası endekslerdeki durumunun ve 
hedeflerinin de gözden geçirilmesi yararlı olacaktır. Aşağıdaki tabloda ülkelerin GSMH 
sıralaması verilmektedir. IMF World Economic Outlook 2012’de Türkiye 817 milyar 
dolar GSMH beklentisiyle 17. sırada yer alan Türkiye kişi başına GSMH sıralamasında 
ise 65. sıradadır.39

Tablo 5: Bazı Ülkelerin GSMH Sıralaması

Sıra Ülke 2009 2010 2011 2012
1 ABD 13.938,925 14.526,550 15.094,025 15.609,697 
2 Japonya 5.035,141 5.488,424 5.869,471 5.980,997 
3 Çin 4.990,526 5.930,393 7.298,147 7.991,738 
4 Almanya 3.307,197 3.286,451 3.577,031 3.478,772 
5 Fransa 2.631,919 2.562,759 2.776,324 2.712,026 
6 B. Krallık 2.180,654 2.263,099 2.417,570 2.452,689 
7 İtalya 2.116,627 2.060,887 2.198,730 2.066,934 
8 Brezilya 1.622,311 2.142,926 2.492,908 2.449,760 
9 İspanya 1.459,416 1.395,019 1.493,513 1.397,776 
10 Kanada 1.337,577 1.577,040 1.736,869 1.804,575 
11 Hindistan 1.253,979 1.597,945 1.676,143 1.779,279 
12 Rusya 1.222,693 1.487,293 1.850,401 2.021,896 
13 Avustralya     991,852 1.245,305 1.488,221 1.585,964 
14 Meksika     881,838 1.035,400 1.154,784 1.207,820 
15 G. Kore     834,060 1.014,890 1.116,247 1.163,532 
16 Hollanda     795,937    780,719     840,433    802,070 
17 Türkiye     614,417    734,587     778,089    817,298 
18 Endonezya      538,701    708,352     845,680    928,274 
19 İsviçre      492,261    527,920     636,059    620,903 
20 Belçika      474,105    470,222     513,396    496,767 

Kaynak: IMF World Economic Outlook, 2012

IMD Dünya Rekabet Yıllığında Türkiye’nin plan dönemi sıralamasında 2007 yılın-
da 48. sıradan 2009 yılında 47. sıraya yükselmiştir.40

39  IMF World Economic Outlook 2012,  fiyatlarıyla düzenlenmiştir.
40  IMD World Competitiveness Yearbook, , 2012, www.imd.org adresinden ulaşılabilir.
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2010-2011 döneminde Küresel Rekabet Endeksi’nde 139 ülke arasında 61. sırada 
bulunan Türkiye 2011-2012 döneminde 142 ülke arasında 59. sıraya, 2012-2013 döne-
minde ise 43. sıraya yükselmiştir41. Bu endekste Türkiye Verimlilik Odaklı Ülke grubun-
dan kişi başına GSMH’nin 9.000-17.000 ABD doları aralığında olan Verimlilikten İno-
vasyon Odaklı Ülke grubuna geçmiştir. Türkiye BM İnsani Gelişme Endeksinde ise 92. 
sıradadır. Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’a göre 2011 yılında ABD’deki 
markaların toplam değeri 12,35 trilyon dolar, Çin’deki markaların değeri 3 trilyon dolar 
iken Türkiye’nin marka değeri 487 milyar dolardır.42  Küresel Yatırım Promosyon kı-
yaslamasında 100 üzerinde 73 olan puanın, 2023 yılında 85’e çıkarılması hedeflenmiştir.  
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne Türkiye’den imza atan şirket sayısı 125 olup 1000’e 
çıkması hedeflenmektedir. ISO 14001 belgeli şirket sayısı 400, eko etiket alan ürün sa-
yısı 66 olup sırasıyla 500 ve 250’ye çıkarılması planlanmıştır43. Dünya Bankası Lojistik 
Performans Endeksi’nde Türkiye 5 üzerinden 3.22 puanla 39.  sıradadır. Bu indekste tes-
limat zamanı açısından puanımız 3,94. 2018 yılında 22. sıraya veya daha üstüne çıkmayı 
hedeflenmiştir.44

Ülkemizin işletme politik ve uygulama araçları açısından gelişmiş ülkeler düzeyine 
ulaştığı ancak yeterli bütçe kaynaklarının sağlanmasında sıkıntılar yaşanması nedeniyle 
bazen uygulamaların AB ortalamasına göre küçük çaplı uygulama ölçeğinde kaldığı gö-
rülmektedir. Destek programlarının etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesindeki zayıflık 
yeni politikaların sağlıklı olarak tasarımı ve devam etmekte olan uygulamaların iyileşti-
rilmesi çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Zira kaynakların kıt olduğu şartlarda doğru 
yerde, doğru biçimde, etkin ve verimli kullanmak daha büyük önem taşımaktadır. 

2.3.3 İlişkili Temel Alanlardaki Gelişmelerin Rapor Konusu Alana Yansıması

Geçtiğimiz dönemde yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle raporumuz ko-
nusu hedef kitleyi ilgilendiren Bakanlık ve kuruluşların görev ve organizasyonlarında 
önemli değişiklikler yapılmıştır. KOSGEB, TUBİTAK, TURKAK, TTK kanunlarında 
değişiklik yapılmıştır. İş Meleklerine vergi teşvikleri açısından yasal düzenleme geti-
rilmiştir. Yatırım Teşvik Kararnamesi yürürlüğe girmiştir. TUBİTAK, BTYK kararları 
gereği bazı destek programlarında değişiklik yapmış ve yeni programları başlatmıştır. 

Rapor konusu hedef kitlenin temel kanunu sayılabilecek ve AB’ne uyum sürecine 
katkıda bulunacak Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Ulusal Bilim ve Yenilik Politikası kapsamında KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik çalış-
maları desteklenmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SANTEZ ve Teknogirişim 
Programı kapsamında girişimleri desteklemeye başlamıştır.

41 World  Economic Forum,  gcr.weforum.org/gcr2011/
42 www.brandfinance.com/
43 2023 İhracat Strateji Belgesi ve Eylem Planı
44 info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp
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Bölgesel gelişme ve yenilik politikası kapsamında Kalkınma Ajansları kurularak 
işletmelere hizmet ve destek vermeye başlamıştır. Bölge Kalkınma Planları hazırlanmış 
olup, Bölgesel Yenilik Stratejileri hazırlanmaktadır.

Yatırım teşvik politikası kapsamında yatırım deste oranları artırılmış, bölge tanımı 
genişletilmiş, stratejik yatırımlara önemli teşvikler getirilmiştir. 

Kurumsallaşma politikası kapsamında işletmelere Ekonomi ve Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından kümelenme desteği verilmeye başlanmıştır.

Uluslararasılaşma Politikası kapsamında Ekonomi Bakanlığı ihracatçı işletmelere 
yönelik yeni destek uygulamalarını başlatmıştır.

Sanayi alanları politikaları kapsamında TGB, OSB, EB ve Serbest Bölgelerinin 
kurulmasına yönelik mevzuat geliştirilmiş ve destekler verilmiştir.  

2.3.4 Türkiye’nin Uluslararası Yükümlülükleri

Türkiye 7. Çerçeve Programı’na ve CIP-Rekabetçilik ve Yenilik Programı’na katıl-
mıştır. Uyum sürecinde IPA- Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı önemli katkı sağlamak-
tadır.   Başta AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle yapılan serbest ticaret anlaşmaları 
ve teknik işbirliği anlaşmaları devam etmektedir.  

Sanayi, KOBİ, Esnaf ve Sanatkâr, Ar-Ge ve Yenilikçilik, Girişimcilik, Eğitim, 
Uyum, Kişilerin-Malların-Sermayenin Serbest Dolaşımı, Enerji, Çevre, Sağlık ve Tu-
rizm politikaları Bölgesel Kalkınma Politikası ile yakından ilişkili temel alanlardır. Bu 
bölümde AB Komisyonu’nun Sec (2012)336 no’lu 10.10.2012 tarihli 2012 Yılı İlerleme 
Rapor’undaki politika alanlarının işletmelerle ilgili unsurları gözden geçirilecektir.

2012 Yılı İlerleme Raporu’nun Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinas-
yonu başlıklı 22. faslında bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu konusunda 
bazı ilerlemeler kaydedildiği belirtilmektedir. IPA Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynak-
larının Geliştirilmesi Bileşenlerinin uygulanması için kurumsal çerçeve güçlendirilmiştir. 
Raporda, Bölgesel Rekabet Edebilirlik, Çevre ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Ope-
rasyonel Programlarından sorumlu Program Otoriteleri, ihale, sözleşme ve mali yönetim 
işlevleri için akreditasyon almış olmasına rağmen, program uygulama sürecini hızlan-
dırmak, kalitesini artırmak ve fon kaybını önlemek için IPA kurumlarının idari kapasite-
lerinin daha fazla güçlendirilmesine hâlâ ihtiyaç duyulmakta olduğu vurgulanmaktadır. 
Raporun İşletme ve Sanayi Politikaları ile ilgili 20. faslında “Türkiye, işletme ve sana-
yi politikası ilkeleri ve araçları ile sektörel stratejilerin kabul edilmesi konularında iler-
leme kaydetmiştir. Türkiye bu alanda yeterli düzeyde uyum sağlamaktadır” ifadesi yer 
almaktadır. Altıncı fasıldaki Şirketler Hukuku alanında, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu’nun kurulmasıyla iyi düzeyde ilerleme kaydedildiği belir-
tilmektedir. Ancak, yeni mevzuatın getirdiği değişikliklerin ele alınması amacıyla, ticaret 
mahkemelerinin ve ticari meslek örgütlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi gerekmekte 
olduğu, genel olarak, Türkiye’nin bu alanda ileri düzeyde bulunduğu ifade edilmektedir. 
Rekabet konusunun incelendiği 8. fasılda “Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlen-
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mesi Hakkında Kanun, uygulama mevzuatının mevcut olmaması nedeniyle etkisiz kal-
maktadır. Birleşmeler konusunda uyum ileri düzeydedir. Devlet destekleri konusunda 
Türkiye henüz yeteri kadar hazır değildir” denilmektedir. Raporun 1. faslında malların 
serbest dolaşımında bazı ilerlemeler kaydedildiği ancak ticaretin önünde teknik engelle-
rin bulunduğu belirtilmektedir. İkinci fasılda ise Türkiye’nin EURES Avrupa İstihdam 
Hizmetleri Ağı’na katılımıyla ilgili bazı ilerlemeler kaydedildiği ifade edilmektedir. 

2.3.5 Türkiye’de Mevcut Durum Analizi 

Türkiye’nin büyüme rakamlarına bakıldığında 2011’in ilk çeyreğinde yüzde 11,9 
olan GSYH artışı sonraki çeyreklerde sırasıyla yüzde 9,1, yüzde 8,4 ve yüzde 5,2 olarak 
gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Plan’da 2012 yılında yüzde 3,2, 2013 yılında yüzde 4 bü-
yüme beklenmektedir. 2012 yılında enflasyon tahmini yüzde 7,4 iken, 2013 yılında ise 
yüzde 5,3’dür. Bütçe açığının GSYH’ya oranı 2012’de yüzde 2,3 , 2013’de yüzde 2,2 se-
viyesine inmesi hedeflenmiştir.45 İşsizliğin 2013 yılında yüzde 8,9’in altına kalıcı olarak 
inmesi beklenmektedir46. 

Esnaf ve Sanatkâr tanımı: 7 Haziran 2005 tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3. maddesinde tanım şöyledir: “İster gezici ister sabit bir 
mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Ku-
rulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup, ekonomik faaliyetini ser-
mayesi 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 kimseler”.

Tacir ve Sanayici tanımı: 6102 sayılı, “Türk Ticaret Kanunu” taciri; gerçek ki-
şiler (md.12, 13,14) ve tüzel kişiler (md.16) olmak üzere ikiye ayırarak tarif etmiştir. 
Gerçek kişiler: Genel olarak bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye 
tacir denir. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer 
ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini Ticaret Sicili’ne tescil ettirerek durumu 
ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. Bir ticari işletme 
açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken 
var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyi niyetli 
üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.

Tüzel kişiler: Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten 
vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre 
yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, belediye ve köy 
ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. 
Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına ça-
lışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan 
vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre 
yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar. 

45  Orta Vadeli Plan 2012-2015
46  2013 Yılı Programı, sayfa 22
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5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun; “Odalara kayıt zorun-
luluğu” başlıklı 9’uncu maddesi; “Ticaret Sicili’ne kayıtlı tacirler ve 5’inci maddeye göre 
sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve 
fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.” denilmektedir.

Esnaf ve Sanatkâr tanımına girenlerin işletme hesabına göre, Tacir ve Sanayici ta-
nımına girenler bilanço esasına göre defter tutmaları gerekmektedir.

TOBB Kanunu’na göre, “Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak 
ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya 
tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün 
üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlen-
diği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az 10 işçi çalıştırmak 
şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır. Ancak; seri halinde hazır 
elbise üretmeyen terziler, fabrika halinde işletilmeyen fırınlar, lokantacı, elbise temizle-
yici ve benzerleriyle mamullerini toptan satmayıp perakende olarak doğrudan doğruya 
tüketiciye satan kunduracı, şekerci, tatlıcı gibi işletmeler, şehir, kasaba ve köylerdeki su 
temizleme, arıtma, süzme ve dağıtma tesisleri,  işlemek üzere, üretimleri nevi’nden hariç-
ten ham madde almamaları şartıyla, arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla 
bitki, hayvan veya hayvan mahsullerinin, bizzat yetiştiricileri tarafından işlenip değerlen-
dirilmesi işlerine tahsis edilen yerler, Üniversiteler, meslek liseleri ve benzeri okulların 
üretim yapan atölye ve laboratuarları, meslek kursları ve cezaevlerindeki atölyeler gibi 
öğretim ve eğitim amacıyla işletilen yerler, doğrudan doğruya Milli Savunma Bakanlığı 
teşkilâtına bağlı olarak çalıştırılan askerî sanayi müesseseleri, sanayici sayılmazlar.”

Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi ayırt etmek üzere Esnaf ve Sanatkâr ile 
Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

10 Mayıs 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na ve 1581 ve 4572 sayılı 
kanunlara göre tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatle-
rini 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 ortaklıklara kooperatif 
denilmektedir. 

Raporumuzun konusuyla ilgili mevcut durumun analizine geçmeden önce hedef 
kitlemizle ilgili olarak yayınlanmış bulunan ulusal strateji dokümanlarında yer alan stra-
tejik hedefleri de hatırlamakta yarar bulunmaktadır;

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2011-2013) beş stratejik alan belirlenmiştir. 
Bu kapsamda 16 hedefe yönelik olarak 82 eylem gerçekleştirilecektir.

- Girişimcilik geliştirilecek ve desteklenecektir. 

- KOBİ’lerin yönetim becerileri ve kurumsal yetkinlikleri geliştirilecektir. 

- İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’ler gözetilecektir.
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- KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitesi geliştirilecektir. 

- KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerini kolaylaştırılacaktır.

Esnaf ve Sanatkâr Değişim Dönüşüm ve Destek Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı 
(2009-2011)  ile yedi öncelik altında 30 tedbir belirlenmiştir; 

-  Kredi ve finansman şartları iyileştirilecektir.

-  Vergi, istihdam ve diğer yükümlülükler azaltılacaktır.

-  Eğitim ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecektir.

-  Yenilikçilik ve girişimcilik geliştirilecektir.

-  Altyapı, kümelenme ve ortaklık faaliyetleri desteklenecektir.

-  Hukuki düzenlemeler yapılacaktır.

-  Esnaf ve sanatkârların AB Programlarından faydalanması sağlanacaktır.

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nda (2012-2016) yedi stratejik 
hedef altında 36 faaliyet belirlenmiştir;

- Kamu teşkilatlanması ve kooperatiflere hizmet sunum biçimi yeniden yapılandırı-
lacaktır.

- Eğitim, danışmanlık, bilgilendirme ve araştırma faaliyetleri geliştirilecektir.

- Örgütlenme kapasitesi ve kooperatifler arası işbirliği olanakları artırılacaktır.

- Sermaye yapısı ile kredi ve finansmana erişim imkânları güçlendirilecektir.

- İç ve dış denetim sistemleri tümüyle revize edilecektir.

- Kurumsal ve profesyonel yönetim kapasitesi artırılacaktır.

- Mevzuat altyapısı uluslararası esaslara ve ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.

Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere KOBİ’lerin ekonomideki payı giderek azal-
maktadır.

Tablo 6: KOBİ’lerin Ekonomideki Payı

 (%) 2003 2006 2009
Toplam istihdam içindeki pay 79 79 78
Toplam katma değer içindeki pay 61 57 56
Toplam satışlar içindeki pay 67 67 65
Toplam yatırım içindeki pay 61 45 41

Kaynak: TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 2003-2009
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Türkiye’de işletmelerin mevcut durumu Kurumsallaşma ve Büyüme, Kümelenme, 
Uluslararasılaşma, Teknoloji, Yenilik ve Finansmana Erişim Politikaları olmak üzere beş 
ana başlık altında incelenmiştir. Bu ana başlıklar altında önemli görülen konular ve ku-
rumların faaliyetleri ele alınmıştır.

2.3.5.1 Kurumsallaşma ve Büyümenin Sağlanması

İşletmelerin ekonomik hayatta kalıcı olabilmesi, gelişmesi ve güçlendirilmesi için 
kurumsallaşması gerekmektedir. Kurumsallaşma bir işletmenin, faaliyetlerini kişilerin 
varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluş-
turması olarak tanımlanabilir. Farklı bir bakış açısıyla kurumsallaşma, işletmenin tüm 
stratejik kararlarına ve faaliyetlerine yön veren vizyon, ana amacı ve üstlendiği ana göre-
vini tanımlayan misyon, faaliyetlerini yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramları içe-
ren ilke ve değerler, faaliyetini yürütürken izlediği yol ve yöntemleri yansıtan politikalar 
ve hedeflerine ulaşmak için sürdüreceği uygulamalar açısından belirli bir niteliğe, canlı-
lığa ve sürekliliğe sahip olmasıdır.47 Kurumsallaşmanın temel amacı, işletmenin patron, 
yönetici, kritik personel vb. kişilerden ve onların kendi becerilerine bağlı icra yöntemle-
rinden bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır 

Kurumsallaşmanın anlamı ve amacı işletme yönetici ve çalışanlarınca yeterince bi-
linmemektedir. Kurumsallaşma çalışmalarında, bu kavramın bir süreç olduğu ve süreç 
yönetimi prensiplerine göre yürütülmesi gerektiği kabul edildikten sonra, doğal olarak bu 
sürecin adımlarının planlanması ve uygulamaya geçilmesi gerekecektir. Kurumsallaşma-
yı bir süreç olarak planlayıp yola koyulurken Yol Haritası belirlenmelidir. Yol haritası 
hedefi ve metotları net bir şekilde belirlenmiş, çıktıları nitelik ya da nicelik açısından 
ölçülebilir, insan yeteneğiyle ulaşılabilir ve gerekli tüm kaynakları temin edilebilecek,va-
rılmak istenen hedefle ilgili ve zaman ile sınırlı olmalıdır.

Kurumsallaşmanın önündeki bazı engelleri sıralamak gerekirse işverenin personele 
karşı güven eksikliği duyması, yöneticilerin eski düşüncelere sıkı sıkıya bağlı olması, iş-
verenlerin yeniliklere ikna edilmesinde yaşanan güçlük, işverenin işletmeyi sürekli olarak 
kontrol altında tutma isteği bulunmaktadır. Kurumsallaşmanın işletmeye kazandıracakla-
rına inanılmaması, işletmede denetimin elden gideceği korkusu, profesyonel yöneticilere 
işverenin gereksiz müdahalesi, işveren ve yöneticilerin kendilerini yeterli nitelikte gör-
mesi, aile içi ilişkilerin baskın olması, kuşaklar arasındaki çatışma, yeniliklerden kork-
mak ve tek kişilik yönetim tarzının egemenliği en sık rastlanan engellerdir48.

Yönetim Yeteneklerinin Geliştirilmesi

İşletmelerin sahipleri genellikle teknik konulara hâkim olan ancak işletme yönetimi 
konusunda yetersiz kalan kişiler olmaktadır. Bu durum kısa veya orta vadede işletmenin 
başarısızlığıyla sonuçlanmaktadır. İşletmelerin yönetimi süreci ISO 9000, ISO 17025 vb. 
kalite sistem standartları kapsamında önem taşımaktadır.

47 Emre Demiröz
48 Cemil Ulukan 
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Kurumsallaşmaya Yönelik İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Kurumsallaşma eğitim ve yönlendirmeyle gerçekleşen uzun soluklu bir süreçtir. İş-
letmelerin gelişmesinde sosyal ve beşeri sermaye gibi maddi olmayan varlıkların katkısı 
son yıllarda daha büyük bir önem kazanmaktadır. İşletmelerin zayıf olduğu noktalardan 
biri de insan kaynaklarıdır. İşletmelerde kurumsallaşmayı sağlamak hedefi kapsamında 
işletme sahibinden çalışanına kadar insan kaynaklarını geliştirmek amacıyla eğitim, da-
nışmanlık ve farkındalığı artırma çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ortak Proje Yürütme ve İşbirliği Yapabilme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Ölçek ekonomisi ve ağırlaşan rekabet şartları işletmeleri kooperatif gibi ortak yapı-
lar altında güç birliği yapmaya zorlamaktadır. Dünyada kooperatifleşme eğilimi sürmek-
tedir.49 Ülkemizde tarım ve sanayi siteleri yapımı alanında belirli bir kooperatifçilik an-
layışı ve uygulama tecrübesi bulunmasına rağmen diğer alanlarda son derece zayıf kalın-
maktadır. İşletmelerin ortak proje yürütme ve işbirliği yapabilme kapasitesinin artırılması 
için farkındalığın artırılması ve teşvik edilmesi çalışmaları meslek kuruluşları ve STK’lar 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Kümelenme çalışmalarında kooperatifleşmenin sundu-
ğu imkân ve araçlardan yararlanması önemli görülmektedir.

Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi, Genç ve Kadın Girişimcilerin Artırılması

İnsanların özel iş yapma isteği, çabası, bilinci ve bilgisi olarak tanımlayabilece-
ğimiz girişimcilik kişisel özellikler yanı sıra öğrenilebilir bir süreçtir. Pek çok işletme 
konunun teknik yanı bilindiği için başarılı olunacağı düşüncesiyle açılmakta ancak, ye-
terli girişimcilik düzeyi olmaması nedeniyle kısa sürede kapanarak ekonomik ve sosyal 
tahribata neden olabilmektedir. Girişimcilik kültürünün gelişmesi ve yayılması, gençlerin 
ve kadınların ekonomiye kazandırılması yolunda bugüne kadar üniversiteler ve muhtelif 
kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin bundan sonra ulusal düzeyde, kalıcı ve etkin 
olarak sistemleştirilmesi, girişimciliğin eğitimin tüm kademelerine eklemlenmesi önem 
taşımaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsallaşmaya Katkısı

Ülkemizde son 10 yılda sivil toplum kuruluşu olarak SİAD-sanayici ve işadamları 
dernekleri önemli gelişmeler kaydetmiş ve başarılara imza atmıştır.  Sayıları 9.000’i aşan 
mesleki dayanışma amaçlı derneklerin kurumsallaşma olgusuna bundan sonra da önemli 
katkılarda bulunabileceği bilinmektedir.

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri 

İşletmelerin yönetici, sahip ve çalışanlarının en son teknikleri ve yönetim anlayışını 
geliştirmeleri ve uygulamaları için eğitimleri önem kazanmıştır. Eğitim sürecinin işletme 
yönetimi danışmanlığı ve benzeri danışmanlık hizmetleriyle tamamlanması gerekmek-
tedir. Ancak yüz binlerce işletmenin kurulduğu günümüzde maalesef eğitim ve danış-
manlık hizmetleri disipline edilememiştir. Başta Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri 

49 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ed_emp_msu/documents/statement/wcms_194050.pdf
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olmak üzere özel sektör eğitim ve danışmanlık kuruluşlarının bu alanda önemli imkân ve 
kapasitelere sahip olduğu bilinmektedir.

Meslek Standartlarının Yayınlanması

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bugüne kadar 294 mesleğin standardı hazır-
lanıp Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Meslek standartları ve mesleki 
sertifikasyon uygulaması kişilerin serbest dolaşımına katkıda bulunacaktır. KOBİ Danış-
manı Meslek Standardı ve Yönetim Danışmanı Meslek Standardı hazırlanmaktadır.

SBS (Small Business Support)- Küçük İşletme Destek  Programı 

EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) bünyesinde KOBİ’lerin kurumsal-
laşmasına yönelik danışmanlık programları yürütmektedir.  EGP ve BAS (Enterprise 
Growth Programme-İşletme Geliştirme / Business Advisory Services-Danışmanlık Hiz-
metleri)  Programları, faaliyet gösterilen ülkenin ekonomisine,  gelişim potansiyeli görü-
len küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurumsal gelişimini destekleyerek katkı sağlamayı 
hedeflemektedir. Danışmanlık Hizmetleri (BAS) Programı, yerel danışmanlar desteği ile 
KOBİ’lerin yönetim danışmanlığından sertifikasyona geniş bir yelpazede danışmanlık 
hizmetinden faydalanmalarını amaçlamaktadır. Program aynı zamanda yerel danışman-
lık hizmetlerinin kalitesini; hizmetleri izlemek ve takip etmek suretiyle daha yüksek se-
viyeye taşımayı hedeflemektedir.  Bu amaçlarla, BAS programı KOBİ’lerin alacakları 
danışmanlık hizmetlerinin en fazla 10,000 Euro’ya kadar ve  %75’e varan bir oranla 
hibe olarak desteklemektedir.  İşletme Geliştirme Programı (EGP), yapısal değişiklikle-
rin uygulanması, üst düzey Yönetim seviyesinde yeni işletme becerilerinin geliştirilmesi 
ve en iyi uluslararası uygulamaların devreye alınması vasıtasıyla KOBİ’lerin gelişimi ve 
büyümesini daha fazla desteklemeyi hedeflemektedir. EGP’nin danışmanlık hizmetleri 
deneyimli yöneticiler, sanayi uzmanları ve mali uzmanlar tarafından sunulmaktadır.

EBRD SBS çatısı altında yürütülmekte olan Kadın İşletmecilere yönelik destek 
programı Samsun pilot projesi 2013 senesinde hayata geçecektir. Bu program çerçeve-
sinde Kadın İşletmecilere alacakları Danışmanlık hizmetleri için 10.000 Euro’ya kadar 
ve %90’a varan bir oranla hibe verilecektir. Danışmanlık desteğinin yanı sıra Kadın İşlet-
mecilerine koçluk ve eğitim hizmetleri de verilecektir. EBRD  Kadın İşletmecilere yöne-
lik çalışmalarını Samsun Pilot projesinin ardından 2014 yılında tüm Türkiye’ye yaymak 
üzere çalışmalar yapmaktadır.

2.3.5.2 Sanayi Alanlarının Geliştirilmesi

Sürdürülebilir Sanayi İçin Sanayi Master Planı

Sanayi master planı, uluslararası küresel ve bölgesel gelişmeler de dikkate alınarak ulu-
sal düzeyde sanayinin yer seçimini belirleyecek ve yönlendirecek olan bir aktivite planıdır.

Sanayi Master Planı, sanayinin mevcut durumunu ve istenen durumunu belirleme-
lidir. Sanayi master planının esası, ulusal ve yerel öncelikler arasında tamamlayıcılık ve 
bütünsellik ilişkisinin kurulması önceliğinde yerel dinamikler ve kaynaklar kullanılarak 
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ulusal düzeyde belirlenecek politika, strateji, plan ve programlarla mekânsal ve sektörel 
farklılığın yaratılmasıdır.   

Sanayi master planının amacı, bilgi teknolojilerine ve eğilimlere uyumlu yenilikçi 
bir ekonomik yapının oluşturulması için gerekli kararların alınması, bölgeler arasında 
dengeli ekonomik gelişmeyi gözeten politikalar çerçevesinde sanayi modellemesinin (ta-
rımsal sanayii –imalat sanayii – turizm sanayii, vb.) oluşturulması, belirli bir mekânsal 
kademelenme içerisinde öncelikli gelişme odak ve koridorları ile farklı konularda (kim-
ya, ihtisas, imalat, vb.) uzmanlaşması öngörülen bölgelerin belirlenmesidir. 

Ülkenin sanayi kalkınmasının çerçevesini çizecek ve yönlendirecek olan bir akti-
vite planı olarak sanayi master planı, uzun vadeli ve geniş çaplı öngörüler içermesi sebe-
biyle stratejiler geliştirmeli; bölgelerin gelişme süreci ve alt ölçeklerde üretilecek plan, 
program ve projeler için de bir rehber niteliği taşımayacağı düşünülmektedir.

Master planı, sanayi gelişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını ve gerekli kay-
nakların bu doğrultuda yönlendirilmesini kolaylaştıracaktır. Özetlemek gerekirse, Sanayi 
Master Planı ile;

- Ulusal düzeyde ulaşım, enerji, lojistik ve ana altyapı sistemlerinin oluşturulması,

- Yerel kaynakların yüksek katma değerli ürün haline getirilmesi,

- Ürün yeniliğinin sağlanması için Ar-Ge merkezlerinin geliştirilmesi,

- KOBİ’lerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması için teknoloji kullanımlarının 
yaygınlaştırılması ve nitelikli elaman yetiştirilmesine yönelik eğitim çalışmalarının des-
teklenmesi; özellikle KOBİ’lerle ortaya çıkacak potansiyel, sanayi ve hizmet sektöründe 
etkin bir şekilde değerlendirilerek özel sektörün katkısının sağlanmasına yönelik projele-
rin uygulanması,

- Gelişimin/değişimin ekonomik ve sosyal sektörlerde uyaracağı gelişmeyi, yarata-
cağı istihdamı, bunun getireceği nüfus büyüklüğü ile bu nüfusun kentler ve kır itibariyle 
muhtemel dağılımını eğitim ve sağlık hizmetleriyle konut ve kentsel altyapı ihtiyaçlarını 
makro düzeyde belirlenmesi,

- Yatırımlar için yıllara göre finansman ihtiyacının daha gerçekçi ortaya konulması,

- Sektörel ve bölgesel teşviklerin daha sağlıklı uygulanması,

sağlanacağından, ülkemizin kalkınmasında ve sanayimizin dünya pazarlarında rekabet 
edebilmesinde çok önem taşıyan Sanayi Master Planı’nın hazırlanmasına ihtiyaç duyul-
maktadır. 

Organize Sanayi Bölgeleri

Ülkemizde KOBİ’lerin sağlıklı çalışma ortamlarına duyulan ihtiyaç nedeniyle Orga-
nize Sanayi Bölgeleri kurulmuştur. Ülkemizde 265 OSB bulunmakta olup bunların 160’ı 
faal durumdadır. OSB’ler diğer gelişmekte olan ülkelere bir model teşkil etmekle birlikte 
gelişim sürecini devam ettirmektedir. Bir milyondan fazla kişinin çalıştığı OSB’lerin yö-
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netmeliğinde yapılan değişiklik 8 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
Türkiye OSB alanında önemli mesafe almış bulunmaktadır. OSB’ler aynı veya farklı 
sektörlerdeki işletmelerin ve kuruluşların yığınlaştığı coğrafi alanlardır. Ülkemizde farklı 
gelişmişlik düzeylerinde OSB’ler bulunmaktadır. Fiziki altyapısını tamamlayan OSB yö-
netimleri üyelerine daha farklı alanlarda hizmetler sunma arayışına girmiştir. Bu alanda 
KOSGEB ve Kalkınma Ajansları’nın desteklerinin yönlendirici etkisi olmuştur. Altyapı 
konusunda organize olan işletmelerin ağ oluşumu ve kümelenmede de başarılı olacakları 
düşünülmektedir. Aşağıdaki tabloda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na 
göre kurulan ve altyapı inşaatları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek-
lenen OSB’lere ilişkin sayısal bilgiler verilmiştir.

Tablo 7: Tamamlanan OSB Bilgileri50

Yıl
Biten 
OSB

Çalışan 
Sayısı

İşletme 
Sayısı

Parsel 
Sayısı

Üretime Geçme 
Oranı  (%)

Tahsis 
Oranı (%)

1961-2006 93 666.630 33.140 25.048 54 87
2007 107 702.418 34.291 24.909 60 88
2008 120 747.566 35.828 52.199 60 88
2009 131 895.395 38.573 57.146 56 82
2010 143 975.095 39.216 58.808 53 81
2011 152 1.067.827 40.536 60.016 68 92
2012      160 1.142.791   40.809       60.812  69       91

Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KOBİ’ler için inşa edilen OSB’lere 
tahsis edilen ve kullandırılan ödenekler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 39

Tablo 8: OSB Ödenek Tahsis ve Kullanımları (2013 Yılı Fiyatlarıyla)

Yılı Yatırım Programındaki Proje Sayısı Kullandırılan Kredi 

2007 112 104.918.479
2008 100 154.713.826
2009 96 136.966.559
2010 84 96.938.400
2011 72 93.503.482
2012 65 100.525.546

Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012

50 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan temin edilen veriler. OKSB bilgileri üretime geçme oranlarında hariç 
tutulmuştur. 



24

Küçük Sanayi Siteleri

Özellikle mikro ölçekli işletmeler ile esnaf ve sanatkâra sağlıklı işyeri ortamı sağ-
lamak amacıyla 1163 sayılı kanuna istinaden Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri tarafın-
dan kurulan ve BSTB tarafından desteklenen KSS’lerinin sayısı 2011 yılı sonu itibariyle 
445’e ulaşmıştır. Tamamlanan Küçük Sanayi Sitelerine ve tahsis edilen ödeneklere iliş-
kin bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.

Tablo 9: Küçük Sanayi Siteleri İşyeri ve Çalışan Sayısı

Yıl Yıl Sonu İtibarıyla İnşaatı Biten Sayısı Çalışan Sayısı İşyeri Sayısı
1961-2006 405 442.450 88.490

2007 418 452.685 90.337
2008 432 458.910 91.782
2009 440 462.750 92.550
2010 441 463.115 92.623
2011 445 464.565 92.913
2012 448 466.000 93.104

Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012

Tablo 10: Küçük Sanayi Siteleri Ödenek Tahsisi (2013 Yılı Fiyatlarıyla)

Yılı Yatırım Programındaki Proje Sayısı Kullandırılan Kredi
2007 62 57.161.049
2008 54 52.663.254
2009 55 33.190.150
2010 48 33.901.489
2011 44 32.444.127
2012 43 31.089.979

Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012

Endüstri Bölgeleri

2942 sayılı kanuna istinaden kurulan Endüstri Bölgeleri yatırımlarıyla; ülke ekono-
misinin gelişimine destek vermek, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı ar-
tırmak, yatırımları teşvik etmek, yabancı sermaye girişimini artırmak ve Türk işçilerinin 
tasarruflarını Türkiye’de değerlendirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.  Zonguldak,  
Ceyhan ve Konya Karapınar Enerji İhtisas EB ile Filyos EB’nin hizmete sunulması ile 
EB uygulamalarının ülke sathında yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 
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Serbest Bölgeler

3218 sayılı kanuna istinaden kurulan Serbest Bölgeler ihracata yönelik yatırım ve 
üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, 
işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amaçlamaktadır. 
Ülkemizde 21 serbest bölge faaliyet göstermektedir. 2011 yılında 19 SB’den 23 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirilmiş olup, yüzde 87’sini sanayi ürünleri, yüzde 6’sını bitkisel 
ürünler, yüzde 5’ini ise işlenmiş tarım ürünleri oluşturmaktadır.

2.3.5.3 İşletmelerin Uluslararasılaşması 

İşletmelerin uluslararasılaşması kavramıyla milli pazarların dışına çıkmasını, itha-
lat ve ihracat yapmasını, yurtdışındaki işletmelerle teknolojik işbirliğine gitmesini, yan 
sanayi olarak yurtdışındaki işletmelere mal ve hizmet sunmasını veya tersine ana sanayi 
olarak yurtdışındaki işletmelerden mal ve hizmet alımını ve doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarını anlamaktayız.

Bazı ülkelerle olan dış ticaretimizin 2011 yılı verileri ABD doları bazında aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.51

Tablo 11: Bazı Ülkelerle Dış Ticaretimiz

Ülke 
İhracat (Milyar 

Dolar)
İthalat (Milyar 

Dolar)
İhracatın İthalatı

Karşılama Oranı (%)
A.B.D. 4,5 16,0 28
Fransa 6,8 9,3 73
Almanya 14,0 23,0 61
İtalya 7,9 13,5 59
Rusya 6,0 24,0 25
Çin 2,5 21,7 12
Hindistan 0,8 6,5 12
Japonya 0,3 4,3 7
İran 3,6 12,5 29
İsrail 2,4 2,1 114

Kaynak: TÜİK, 2011

Dünya ihracatı 2002-2011 yılları arasında yüzde177 oranında büyüyerek 13,2 tril-
yon dolardan 36,5 trilyon dolara yükselmiştir. Dünya ticaretinde 2010 yılında yüzde13,8 

51 rapor.tuik.gov.tr/reports
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olarak gerçekleşen büyüme 2011 yılında yüzde 5 olarak gerçekleşmiştir. Büyümenin 2012 
yılında yüzde 3,7 düzeyinde kalması, 2013 yılında ise yüzde 5,6 olması beklenmektedir.

Türkiye’nin İhracat Hedefi

Ekonomimiz 2023 yılında 500 milyar dolar ihracatı hedeflemektedir. İhracat artış 
hızı 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında sırasıyla yüzde 25,4, yüzde 23,2, - yüzde 22,6 
ve yüzde 11,6 olmuştur. 2011 yılı ihracat artışı ise yüzde 8,2’dir.52 Ekonomi Bakanlığı 
tarafından yayınlanan İhracat Beklenti Endeksi’ne göre 2011 yılının ikinci çeyreğinde 
142,9 ile en üst seviyeye çıkan beklenti 2012 yılının son çeyreğinde 95,8’e gerilemiştir.

Türkiye’nin ihracatı 2011 yılında 135 milyar dolar, ithalatı ise 240 milyar dolar ol-
muştur. KOBİ’lerin ihracattaki payı yüzde 60’dır53. İhracatımızın küresel ihracattaki payı 
yüzde 0,74’dür. İhracatımızda AB ülkelerinin payı toplam yüzde 46 olup bunun yüzde 
15’i Almanya’ya, yüzde 13’ü Fransa’ya, yüzde 11’i İtalya’ya yapılmaktadır. Gümrük 
Birliği sonrasında ortalama koruma oranı yüzde 16’dan yüzde 4,2’ye inmiştir. Ekonomik 
krizlerin ağırlıklı olarak AB ile olan ihracat yapısına olumsuz tesirini 2008 yılında gören 
Türkiye, ihracatta ürün ve ülke çeşitlenmesine gitmiş, 28 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaş-
ması yapılmış olup bu sayının 2023 yılında 45’e ulaşması hedeflenmektedir. Türkiye 30 
ülkeye 1 milyar doların, 47 ülkeye 500 milyon doların, 101 ülkeye 100 milyon doların 
üzerinde ihracat yapmaktadır. Bir başka veri ise 2002 yılında 1 milyar doların üzerinde 
ihracat yapan şirket sayısı 2011 yılında 11 şirkete yükselmiştir. AB ülkelerine ihracatımız 
miktar olarak artarken oransal olarak azalmıştır. 2002 yılında yüzde 15’den az olan Yakın 
Doğu, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya ihracatı oransal olarak yüzde 30’a çıkmıştır.54 

İhracatımızın 2023 yılında 500 milyar dolar hedefine ulaşabilmesi için 2014-2018 
döneminde yıllık ortalama yüzde 11,7 oranında artması gerekmektedir. Yüksek Planla-
ma Kurulu’nun 6 Haziran 2012 tarih ve 201/8 sayılı Kararının 13 Haziran 2012 tarih 
ve 28322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe giren 2023 Türkiye İhracat 
Stratejisi’nde dokuz temel hedef altında 19 stratejik hedef ve 72 eylem belirlenmiştir. 
İthalatımız ise 18,2 trilyon dolar olan küresel ithalatın yüzde1,31’idir. 2012 yılında 150 
milyar dolar ihracat, 220 milyar dolar ithalatın gerçekleşmesiyle cari açığın 60 milyar 
dolara inmesi hedeflenmektedir.  

2011 yılı GSMH artışının yüzde 7,7’lik bölümünü ise ihracat artışı sağlamıştır. 
Buna göre yüzde11,9’luk GSMH artışının yüzde 1,5’u ihracat artışından olup tüm olumlu 
gelişmelere rağmen henüz ihracat odaklı ekonomi olma yolunda alınacak mesafe bulun-
duğu görülmektedir.  

İhracatta lojistik önemli bir unsurdur. Türkiye’nin 250 milyar dolarlık bir büyüklü-
ğe erişen özel sektör lojistik yatırımları 2011 yılında Küresel Lojistik Performans Endek-
si’nde Türkiye’yi 39. sıradan 27. sıraya yükselmiştir. Araştırmalara göre ilk 10’a girme 

52 TİM, 2012
53 TÜİK Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, 2011
54 İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 2023
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potansiyeli bulunan lojistik sektörümüz 2023 yılı hedefinin gerçekleşmesinde ümit ver-
mektedir.

Öte yandan sanayimizin ithal bağımlığı Ekonomi Bakanlığı verilerine göre yüzde 
43’e çıkmıştır. İthalatımızı artırmadan ihracatımızı artırmamamızı sağlayacak tedbirlere 
ihtiyaç duyulmaktadır. İthal ürünlerin kalite denetimine önem verilerek kaynak kaybı 
önlenmelidir. 

Ekonomi Bakanlığı 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Teb-
liğ, 2010/6 sayılı Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ ve 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında 
Tebliğ kapsamında ihracatçı işletmelere önemli görülen hibe destekler vermektedir.

Avrupa İşletmeler Ağı

Türkiye’nin de katıldığı Avrupa Birliği Rekabet Edilebilirlik ve Yenilikçilik Prog-
ramı (CIP) kapsamında desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı - AİA (Enterprise Europe 
Network - EEN) Projesi KOBİ’lere ve üniversitelere uluslararası işbirliği alanında 7 kon-
sorsiyum kapsamında 25 adet kurum ve kuruluşa bağlı toplam 45 noktadan ücretsiz ola-
rak danışmanlık hizmeti vermektedir. AİA, Avrupa’da girişimciler için toplam 51 ülkede 
600’dan fazla irtibat noktasıyla 3000’e yakın deneyimli uzmanıyla hizmet götürmektedir. 
Türkiye 1 Ocak 2011’den 6 Ağustos 2012 tarihine kadar tüm ağ içerisinde ortaklık an-
laşması sayısı itibariyle, İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa’nın ardından 208 
adet ile 6. sıradadır.55  

AIA, AB Komisyonu’nun Avrupa’daki girişimciliği ve girişimlerin büyümesini 
teşvik etme amaçlı politikalarının bir parçasıdır. Tüm sektörlerden KOBİ’leri ortak pa-
zarın fırsatlarından yararlanmaları için desteklemektedir. AB Komisyonu, 2008 yılında 
KOBİ’lere teknoloji transferi ve Ar-Ge çalışmaları alanında bilgi veren ve teknolojik 
altyapılarının geliştirilmesi yönünde faaliyet gösteren Yenilikçilik Aktarım Merkezleri 
(IRC) ile Avrupa Bilgi Merkezleri’ni (ABM) Avrupa İşletmeler Ağı çatısı altında birleşti-
rerek hizmetlerin tek bir ağ aracılığı ile verilmesini sağlamıştır. AİA, işletmelerin ihtiyaç 
duyduğu desteği yanı başında bulabileceğini vurgulamak için “İş desteği kapınızda” slo-
ganını kullanmaktadır. “Hiçbir kapı yanlış değildir.” ilkesi ise tüm ağ için geçerli olup, bu 
ilkenin bütün ağ ortaklarına uygulanması öngörülmektedir. Tüm yararlanıcılar ihtiyaçları 
doğrultusunda düzenlenmiş hizmetlerle bilgiyi edinebilmekte, böylece modern teknoloji 
en iyi şekilde ve ağ içindeki tüm örgütlerce kullanılabilmektedir. 

Tüketicinin ve Rekabetin Korunması 

Tüketicinin ve rekabetin korunması mevzuatı 1995 yılında yayınlanan 4077 sayılı 
kanunla düzenlenmiş,  4872 sayılı kanunla bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanunda ayıplı 
mal, ayıplı hizmet, satıştan kaçınma, haksız sözleşme, taksitli satış, devre tatil, kampan-

55 KOSGEB, 2012
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yalı satış, kapıdan satış, mesafeli sözleşme, tüketici kredisi ve kredi kartları, konut finans-
manı, süreli yayın aboneliği, fiyat etiketi, garanti belgesi, tanıtım ve kullanma kılavuzu, 
ticari reklam ve ilanlar, zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetler, mal ve hizmet denetimi, 
tüketicinin eğitimi tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici mahkemesi, üretimin ve 
satışın durdurulması ve toplanması, olduklarından farklı görülen mallar v.b. konularda 
düzenlemeler yapılmış ve uyulmaması durumunda cezai uygulamalar getirilmiştir. 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra uygulamaya ilişkin yönetmelikler yayınlan-
mış ve eğitimler verilmiştir. İllerde Tüketici Hakem Heyetleri ve Mahkemeler kurulmuş-
tur. Ürün ve hizmetleri yeterli şartları taşıyan KOBİ ve Esnaf ve Sanatkâra TSE tarafın-
dan Hizmet Yeterlilik Belgesi verilmesinin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tara-
fından Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Servis Hizmetleri Yeterlik Belgesi verilmektedir. 
Bu belgeler ulusal ve uluslararası pazarlara açılabilmek ve yöresel düzeyden uluslararası 
rekabete geçebilmek için gereklidir.

Türk Standartları Enstitüsü’nün Hizmetleri 

Üreticiye, tüketiciye ve milli ekonomiye fayda sağlayacak şekilde nitelikli personel 
ile ulusal standartlarımızı hazırlayarak ülkemizin uluslararası ve bölgesel standardizas-
yon çalışmalarına aktif olarak katılımını sağlamaktadır. TSE standart hazırlama, ürün 
belgelendirme,  hizmet belgelendirme, istem belgelendirme, personel belgelendirme, 
metroloji ve ölçümleme, gözetim ve muayene, eğitim, laboratuar hizmetleri ve otomotiv 
sektöründe belgelendirme gibi değişik alanlarda hizmetler sunmaktadır. TSE’den 2012 
yılı itibariyle 22.000 KOBİ ürün standardına uygunluk belgesi, 21.000 KOBİ hizmet 
standardına uygunluk belgesi, 4.403 KOBİ ise kalite sistem belgesi almıştır.56 TSE bir-
çok ülkede teşkilatlanarak KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmalarını sağlamaktadır.

İthalatta Koruma Önlemleri

Ekonomi Bakanlığı tarafından İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği yayınlan-
mıştır. Yönetmelikle ”bir malın benzer veya doğrudan rakip mallar üreten yerli üreticiler 
üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturacak şekilde artan miktar ve şartlarda 
ithal edilmesi halinde, bu zarar veya tehdidini ortadan kaldıracak şekilde söz konusu zarar 
veya zarar tehdidiyle sınırlı kalmak ve geçici olmak üzere uluslararası yükümlülükler ve 
ülke yararı dikkate alınarak koruma önlemleri alınmasına ilişkin düzenleme” yapılmıştır. 
Yönetmelik kapsamında gerekli tedbirler alınmaktadır.

Akreditasyon Sistemi

Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların 
ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney 
ve muayene raporları, ölçümleme sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, 
personel belgeleri v.b.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturul-
muş bir kalite altyapısıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu, ilgi-

56 Türk Standartları Enstitüsü, 2012
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li uygunluk değerlendirme kuruluşları için yeterlilik kıstaslarını belirleyen uluslararası 
standartlar, ilgili sektöre özel gereklilikler ve bölgesel veya uluslararası akreditasyon ku-
ruluşları tarafından belirlenmiş rehber dokümanlarda belirlenmiş, dünya genelinde kabul 
görmekte olan, gereklilikler esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Akredite bir uygunluk 
değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, 
bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair gü-
ven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırıl-
masına katkıda bulunmaktadır. TÜRKAK akreditasyon hizmetlerini sürdürmektedir.

E-Ticaretin Gelişmesi

Türkiye’de web sayfası ve internet kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak bu hacim ge-
lişmiş ülkelere göre çok düşüktür. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ve elektronik ödeme 
imkânlarının gelişmesi e-ticareti artırmaktadır. Tüketicinin yurtiçinden ve yurtdışından 
e-ticaret yapması perakende satış yapan esnaf ve sanatkâr için fırsatlar ve tehditler oluş-
turmaktadır. Aşağıdaki tabloda ölçeklerine göre web sayfası bulunan ve internet kullanan 
işletmelerin oranı verilmektedir.57

Tablo 12: İnternet Kullanan ve Web Sayfası Bulunan İşletmeler

Kıstas (%) 10-49 Çalışan 50-249 Çalışan 250+ Çalışan
İnternet Kullanan İşletmeler 91,2 98,1 99,6
Web Sayfası Bulunan İşletmeler 59,4 76,0 88,7

Kaynak: TÜİK, 2012

Vize Uygulaması 

Avrupa özel sektörünün temsil örgütü Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun 
önde gelen dokuz üye kuruluşu, Schengen bölgesi üye ülkelerine çağrıda bulunarak Tür-
kiye’ye vize uygulamasının 2018 yılına kadar kaldırılmasını istemiştir.58 Avrupa Bir-
liği’nin malların ve sermayenin serbest dolaşımı yaklaşımına karşılık kişilerin serbest 
dolaşımı konusunda tutucu davranması, işadamlarımızın karşılaştığı vize zorlukları dış 
ticarette rekabet gücümüzü olumsuz etkilemektedir.

Serbest Ticaret Anlaşmaları

Türkiye’nin muhtelif ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşmaları bulunmaktadır. STA 
sonrasında orta vadede ihracatımızın arttığı gözlenmiştir. Ancak AB’nin Çin ve Hindis-
tan ile STA imzalaması durumunda dış ticaretinin yüzde 46’sı AB ile olan Türkiye’ye 
zarar verecektir. 

57 TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojisi Kullanımı Araştırması, 2012
58 Businesseurope Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu
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Marka Değeri 

Gelişmiş ülkelerde şirketlerin piyasa değerinin önemli bir oranını görülmeyen var-
lıklar oluşturmaktadır. Bunların içinde en önemlisi marka değeridir. Brand ZTM’nin 2012  
En Değerli 100 Marka Araştırmasında ilk 100 Küresel Markanın marka değeri 2,4 trilyon 
dolardır.  Bu sıralamada 100’üncü sırada gelen DHL şirketinin marka değeri 7,6 milyar 
dolar iken Türkiye’nin ilk sıradaki markasının değeri 2,4 milyar dolardır.59 Ülkemizde 
şirketlerin marka değerinin belirlenmesi ve sıralanması konusunda düzenli olarak yapılan 
bir araştırma bulunmamaktadır. Türk Patent Enstitüsü tarafından 2010 yılında 32.397, 
2011 yılında 35.858, 2012 yılının ilk 6 ayında ise 21.445 marka tescili yapılmıştır. 60

Lojistik     

İhracatın artırılmasında lojistik altyapısı son derece önemli bir faktördür. Taşıma 
maliyetlerinin azaltılması, taşıma sürelerinin kısaltılması, taşıma kalitesinin iyileştirilme-
si ihracatın gelişmesinde çok önemlidir. Lojistiğin artmakta olan ihracatımızı destekleye-
cek kapasitede gelişmesi için tedbirler alınmalıdır.

2.3.5.4 İş Ortamının Geliştirilmesi  

İş ortamının geliştirilmesi, sağlanan maddi desteklerden daha fazla işletmelerin re-
kabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır. Makro ekonomik denge ve unsurlar 
kadar mikro ekonomik dengeler, mevzuat düzenlemeleri ve iş yapma anlayışı da iş or-
tamının gelişmesine önemli katkıda bulunmaktadır. Raporun Dokuzuncu Kalkınma Pla-
nı dönemindeki gelişmelere ilişkin bölümünde görüleceği üzere plan döneminde önemli 
mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilmiş, stratejiler belirlenmiştir. Bu düzenlemelerin uy-
gulanmasının somut sonuçları ise Onuncu Kalkınma Planı döneminde görülecektir. Öte 
yandan bu gelişmeler ve küresel etkiler iş ortamının geliştirilmesi için alınması gereken 
yeni tedbirler olduğunu da ortaya koymaktadır. Raporun Hedeflere Dönük Temel Amaç 
ve Politikalar bölümünde belirlenen politikalar ortaya konulmuştur. Rapor’un Eylem ve 
Uygulama Stratejileri Bölümünde ise bu politikaların gerçekleşmesine yönelik yapılması 
gerekli görülen kurumsal düzenlemeler ve mevzuat düzenlemeleri verilmiştir.

2.3.5.5 Yenilik ve Ar-Ge Kapasitesinin Artırılması

Türkiye, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarıyla halen yüzde 0,84 olan Ar-
Ge harcamalarının GSYİH içerisindeki payını 2023 yılında yüzde 3’e çıkarmayı hedef-
lemektedir. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payı yüzde 42,5 olup yüzde 67’ye çı-
karılması, tam zamana eşdeğer (TZE) araştırmacı sayısının ise 100.000’lerden 300.000’e 
yükseltilmesi hedeflenmektedir61. Ar-Ge Yenilik ve Girişimcilik destek mekanizmaların-

59 Brand ZTM En Değerli 100 Marka Araştırması, 2012
60 TPE Yıllık Raporu, 2012
61 TUBİTAK  TEYDEB
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da bütünsellik, uyum ve hedef ortaklığının sağlanması için Koordinasyon Kurulu oluştu-
rulması planlanmıştır.

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016’da KOBİ’lerin Ar-Ge ve 
Yenilik performansının geliştirilmesine doğrudan atıf yapılarak “Ulusal Yenilik Sistemi 
İçerisindeki KOBİ’lerin Rolünün Güçlendirilmesi” stratejik amaçlardan biri olarak belir-
lenmiştir. 

Türkiye’nin Avrupa Yenilik Sıralamasında 32. sıradan 15. sıraya çıkılması hedef-
lenmiştir. TÜİK Yenilik Araştırması’na (2010) göre ülkemizde 2008-2010 yıllarını kap-
sayan üç yıllık dönemde 10+ çalışanı olan girişimlerin yüzde 51,4’ü yenilik faaliyetinde 
bulunmuştur. Yenilik faaliyetleri girişimlerin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artmak-
tadır. 10–49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 49,4’ü, 50–249 çalışanı olan girişimlerin 
yüzde 58,9’u ve 250+ çalışanı olan girişimlerin yüzde 69,7’si yenilik faaliyetinde bulun-
muştur. İşletmelerin yüzde 35,2’si teknolojik, yüzde 42,5’i teknolojik olmayan yenilik 
faaliyetinde bulunduğunu ifade etmektedir. 

Teknoloji hızla ilerlemektedir. İşletmelerin rekabet güçlerini koruyabilmeleri için 
yeni teknolojileri ve yeni yönetim anlayışını faaliyetlerinde kullanmaları gerekmektedir. 
İşletmelerin başarısında bilgi ve tecrübe birikimi, insan kaynakları vb maddi olamayan 
kıymetler de önemlidir. Ar-Ge çalışmalarına destek vermeye ağırlık veren ülkemizin ye-
niliklerin Ar-Ge çalışması yapan veya yapmayan işletmelere yaygınlaşması konusuna da 
ağırlık vermesine ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmelerin yeni teknolojileri takip eden, bilen 
ve kullanabilen personel ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığı görülerek desteklenmesi 
gerekmektedir.

TUBİTAK Destekleri

BTYK’nın 27 Aralık 2011 tarihli 23. toplantısında 2011/102 no.lu “Ar-Ge, Yeni-
lik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın 
Sağlanması için Koordinasyon Kurulu Oluşturulması” kararı alınmıştır. KOBİ’lerin ve 
tüm kuruluşların faydalanabileceği destek mekanizmaları arasındaki uyumluluğun sağ-
lanması ve sistemdeki mükerrerliklerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütülmeye 
devam etmektedir.

2011/103 no’lu “Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını 
Artırmak Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi” kararı kapsamında Ar-Ge yoğun 
başlangıç firmalarının fikir aşamasından pazara ulaşmasına kadar geçirdikleri evreler 
dikkate alınmıştır.  Bu evrelere uygun aşamalı destek mekanizmalarının geliştirilmesi, 
başlangıç firmalarının sayısının artmasını tetikleyecek ekosistemin oluşturulması ve da-
nışmanlık hizmetlerinin sunulması amaçlanmıştır. 1512 kodlu TÜBİTAK Bireysel Giri-
şimcilik Aşamalı Destek Programı” tasarlanmış ve fikir başvuruları alınmıştır. TUBİTAK 
tarafından 2007-2011 yıllarında KOBİ’lere sağlanan Ar-Ge Proje Destekleri aşağıdaki 
tabloda özet olarak verilmiştir. Tabloda görüleceği üzere işletme başına verilen destek 
tutarında yıllar itibariyle azalma gözlenmektedir.
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Tablo 13: TUBİTAK KOBİ Ar-Ge Destekleri

2007 2008 2009 2010 2011
Desteklenen Projelere Verilen Hibe Destek 
Tutarı (Milyon TL) 102 110 196 160 163

Hibe Desteği Verilen KOBİ Sayısı 454 636 1203 1169 1190
Hibe Desteği Verilen Proje Sayısı 517 732 1400 1367 1416
İşletme Başına Ortalama Destek Miktarı  (TL) 223.722 173.460 162.867 136.526 136.722

Kaynak: TUBİTAK, 2012

Yenilikçilik Ödülleri

TUBİTAK-TTGV-TÜSİAD işbirliği ile yenilikçi işletmelere ödül verilmektedir. 
Bunun dışında KOSGEB’in de yeni başlattığı ödül programı bulunmaktadır. Teknoloji ve 
yenilik ödül programları KOBİ’ler üzerinde yönlendirici etki yapmakta, kıyaslama yap-
mak için örnek oluşturmaktadır. Esnaf ve sanatkârlar ile Kooperatifleri için de muhtelif 
alanlarda yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla ödül programları geliştirilmelidir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

05 Temmuz 2007 tarih ve 26573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin 
Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı yürürlüğe gir-
miştir. Sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve Teknoloji 
kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak, üni-
versitelerimizle işbirliği içinde çözme alışkanlığı kazanmalarını sağlayacağı gibi, üni-
versitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma yürüten akademisyenlerin de bu çalış-
malarını katma değere dönüştürmelerine olanak sağlayacak bir destek mekanizmasıdır. 
5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 
12.03.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe gir-
miştir. Bu Kanunun amacı, yenilikçiliğe odaklanmış, nitelikli istihdamı gelişmiş, katma 
değeri yüksek ürünler üreten, verimliliği ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik ortamın 
oluşturulmasını sağlayarak ülkemizin, uluslararası rekabet gücünün artırılmasını, yenilik-
çilik kapasitesinin geliştirilmesini ve dünyadaki gelişmelere uygun bir sanayi altyapısının 
oluşturulmasını teşvik etmektir. Anılan Kanunun girişimcilere yönelik destek mekaniz-
malarından olan Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin amacı yüksek eğitimli ve nitelikli 
gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yarat-
ma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmektir.

Tablo 14: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri (Milyon TL)

Destek Türü 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SAN-TEZ Desteği  6,2 9,9 13,5 18,7 43,8 50
Teknogirişim Sermayesi Desteği - - ? ? 30 50

Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012
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TGB’lerde kurularak Ar-Ge çalışması yapacak KOBİ’ler için Kuluçka Merkezi ya-
pılması için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan destek aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.

Tablo 15: TGB’lere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Verilen Destekler62 

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Destek Tutarı (Milyon TL) 9,9 13,6 15 28 30 35

Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2012

KOBİ’lere 2011 yılında verilen Ar-Ge desteklerine ilişkin tablo aşağıdadır.63

Tablo 16: 2011 Yılı KOBİ Ar-Ge Proje Destekleri

Destekleyen Kuruluşa
2011 Destek Bütçesi 

(Milyon TL)
Toplam KOBİ Ar-Ge 

Desteği İçindeki Payı (%)
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
(SAN-TEZ ve Teknogirişim Desteği ) 94 23,7

TUBİTAK 163 41,3
KOSGEB 44 11,1
TTGV 14 3,5
Kalkınma Ajanslarıb 67 16,9
Yedinci Ar-Ge Çerçeve Programı c 14 3,5
Toplam 396 100

Kaynak: İlgili Kuruluşlar
a Ekonomi Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Genel Müdürlüğü 2007/1 sayılı “Tarım ve Kö-
yişleri Bakanlığı’na Bağlı Araştırma Kuruluşları İle Ortaklaşa Olarak Araştırma ve Geliştirme Projeleri Yürütecekler 
Arasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında KOBİ’lere Ar-Ge desteği vermektedir. Ayrıca Ar-
Ge çalışması yapan KOBİ’lere 4691 ve 5746 sayılı kanunlar kapsamında vergisel teşvik ve muafiyetler sağlanmaktadır. 
b 2011 yılında Kalkınma Ajansları 204 KOBİ’nin Ar-Ge Projesini desteklemiştir.
c Bilgi TUBİTAK’tan sağlanmıştır.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Gelişmiş ülkelerde 1950’li yıllarda kurulmaya başlayan teknoparklar ülkemizde 
2000’li yıllarda 4691 sayılı kanunla kurulmaya başlanmış ve hızlı bir gelişim izlemiştir. 

62 Tablodaki 2012 yılı değeri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tahsis edilen ödenektir.
63 Tablo’daki desteklerin yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Haberleşme ve 
Denizcilik Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından işletmelere Ar-Ge ve yenilik destekleri verilmektedir. Ayıca 
işletmelere 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında destek ve muafiyetler sağlanmaktadır. 2011 yılında TGB’lerde 
4691 sayılı Kanun kapsamında 1,5 milyar TL destek sağlanmıştır.
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TGB’lerde Ar-Ge ve yenilik çalışması yapan işletmelere önemli vergi muafiyetleri tanın-
mıştır. Bugüne kadar 45 TGB kuruluşuna onay verilmiş olup faal durumdaki 32 TGB’de 
1.859 işletme Ar-Ge çalışması yapmaktadır. TGB’lerde Ar-Ge çalışması yürütmekte olan 
işletmelere sağlanan teşvikler 2023 yılına kadar uzatılmıştır.64

Tablo 17: TGB’lerin Gelişimi

Yıllar 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TGB Sayısı 28 31 37 39 43 45
Toplam İşletme Sayısı 802 1.154 1.254 1.515 1.800 2.037
Yabancı İşletme Sayısı 25 32 53 64 66 71
Ar-Ge Projesi Sayısı 2.525 3.069 3.403 4.102 4.979 5.121
Ar-Ge Çalışanı Sayısı 9.770 11.093 11.021 13.397 15.822 17.784

Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,2012

TUBİTAK Bilim Merkezleri

Bilim merkezleri, her yaştan, farklı birikime sahip insanı bilimle buluşturarak, bilim 
ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin 
önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan merkezlerdir. Bilim merkezleri çocukların 
ve gençlerin bilimsel konuları ilgi çekici objelerle deneyimleşebildikleri, bilime karşı olum-
lu bir yaklaşım geliştirdikleri, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren merkezlerdir.

TÜBİTAK, bilim merkezlerinin toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmak 
için son derece kritik bir rol üstleneceği öngörüsünden yola çıkarak, ülkemizde bu mer-
kezlerin kurulmasını ve yıllar içinde sayılarının artırılmasını hedeflemektedir. Bu amaç 
doğrultusunda, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23. toplantısında özellikle ço-
cukların ve gençlerin bilime olan ilgi ve meraklarını artıracak, teknolojiyi daha doğru 
kullanmalarını sağlayacak bilim merkezlerinin 2016 yılı itibarıyla tüm büyükşehirlerde, 
2023 yılı itibarıyla tüm illerde kurulmasına yönelik çalışmaların yerel yönetimlerle işbir-
liği halinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, ilk aşamada 
büyükşehirlerdeki, ikinci aşamada da diğer illerdeki bilim merkezi projelerinin desteklen-
mesi amaçlanmaktadır. Şu anda Konya ve Kocaeli’nde TÜBİTAK tarafından desteklen-
mekte olan bilim merkezi projeleri devam etmektedir. Kayseri, Bursa, Sakarya, Ankara 
ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri ile de konuyla ilgili ön protokoller imzalanmıştır.  

Desteklenecek bilim merkezlerinde temel bilimlerden doğa bilimlerine, yeni teknolo-
jilerden astronomi ve tarihe kadar pek çok farklı temada serginin yer alması planlanmakta-
dır. Sergi temaları bilim merkezlerinin yapılacağı illerin temsilcileri ile birlikte belirlenecek 
ve belirlenen temalarda sergiler tasarlanıp üretilerek bu merkezlere yerleştirilecektir.

64 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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TTGV Destekleri 

TTGV 1991 yılında bağımsız, şeffaf ve izlenebilir bir yapı olarak kamu-özel sektör 
ortaklığı modeli ile kamu fonlarının özel sektörün Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde kul-
lanılması hizmetini yürütmek amacıyla kurulmuştur. TTGV 5072 sayılı Kanunun Ek 1. 
Maddesine istinaden kurulduğu tarihten itibaren kanunla kurulmuş vakıf statüsündedir. 
TTGV’nin Dokuzuncu Plan döneminde gerçekleştirdiği destekler aşağıdaki tabloda ve-
rilmiştir65.

Tablo 18: TTGV Destekleri

Yıllar 2007 2008 2009 2010 Toplam
Desteklenen Proje Sayısı 88 116 113 47 364
Desteklenen Projelerde KOBİ Oranı (%) 88 88 80 86 86
Kullandırılan Destek Tutarı  (MABD Doları) 17,6 21,3 24,8 14,2 77,9
KOBİ başına Destek Tutarı (M ABD Doları) 200.000 188.500 220.000 302.000 214.000

Kaynak: TTGV, 2012

Teknoloji Transferi

Bazı işletmeler yeni teknolojileri geliştirerek ekonomiye katkıda bulunurken di-
ğerleri yeni geliştirilen teknolojileri ve yenilikleri süratle üretimlerinde uygulayarak 
kazanmaktadır. Öte yandan yeni teknolojilerin sınaî mülkiyet haklarının korunmasında 
teknoloji ve yeniliğin yaygınlaşmasında önemlidir. Teknoloji transferinin desteklenmesi 
konusunda TUBİTAK tarafından çalışmalar yapılmaktadır.

Araştırma Enstitüleri ve Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri

Ülkemizde üniversite ve bazı bakanlıklar ve TÜBİTAK başta olmak üzere kamu 
kuruluşlarının bünyesinde çok sayıda araştırma laboratuarı ve araştırma enstitüsünde, 
milyarlarca lira değerinde araştırma altyapısı ve araştırmacı personel kapasitesi bulun-
maktadır. Bunların ekonomi ve teknolojiye bugüne kadar sağladıkları somut katkıları 
sorgulanmaktadır. Araştırma laboratuar ve enstitülerinin hizmet ve imkânlarından KO-
Bİ’lerin yararlanması için kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

5746 sayılı kanunla özel sektörün Ar-Ge Merkezi kurması imkânı getirilmiş ve 
teşvikler sağlanmıştır. Temmuz 2012 tarihi itibariyle 129 Ar-Ge Merkezinde 15.000 ci-
varında Ar-Ge personeli çalışmaktadır. Yaklaşık yüzde 60’ı Marmara Bölgesinde bulu-
nan Ar-Ge Merkezlerinde 2008-2010 döneminde 5 milyar TL civarında Ar-Ge harcaması 
gerçekleştirilmiştir.

65 TTGV, 2012
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AB Yedinci Çerçeve Programı

Türkiye 2007-2013 dönemini kapsayan 7. Çerçeve Programı’ndan 2010 yılı sonu 
itibariyle 82 milyar Avro hibe almış olup 540 kuruluşun projesi desteklenmiştir. Böylece 
6. Çerçeve Programında yüzde 29 olan alınan hibe oranı / program bütçesine katkı oranı 
7. Çerçeve Programı’nda belirtilen tarih itibariyle yüzde 102,4 olarak gerçekleşmiştir. 
AB’nin 2014-2020 dönemini kapsayan 1 milyar 25 milyon Avro bütçeli Ar-Ge ve yeni-
lik programı HORIZON 2020’den KOBİ’lerin en etkin biçimde yararlanabilmesi için 7. 
Çerçeve Programındaki tecrübelerimiz önem taşımaktadır.

Ekoverimlilik

Ekoverimlilik (Temiz Üretim) bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve 
süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltıl-
ması olarak tanımlanmaktadır. Eko-verimlilik çevresel etkilerin oluşmadan kaynağında 
önlenmesini, çevresel sorunları ortaya çıktıktan sonra gidermeye çalışan kirlilik kontrolü 
yaklaşımlarının tersine çevresel konuların endüstriyel, kentsel, tarımsal vb. her türlü in-
sani etkinliğin tasarımı aşamasında bir parametre olarak planlama süreçlerine dâhil edil-
mesini gerektirmektedir. Eko verimliliğin başlıca amaçlarından olan süreç verimliliğinin 
artırılması, enerji, doğal kaynak ve hammadde kullanımının azaltılması bir kuruluş için 
doğrudan işletme verimliliğini ve katma değeri artıracak sonuçlar doğurmaktadır. İşlet-
melerde temiz üretim uygulamalarının artması daha az enerji, doğal kaynak ve hammad-
de kullanılması ise işletmeler açısından ürün maliyetinin düşmesi, ürün kalitesinde artış 
ve tutarlılığının sağlanması demektir.  KOSGEB, çevre konusuna yönelik kurumsal ça-
lışmalarını sürdürmekte olup, bu kapsamda “Çevre Konusunda KOSGEB Yol Haritasının 
Hazırlanması Projesi”ni yürütmektedir.

Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği

Gelişmiş ülkelerde önem verilen ve güncel olan konulardan biri de temiz ve yenile-
bilir enerji kullanımının artırılmasıdır. Bu alanda KOBİ’lerin yapabileceği önemli katkı-
lar bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşması ve enerji verimliliği-
nin artırılmasında işletmelere önemli görevler düşmektedir. KOSGEB tarafından “Türki-
ye’de Sanayide Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi” ve “Türkiye’de KOBİ’lerde 
Enerji Verimliliği Projesi” yürütülmektedir.66

Sınai Mülkiyet Hakları 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasi iliş-
kilerde köklü değişikliklere yol açmıştır. Ülkelerin zenginliği, sanayi toplumunda, işgü-
cü, hammadde ve doğal kaynaklarla ölçülürken, günümüzde beyin gücü, yaratıcı düşünce 
ve teknoloji üretimi ile ölçülmektedir. Bu noktada sınaî mülkiyet hakları ve ürettiğimiz 
değerlerin korunması önem kazanmaktadır.

66 KOSGEB
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Teknolojik yeniliklerin, güçlü markaların, özgün tasarımların ve yerel değerlerin 
korunmasını sağlayan sınaî mülkiyet sistemi, sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsur-
larından biridir. Sınaî mülkiyet sistemi, sınaî mülkiyetin üretilmesi, korunması, uygulan-
ması ve ticarileştirilmesi aşamalarını kapsayan ve birçok farklı kurum ve kuruluşun kar-
şılıklı etkileşim ve işbirliği içerisinde faaliyet gösterdiği bir yapıyı ifade etmektedir. Türk 
Patent Enstitüsü, işlevleri ve sorumlulukları itibariyle ülkemizde bu sistemin merkezinde 
yer almaktadır. Ülkemizde, sınaî mülkiyet hakları konusunda tescil belgesi vermeye yet-
kili tek kurum olan Türk Patent Enstitüsü, sınaî mülkiyet alanında 141 yıllık birikimden 
destek alarak 1994’ten bu yana ulusal ve uluslararası alanda Türkiye’yi başarıyla temsil 
etmekte ve yenilikleri takip ederek, ulusal ve uluslararası arenada kendi vizyonunu oluş-
turmaktadır.  Kamusal sorumluluğu gereği Türk Patent Enstitüsü, Kuruluş Kanununda da 
belirtildiği gibi “ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak ama-
cıyla” sınaî haklara ilişkin hizmetler yürüttüğünden, bu hizmetlerin ülkemiz sanayicisi, 
tasarımcıları, tüccarları, gibi oldukça geniş bir kitle tarafından bu hakların doğru şekilde 
anlaşılması ve etkin kullanılması oldukça önem taşımaktadır. 

Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent, marka ve tasarım başvuruları 2011 yılında 
çok dikkat çekici bir şekilde artış göstermiştir. Tüm sınaî mülkiyet başvurularında büyük 
artışların gerçekleştiği 2011 yılında, Türk Patent Enstitüsüne 13.485 patent/faydalı mo-
del, 117.444 marka, 36.578 tasarım ve 87 coğrafi işaret başvurusu yapılmıştır. 2011 yı-
lında bir önceki yıla göre yerli patent başvurularında % 26, yerli marka başvurularında % 
42 ve yerli tasarım başvurularında % 20 oranında artış yaşanmıştır. Bu artışlarla Türkiye, 
Avrupa’da en çok marka başvurusu yapılan ülke konumuna gelmiştir. Aşağıdaki tabloda 
Dokuzuncu Plan dönemindeki sınaî mülkiyet başvuru sayıları verilmektedir67.

Tablo 19: TPE Sınaî Mülkiyet Başvuruları

Yıllar

Patent 
Başvuruları

Faydalı Model 
Başvuruları

Marka 
Başvuruları

Endüstriyel Tasarım 
Başvuruları

Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Toplam Yerli Yabancı Toplam

2007 1.747 4.351 6.189 2.972 44 3.016 58.713 5.995 72.633 5.998 546 6.544

2008 2.159 4.869 7.137 2.946 37 2.986 60.597 10.165 74.991 6.071 507 6.578

2009 2.473 4.653 7.241 2.842 40 2.882 59.838 8.142 71.604 5.927 404 6.331

2010 3.120 5.093 8.343 2.992 39 3.033 73.142 7.903 95.128 6.567 405 6.972

2011 3.962 6.154 10.241 3.174 69 3.244 103.747 9.252 117.723 7.524 465 7.989

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, 2012

67 TPE
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2.3.5.6 İşletmelerin Finansmana Erişimi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin KOBİ politikalarını incelediğimizde finans-
man erişim birinci öncelik olarak görülmektedir. KOBİ’lerimizin ithalatçı ve/veya ihra-
catçı olarak yakın temasta bulundukları AB ülkelerinin, diğer ülke gruplarına göre daha 
gelişmiş düzeyde olduğu kabul edilen politika ve programlarını inceleyerek KOBİ fi-
nansmanı konusundaki son gelişmeleri değerlendirebiliriz.

Avrupa Birliği’nde KOBİ’lerin Finansmana Erişimi 

Avrupa Birliği KOBİ finansmanı konusuna büyük önem vermektedir. AB-27 ülke-
lerindeki 23 milyon KOBİ’nin yüzde 30’u banka kredisi kullanmakta, diğer yüzde 40’ı 
ise bankalarla çalışmaktadır. Mart-Ağustos 2010 döneminde AB’de bankaların kredi faiz 
oranları artmış, talep ettikleri teminatları yükselmiş, kredi kullandırmaktan kaçındıkları 
gözlenmiştir. 

- AB’de KOBİ’ler finansal ekonomi dışındaki alanlarda katma değerin yüzde 
50’sinden fazlasını yaratmaktadır. Son 5 yılda oluşan yeni istihdamın yüzde 80’ini KO-
Bİ’ler sağlamıştır. 

- CIP programı bütçesinden sağlanan 1,1 milyar Avro’nun 315.000 KOBİ’ye 30 
milyar Avro katma değer sağlaması hedeflenmiştir. 

- Avrupa Yatırım Bankası (EIB) 2008-2011 döneminde 210.000 KOBİ’ye 40 mil-
yar Avro kredi kullandırmıştır. EIB’nin oluşturduğu risk sermayesi fonu 5 milyar Avro 
düzeyine ulaşmıştır. EIB, 7. Çerçeve Programı kapsamındaki Risk Sharing Finance 
Facility aracılığıyla araştırma ve geliştirme çalışması yürüten yüksek riskli işletmelere 
25.000-7,5 milyon Avro arasında borç vermiştir. EIB 2007-2013 dönemi için 10 Milyar 
Avro ayırmış olup, bugüne kadar 6,3 Milyar Avrosunu kullandırmıştır.68

- AB Komisyonu risk sermayesi konusunda yeni bir düzenleme yapmayı ve tasar-
ruf sahiplerinin mevduatlarını risk sermayesi fonlarında değerlendirmelerini özendirici 
tedbirler almayı ve AB Ekonomik Alanı’na dışarıdan risk sermayesi fonlarının akışını 
hızlandırıcı tedbirler almayı planlamaktadır.

- Avrupa Yatırım Fonu (EIF) 2009 yılında Mezzanine Facility for Growth Fonu’n-
dan 1 milyar Avro hibrid fon (borç+öz sermaye) kullandırmıştır.

- AB Komisyonu’nun EIF ile birlikte geliştirdiği JEREMIE-Joint European Re-
sources for Micro to Medium Entreprises Fonu çalışmalarına devam edecektir. 

- Risc Sharing Finance Facility (RSFF) kapsamında 2 milyar Avro fonun 1 milyar 
Avro’su EIB’den 1 milyar Avrosu 7. Çerçeve Programı’ndan sağlanmıştır. Bu fon saye-
sinde 2010 yılında 60 yenilikçi işletmeye 6,3 milyar Avroluk kredi kullandırılmıştır. 

- Kredi garanti hacminin söz konusu dönemde 3 milyar Avro düzeyine ulaştığı tah-
min edilmektedir.

68 An Action Plan to Improve Access to Finance for SMEs
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- AB’de mevcut 27 farklı vergilendirme sisteminin uyumlandırılması, basitleştiril-
mesi ve birleştirilmesi hedeflenmektedir.

- KOBİ’lerin finansal piyasalardan kaynak sağlamak için muhasebe kayıtlarının 
şeffaflaştırılması ve bilinirliklerinin artırılması çalışmaları yapılacaktır. KOBİ’lerin mu-
hasebe kayıt sistemlerinin basitleştirilmesi suretiyle yılda 1,7 milyar Avro tasarruf sağ-
lanması hedeflenmektedir.

- KOBİ’lere kredi kullandıran bankaların ayırdıkları karşılıkların azaltılması amaç-
lanmaktadır. 

- KOBİ’lerin mal ve hizmet teslimlerinde yaşanan ödeme gecikmelerinin yıllık tu-
tarı 1,1 trilyon Avro seviyesine ulaşmıştır. Gecikmeler nedeniyle zaten finansal sıkıntıları 
bulunan KOBİ’ler büyük işletmelere ve kamu kuruluşlarına bir anlamda bu miktarda kre-
di açmaktadır. Alacakların geç tahsili sebebiyle her yıl on binlerce işletme kapanmakta, 
her yıl bu nedenle 500.000 kişinin işini kaybettiği tahmin edilmektedir.  2000/35/EC sayı-
lı direktifte değişiklik yapan ve 16 Şubat 2011 kabul edilip 16 Mart 2013 tarihinde yürür-
lüğe girmesi planlanan 2011/7/EU sayılı direktifin bu tarihten önce yürürlüğe girmesine 
çalışılmaktadır. Yeni direktif mal tesliminden önce üzerinde açık olarak anlaşmaya varıl-
mış ise, ödeme yapılıncaya kadar satıcının mal üzerindeki sahiplik hakkını korumaktadır.

- Kar amacı gütmeyen sosyal girişimcilerin sayısı 11 milyon kişiye, oranı ise yüzde 
10’a ulaşmıştır. Sosyal girişimcilerin desteklenmesi için Avrupa Sosyal Girişimcilik Fo-
nu’na ilişkin direktifin 2012 yılsonundan önce yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

- Birbirini tamamlayıcı nitelikteki Competitive Business SME (COSME 2012-
2020) ve SME Window under HORIZON 2020 Programları kapsamında The Loan Gua-
rantee Facility’nin 150.000 Avro’ya kadar olan kredilere 12 aya kadar teminat sağlaması 
hedeflenmiştir. CIP’nin EIP alt programının devamı niteliğinde olacak COSME programı 
2,5 milyar Avro bütçeli olup uygulandığı dönemde yılık 1,1 milyar Avro GSMH artışı 
sağlaması beklenmektedir. 

- HORIZON 2020 programı araştırma, geliştirme ve yenilik konusundaki 7. ÇP, 
CIP ve EIT-European Institute of Innovation and Technology Programlarını tek çatı al-
tında birleştirmektedir. HORIZON 2020 Programı ise 80 Milyar Avro bütçeli olup 18 
Milyar Avroluk kısmı KOBİ’lerin yenilikçilik çalışmalarına ayrılmıştır. 

- The Loan Guarantee Facility’nin AB ülkelerindeki yenilikçi KOBİ’lere yıllık 3,5 
milyar Avro daha fazla risk sermayesi yatırımı yapılmasını sağlaması beklenmektedir. 

- Social Change and Innovation (2014-2020) programı altında mikro işletmelere 
mikro finansman sağlanacaktır.

- Avrupa İşletmeler Ağı (EEN) finansman ihtiyacı olan KOBİ’lerin en uygun şart-
lardaki finansmana erişimi için bilgi sağlama ve danışmanlık hizmetlerini güçlendirecek-
tir. EEN Ağının hizmetleriyle 40.000 KOBİ’nin 400 milyon Avro ek gelir sağlamasına 
katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. İş Meleklerinin KOBİ’lere daha fazla kaynak 
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sağlaması için bilinirlik düzeyi artırılacak, EEN Ağı sermaye verenlerle (İş Meleği) yeni-
likçi işletmeleri buluşturma işlevini geliştirecektir. 

- Mevcut yapıda KOBİ’lerin kullandıkları finansman kaynakları hakkında sağlıklı 
ve güncel verilere ulaşmak imkânı bulunmamaktadır. Bu konuda iyileştirme ve koordi-
nasyon çalışmaları yapılacaktır. 

- KOBİ’lerin kredi derecelendirmesinin niceleyici unsurların yanı sıra niteleyici 
unsurları da dikkate alması için çalışma yapılacaktır.

- KOBİ’lerin borsada fon bulabilmesi için borsaya kayıt işlemleri konusunda bilgi-
lenmeleri sağlanacaktır.  AB-27 ülkelerinde halen 12.000 KOBİ borsaya kayıtlıdır.

- Bankaların borç verme süreçlerini basitleştirmeleri ve sadeleştirmeleri sağlana-
caktır. 

- KOBİ’lerin bankalardan en uygun krediyi kullanmalarını sağlamak amacıyla iş-
letmelere bankalar arasındaki kredi aracı kuruluşları sistemi geliştirilecektir. 

- 2010 yılsonu itibariyle European Regional Development Fund (ERDF) 8,4 milyar 
Avro’luk hacme ulaşmış olup,  386 fona risk sermayesi yatırımı 6 milyar Avro’ya ulaş-
mıştır. Bunların yüzde 70’inin kayıtlı sermayesi 150 milyon Avro’dan daha azdır. 

- Creative Europe Programı (2014-2020) altında kültür ve yaratıcı sektörlerdeki 
işletmelere finansman sağlanacaktır. 

- European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) borç verme ve kre-
di garantisi olarak 2011 yılında 550 milyon Avro kaynak kullandırmıştır. 

Türkiye’de KOBİ’lerin Banka Kredisi Kullanımı

Ülkemizde KOBİ’lerin finansmana erişiminde banka kredileri önemli bir yer tutmak-
tadır. BDDK’nın Eylül 2012 verilerine göre 1.672.332 işletme toplam 172 milyar 207 mil-
yon TL nakdi kredi, 511.508 işletme ise 46 milyar 290 milyon TL gayri nakdi kredi olmak 
üzere toplam 2.183.840 KOBİ 218 milyar 497 milyon TL kredi kullanmıştır. 177.337 işlet-
menin 5 milyar 588 milyon TL kredisi takipte bulunmaktadır. Bankalardan kredi kullanan 
işletmelerin sayısal olarak yüzde 8,1’i aldığı krediyi geri ödeyemediği için takiptedir. Ara-
lık 2006’da toplam banka kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 27,11 iken Aralık 
2010’da yüzde 23,85’e inmiştir. Mart 2012 itibariyle toplam kredilerde yüzde 29,9 artış 
gözlenirken KOBİ kredilerinde yüzde23,9 artış gerçekleşmiştir. Bankaların son dönemde 
KOBİ müşterilerine önem verdiği, farklı finansal araçlar geliştirdikleri gözlenmektedir.69 
Ancak yukarıda verilen sayısal değerlerden de görüleceği üzere bankaların kullandırdıkları 
kredilerde artış gözlenirken bu artıştan KOBİ’lerin aldığı pay azalmaktadır. Son dönemde 
180.000’e yakın işletmenin takibe uğraması da olumsuz bir gelişmedir.  KOBİ’lerin banka 
kredileri kullanmasında muhasebe kayıtlarının sağlıklı olmaması en büyük engel olarak 
ortaya çıkmaktadır. Ekim 2012 verilerine göre yılın ilk on ayındaki karşılıksız çek sayısı 
geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 55,4 oranında artarak 722 bin 193’e ulaşmıştır. Söz 

69 BDDK, www.bddk.org.tr
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konusu dönemde düzenlenen çeklerin sayısal olarak yüzde 4,65’i, tutar olarak yüzde 5,5’i 
karşılıksız çıkmıştır. Aylık ortalama 1,5 milyar TL tutarında karşılıksız çek düzenlenmek-
tedir.70 Yılın ilk 10 ayında protestolu senet sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
15 oranında artarak 862.107 adede ulaşmıştır. Bu senetlerin mali değeri ise geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 39,6 oranında artarak 5,5 milyar TL’yi aşmıştır. 71

 OECD Raporu’na göre KOBİ’lerin kullandığı banka kredilerinin GSMH’ye oranı 
ABD’de yüzde 195 iken Türkiye’de yüzde 28’dir. Türkiye OECD sıralamasında son-
dan ikinci durumdadır. İşletmelerin kullandığı kredilerin miktar ve vadesinin artırılması-
nı sağlayacak tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmelere sağlanan desteklerde parasal 
destekler ön plana çıkmaktadır. Hâlbuki bu desteklerin somut değere dönüşmesi ve eko-
nomiye katkıda bulunması için işletmelerdeki bilgi sermayesi, insan sermayesi, yönetim 
anlayışı ve duyulan heyecan önemlidir. İşletmelere sadece parasal destek sağlamak yeter-
li olmamaktadır. Sağlanan kredilerin başarıyla geri ödenmesi için işletmelere banka veya 
diğer kuruluşlarca yeterince danışmanlık ve eğitim desteği de verilmelidir. 

Basel II Düzenlemelerinin KOBİ’lere Etkisi

Basel II kurallarını ülkemize taşıyan “Bankaların Sermeye Yeterliğinin Ölçülme-
sine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu yönetmeliğe göre 2 milyon TL’den az olan perakende KOBİ kredilerinde 
risk ağırlığı yüzde 75, 2 milyon TL’den fazla olan kurumsal KOBİ kredilerinde ise kredi 
derecelendirme notu yoksa yüzde 100 risk ağırlığı uygulanacaktır. Perakende KOBİ’lerin 
kredi derecelendirme notu almasına gerek bulunmamaktadır. Kredi derecelendirme notu 
yüksek olan kurumsal KOBİ’ler ise öncesine göre daha düşük maliyetle kredi kullanabil-
mektedir. Sonuç olarak gerek eski uygulama gerekse yeni uygulama açısından kurumsal 
KOBİ’lere uygulanacak risk ağırlığı açısından bir fark yokken, perakende krediler için 
Basel II koşullarına göre kredi verilmesi daha caziptir. 

ISO’nun sıralamasına göre ilk 1000’e giren işletmelerin yarıya yakının yıllık ciro-
sunun 50 milyon Avro’dan az olması nedeniyle Basel II kıstaslarına göre KOBİ ölçeğin-
de olduğu belirtilmektedir. Kurumsal KOBİ’lerin Basel II kuralları çerçevesinde daha 
düşük maliyetle kredi kullanmasını sağlamak için derecelendirme notu almalarını sağla-
mak amacıyla Ulusal Derecelendirme Kuruluşu oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kredi Garanti Fonlarının Artırılması

1991 yılında kurulan KGF A.Ş. , küçük ve orta ölçekli işletmelerin bankalardan 
kullandığı kredilere garanti sağlamak suretiyle yatırımların ve işletmelerin finansmanın-
da destek sağlamaktadır. Özellikle yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması 
çok güçlü bir teminatı gerekli kılmaktadır ki finansmana erişimi zorlaştırmaktadır. Öte 
yandan KOBİ’lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankaca talep edilen yüksek 
teminatlar finansman kaynaklarına erişimde önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bunun dışında KOBİ’lerin işlerini büyütürken mevcut kredi limitlerinin artırılmasında 

70 www.dunya.com/karsiliksiz-cek-sayisi-10-ayda-yuzde-55-artti-170998h.htm
71 T.C. Merkez Bankası, Kasım 2012
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bankaca talep edilen ek teminatlar çoğu kez işletme ve banka arasında çözülmesi gereken 
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. KGF A.Ş. , KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlen-
diği risk ile bu işletmelerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun 
vadeli ve uygun maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını müm-
kün hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ’ler lehine ek bir 
kredilendirme yaratılarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. KGF 
kefaletlerinde genç ve kadın girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi yatı-
rımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklen-
mesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF 
kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır. 1994- 2006 döneminde toplam 
kefalet tutarı 186 milyon TL olan KGF A.Ş.’nin 2011 yılı sonu itibariyle KOBİ’lere ver-
diği kefalet desteği Hazine kaynaklarıyla birlikte 1 milyar 141 milyon TL’ye ulaşmıştır72.  
Ülkemizde KOBİ’lere banka kredisi garantisi uygulaması sadece KGF A. Ş. tarafından 
yürütülmektedir. KGF A.Ş.’nin 2007 yılından itibaren artan başarısına ve bölge bazında 
örgütlenme çalışmalarına rağmen bankalardan kredi kullanan KOBİ’lerin ancak binde 
3’ü KGF A.Ş. garantisinden yararlanmaktadır ki bu oran gelişmiş ülkelere göre oldukça 
düşük düzeydedir ve yükseltilmesi gerekli görülmektedir. KOBİ’lerin kredi başta olmak 
üzere finansman kaynaklarına erişimindeki en büyük engel teminat verme sorunudur. 
Aynı sorun kamu ihalelerine katılmada da yaşanmaktadır. 

Tablo 20: KGF A.Ş. Kredi Garantileri

Yıl

 KGF Kaynağı Hazine Kaynağı
İşlem 
Adedi

Kredi Hacmi  
(TL)

Kefalet 
Hacmi (TL)

İşlem 
Adedi

Kredi Hacmi 
(TL)

Kefalet 
Hacmi (TL)

2007 183 46.219.098 31.159.533 - - -
2008 623 213.657.292 153.904.602 - - -
2009 1599 441.499.696 320.735.024 - - -
2010 1537 512.796.373 396.103.839 484 234.215.836 150.607.394
2011 1404 549.669.496 424.462.730 996 674.375.094 439.709.183

2012/6 ay 579 182.700.747 145.024.631 1475 376.433.319 272.572.612
Kaynak: Kredi Garanti Fonu A.Ş. , 2012

Esnaf ve Sanatkârların Banka Kredilerinden Yararlanması

Esnaf ve sanatkârlar 491 meslek kolunda faaliyet göstermekte olup 13 mesleki fe-
derasyon, 82 birlik bünyesinde 3.110 Oda’ya kayıtlı olarak örgütlenmişlerdir. Aşağıdaki 
tablo esnaf ve sanatkârımıza Halkbank kaynaklarından kullandırılan kredileri özetlemek-
tedir Faiz oranı piyasa değerinin altında ve faizin yüzde 50’si Hazine tarafından hibe 
olarak karşılanarak esnaf ve sanatkârımız desteklenmektedir.

72  KGF A.Ş. ve Hazine kaynaklarına karşılık olarak kredi garanti işlemi yapılmaktadır.
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Tablo 21: Esnaf ve Sanatkâr Kredileri

Esnaf ve Sanatkâr Kefalet Kooperatifi Kredileri Vade Şahıs Limiti (TL)
İskonto Kredisi 1-9 Ay

40.000-125.000İşletme Kredisi 1-4 Yıl
Teminat Mektubu Kredisi 1 Yıl
Ticari Taşıt Alım Kredisi

1-5 Yıl 250.000İşyeri Alım Kredisi
Makine/Ekipman ve Demirbaş Kredisi 

Kaynak: Halkbank 

2011 yılında 2002 yılına göre hem kredi kullanan esnaf sayısı hem de verilen kredi 
miktarı çok artmış, faiz oranları çift haneli rakamlardan tek haneli rakamlara inmiştir.  
Elde edilen  bu başarıyı, sunulan desteği önemsemek gerekir ancak, OECD’nin çok üze-
rinde durduğu eşik atlama etkisi açısından da konuya bakmalıyız. Bir yıla kadar vadesi 
olan kredilerde yüzde 10, bir yılı aşan vadeli kredilerde yüzde 12 olan faiz oranı piyasanın 
altındadır. 25.000 TL’ye kadar kredi kullanımlarında faizin yüzde 50’lik kısmı, 25.000 
TL’yi aşan kısım için faizin yüzde 35’i Hazine Müsteşarlığı tarafından hibe olarak kar-
şılamaktadır. 2012 yılının ilk dokuz ayında 6 milyar 564 milyon TL kredi bakiyesi için 
yaklaşık 270 milyon TL kredi faiz desteği kullanan esnaf sayısı 255.856 olup, esnaf ba-
şına ortalama 1.055 TL hibe destek sağlanmıştır. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatiflerine kayıtlı esnaf ve sanatkâr sayısı yaklaşık 734.000 olup yaklaşık %35’i 
kredi kullanmıştır. 2012 yılı bütçesinde faiz sübvansiyonu için 392 milyon TL ödenek 
ayrılmıştır.73

Esnaf ve Sanatkârlar ekonomik ve sosyal yapımızın temel direğini oluşturan, aile-
leriyle ve çalışanlarıyla birlikte en az 25 milyonluk bir nüfusu yani ülkemizin üçte birini 
temsil etmektedir. Devlete yük olmadığı gibi istihdam yaratan, vergi ve sigorta primi 
ödeyen esnaf ve sanatkârımızın bu şartlarda küreselleşen ekonomide Avrupa Birliği, Çin, 
Hindistan veya yakın tarihte DTÖ üyesi de olan Rusya ile rekabet edebilmesi mümkün 
görülmemektedir.

Nüfusunun yüzde 51’i 28 yaşın altında olan ülkemizde esnaf ve sanatkârın çok daha 
fazla desteklenmesine ihtiyaç olduğu açıktır. Bunun için Ar-Ge harcamalarına ayrılan 
bütçenin Gayri Safi Milli Hâsıla’nın en az yüzde 2’si olmasına benzer somut bir hede-
fin esnaf ve sanatkârımızın desteklenmesi konusunda da belirlenmesi gerekir. Mevcut 
durumda kredi faiz desteği ve KOBİ desteklerinden esnaf ve sanatkâra düşen miktarı da 
dikkate aldığımızda esnaf ve sanatkârın aldığı destek tutarı GSMH’nın on binde 4’ü dü-
zeyindedir. Türkiye, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat, 1 trilyonu doları aşan toplam 
dış ticaret, kişi başına gelirin 25 bin dolar olduğu 80 milyonluk bir ülke olmayı hedefli-
yorsa 25 milyon nüfusu temsil eden esnaf ve sanatkârın desteklenmesi zorunludur..

73 Halkbank www.halkbank.com.tr
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Aşağıdaki tabloda Halkbank tarafından 2007-2012 döneminde işletmelere kullan-
dırılan kredilere ilişkin bilgi verilmektedir.74

Tablo 22: Halkbank KOBİ Kredileri

 Kredi Bakiyesi (Milyon TL)
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Toplam KOBİ Kredileri 9.889 10.445 12.278 15.609 20.011 22.038
Mikro İşletmelere 7.047 6.924 7.163 9.772 12.870 14.314
Küçük İşletmelere 1.870 2.078 2.648 2.611 2.964 2.909
Orta Büyüklükte İşletmelere 972 1.443 2.466 3.226 4.177 4.815

Kaynak: Halkbank, Eylül 2012

Türkiye Kalkınma Bankası ve KOBİ Kredileri

Kuruluş kanunuyla amacı; Türkiye’nin kalkınması için anonim şirket statüsündeki 
teşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek; iştirak etmek suretiyle 
finansman ve işletme desteği sağlamak; yurt içi ve yurt dışı tasarrufları kalkınmaya dö-
nük yatırımlara yöneltmek; sermaye piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak; yurt içi, 
yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım 
bankacılığı işlevlerini yapmak olarak belirlenen Türkiye Kalkınma Bankası özel sektörün 
yatırımlarına orta ve uzun vadeli kredi desteği sağlamaktadır. Banka, kuruluş kanunu ge-
reği yalnızca Anonim Şirket statüsündeki şirketleri kredilendirme imkânına sahip olma-
sına karşın, A.Ş. dışında olup ülke sathına yayılan ve daha küçük ölçekteki KOBİ’lere de 
erişebilmek amacıyla 7 adet APEKS bankacılık uygulaması geliştirmiştir. Bu kapsamda 
Bankanın kendi kaynaklarından ya da dışarıdan sağladığı 343 milyon TL’lik kredi, ticari 
bankalar vasıtasıyla KOBİ’lere kullandırılmıştır.

KOBİ’lere verilen krediler (APEKS uygulamaları dâhil) Banka kredi portföyünün 
% 76’sını oluşturmaktadır. 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle 688 KOBİ’ye sağlanan top-
lam 1,6 milyar TL kredi ile 8.436 kişiye istihdam imkânı sağlanmıştır.

Türk Eximbank İhracat Kredileri 

Türk Eximbank ihracat sektörüne 2011 yılında toplam 12,4 milyar dolar destek sağ-
lamıştır. Kısa vadeli ihracat kredilerinin yüzde 54’ü, kısa vadeli ihracat kredi sigortasının 
ise yüzde 61’i AB ülkelerine yapılan ihracatın finansmanında kullanılmıştır. 2012 yılında 
desteğin artırılarak 20 milyar doların üzerine çıkması hedeflenmiştir. Bu gerçekleşirse 
Eximbank’ın sağladığı desteğin oranı yüzde 9’dan yüzde 14’e yükselecektir.75 Ülkemiz-

74 Halkbank kredileri 2012 değeri ilk altı aya aittir.
75 Eximbank www.eximbank.gov.tr, Ekim 2012
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de ihracatta sevk öncesi ve sevk sonrası kısa/uzun vadeli finansman kaynakları yetersiz 
görülmektedir. Eximbank desteğinin 2023 hedefinin gerçekleşmesini desteklemesi için 
artırılması gerekmektedir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)

EBRD çok partili demokrasiye ve piyasa ekonomisine sahip olan Güney ve Orta 
Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya, Güney ve Doğu Akdeniz ekonomilerinde özel 
girişimciliği geliştirmek üzere 1991 yılında kurulmuş olup Türkiye kurucu üyelerden 
birisidir ve 64 üye ülkeden oluşmaktadır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Türkiye Mikro & KOBİ Finansman Programı, program katılımcısı bazı Türk bankaları 
için EBRD’nin uzun vadeli kredi olanakları ile danışmanlık ve eğitim hizmetlerini (Tek-
nik Destek Paketi) bir araya getirmektedir. Türkiye’de 2010 yılından günümüze dek 222 
milyon Avro fon ayrılmıştır. EBRD-TURSEFF Kredileri- Türkiye Sürdürülebilir Enerji 
Finansmanı Temiz Teknoloji Fonu (CTF-Clean Technology Fund) ve AB tarafından des-
teklenmektedir. EBRD TURSEFF bir kredi programı ve teknik destek paketidir. Enerji 
verimliliği projeleri, yenilenebilir enerji projeleri ve sera gazı emisyonu azaltıcı önlemle-
rine uygulanmaktadır. Kredi, EBRD tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar 
yoluyla kullandırılmaktadır. Türkiye’de 2010 yılından günümüze dek 173 milyon Avro 
fon ayrılmıştır. Local Enterprise Facility Programı (LEF)  öz sermaye, borç finansmanı 
ve benzeri yatırımlar için kullanılan fondur. Diğer finansman kaynakları tarafından yete-
rince desteklenmeyen yerel işletmelerin büyüyen finansman ihtiyaçlarının karşılanması 
hedeflenmektedir. LEF kapsamında Kredi ve Sermaye katılımı 1-10 milyon Avro arasın-
da gerçekleşmektedir. 

Finansal Kiralama

Dünyada finansal kiralama işlem hacmi 2010 yılında 617 milyar dolardır. Aynı yıl 
Türkiye’nin işlem hacmi 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İlk sıradaki ABD’de 
işlem hacmi 194 milyar dolar, Çin’de 64 milyar dolar, Almanya ve Japonya’nın her bi-
rinde 51 milyar dolardır. Ülkemizde Finansal kiralama sektörü 2008-2009 yılarında bü-
yük bir düşüş yaşamıştır. 2010 yılında KDV oranındaki düzenlemeyle tekrar yükselişe 
geçen sektörün 2012 yılında 5,5 milyar dolar, 2017 yılında 23 milyar dolar büyüklüğe 
erişmesi beklenmektedir). Finansal kiralama işlemlerinin sayı olarak yüzde 90’ı, işlem 
hacmi olarak yüzde 80’i KOBİ’dir. Finansal kiralamaya konu olan makinelerin yurtdışın-
dan ithalatla karşılanması oranı yüzde 60 olarak tahmin edilmektedir. Penetrasyon oranı 
yani yatırımların finansal kiralama yöntemiyle gerçekleşme oranı yüzde 7 civarında olup 
yüzde 13’e yükseltilmesi hedeflenmektedir. Başarısızlık oranı ise ortalama yüzde 9’dur. 
Finansal kiralama işleminin bilinirlik oranı 5 üzerinden 3,5’dir. 1 Haziran 1988 tarih ve 
3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile başlayan uygulamanın 13 Aralık 2012 günü 
Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanu-
nu ile yaygınlaşması beklenmektedir.76  İşletmelere teminat sorunu olmaksızın orta-uzun 

76 Finansal Kiralama Derneği,  www.fider.org.tr
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vadeli, düşük KDV’li yatırım yapma imkânı sağlayan finansal kiralama işleminden daha 
çok işletmenin yararlanması artması önemli görülmektedir.

Faktoring Uygulaması

Faktöring, mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik ala-
rak satıcı işletmeye garanti, tahsilât / alacak yönetimi ve finansman (ön ödeme) hizmetle-
rinden en az birinin sunulduğu finansal bir araçtır. BDDK raporlarına göre Haziran 2012 
itibariyle faktöring hacmi 15 milyar TL’yi aşmış olup, 9,5 milyar TL’si imalat sanayi 
sektörüne aittir. KOBİ’lerin faktoring işlemlerindeki payına ilişkin bir istatistikî bilgi bu-
lunmamaktadır.77 

KOBİ’lerin Kamu Alımlarından Daha Fazla Pay Alınması

Gelişmiş ülkeler kamu alımlarını KOBİ’lerin desteklenmesi için bir araç olarak 
kullanmaktadır. KOBİ’lerin doğrudan kamu alımlarında tedarikçi olmalarının yanı sıra 
kamu tedarikçisi büyük ölçekli işletmelerin de taahhütlerinin belirli bir oranını KOBİ’ler-
den tedarik etmesi sağlanmaktadır. Türkiye’de 2011 yılında 92 milyar TL kamu alımı 
gerçekleşmiştir. Yerli veya yabancı firmaların ihalelerde yerli malı ürünler teklif etmeleri 
durumunda yüzde 15 fiyat avantajı sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında 13,2 mil-
yar TL tutarında kamu alımına 3 milyar TL’ye yakın fiyat avantajı sağlanmıştır. Kamu 
alımlarında KOBİ’lerin payının artırılmasına yönelik tedbirler kapsamında KOBİ’lerin 
karşılaştığı teminat verme güçlüğünü ortadan kaldırmak için kredi garanti fonlarına ben-
zer yapılar kurulabilir. 

Mikrofinansman Sisteminin Geliştirilmesi

Mikrofinansman uygulamasının gelişmekte olan ülkelerde özellikle alt gelir grubu-
nun kendi işini kurmasında başarılı olduğuna ilişkin tespitler bulunmaktadır. Ülkemizde 
de bu alanda pilot nitelikte bazı uygulamalar yapılmıştır. Mikrofinansman alanında geliş-
me kaydedebilmek için mevzuat düzenlemesi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Girişim Sermayesi ve İş Melekleri

AB’de 75.000 İş Meleği yıllık 4 milyar Avro, ABD’de ise 260.000 İş Meleği 20 
milyar Avro kaynak kullandırmıştır. Risk Sermayesi ve İş Melekleri (Bireysel Katılım 
Sermayesi) Finansman sistemi gelişmiş ülkelerde muhtelif aşamalarında yenilikçi ve hız-
lı gelişen (Ceylan) KOBİ finansmanında çok yaygın olarak yararlanılan bir araç olup 
milyarlarca dolar mertebesinde fonlar oluşturulmuştur. Ülkemizde ise hacim ve yaygınlık 
açısından yetersiz olup uygulama işletmelerce gerektiğince bilinmemektedir. Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Seri IV, 15 No’lu 
Tebliği 20 Mart 2003 tarih ve 25054 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Tebliğe uy-
gun olarak 7 fon şirketi (Anadolu Girişim, Egeli Tarımsal Girişim, Gedik Girişim, Gözde 
Girişim, İş Girişim, KOBİ Girişim, Rhea Girişim) faaliyet göstermektedir. Girişim ser-
mayesi fonlarının desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bireysel Katılım Sermayesine 

77 ebulten.bddk.org.tr/BDMKBulten/Basit.aspx
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vergi desteği sağlanmıştır.78 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUBİTAK ile KOS-
GEB tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında 
projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatı-
rımcıları için bu oran %100 olarak uygulanacaktır.

Yeni Kurulan İşletmelerin Finansmanı 

KOBİ’lerin ölçeği büyüdükçe büyüme hızları azalmaktadır. Orta ölçekli işletme-
lerin büyüme hızı mikro ve büyük ölçekli işletmelere göre daha düşüktür. Bunun nedeni 
uygulanan politika ve düzenlemelerin orta ölçekli işletmelerin büyümesi için uygun ol-
maması olabilir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında en öncelikli görülen konu 
KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve pazarın uygun hale getirilmesiyle 
KOBİ’lerin gelişiminin hızlandırılmasıdır. Türkiye’de orta ölçekli işletmelerin finans-
manında bankaların payı yüzde 47’dir. Bankalar kredi kullandırırken teminat konusunda 
KOBİ’lere karşı büyüklere oranla daha tutucu davranmaktadır79. Yeni kurulan mikro öl-
çekli işletmelerin kredi kullanımında karşılaştıkları teminat sorununun proje bazlı kredi-
lendirme yöntemleriyle aşılması gerekmektedir. 

GİP ve SİP Piyasaları 

Şirketlerin yeni yatırımlar yapmak, yeni ürünler ve süreçler geliştirmek, üretimi ve 
ihracatı artırmak, teknoloji yoğun ürünlere yönelmek, rekabet etmek v.b. önemli atılım-
ları gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duydukları finansman kaynaklarına erişiminin ko-
laylaştırılması hedefi hemen tüm ülkelerin kalkınma planlarında yıllardır yer almaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde menkul kıymetler piyasası işletmelerin finansal ihtiyaçlarının 
karşılanmasında önemli ve ucuz bir alternatif oluşturmaktadır. Hızlı gelişen ve büyüme 
potansiyeline sahip, rekabet gücü yüksek anonim şirketlerin sermaye piyasalarından kay-
nak sağlamaları amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf 
ve düzenli bir ortam sağlamak amacıyla İMKB-İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 
üç piyasa/platform bulunmaktadır;

- Hisse Senetleri Piyasası

- Gelişen İşletmeler Piyasası

- Serbest İşlemler Platformu.

İMKB Hisse Senetleri Piyasasında 383 şirketin menkul kıymetleri işlem görmek-
tedir. Türkiye ile aynı yıllarda kalkınma hamlesini başlatan Kore’de bu sayı 1.816’dır. 

78 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 82. Maddesi:  31.12.2017 tarihine kadar, 9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı 
Hazine Müsteşarlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 5 inci maddesi kapsamına giren bireysel katılım 
yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef 
anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 
değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç 
ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilmektedir
79 Dünya Bankası Policy Research Working Paper Murat Şeker, Pauolo Guilherme Correa, Mayıs 2012.
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Türkiye’nin 2011 yılı GSMH büyüklüğü 778 milyar dolar iken Kore’ninki 1091 milyar 
dolardır. Hisse Senetleri Piyasası büyüklüğü 2011 yılsonu itibariyle Türkiye’de 201 mil-
yar dolar iken Kore’de 996 milyar dolardır. Hisse Senetleri Piyasasının piyasa değerinin 
ülkenin GSMH’ye oranı Türkiye için yüzde 26 iken, Kore’de yüzde 91 seviyesine ulaş-
mıştır. Tahvil Piyasasının (repo piyasası hariç) işlem hacmi Türkiye’de 226 milyar dolar, 
Kore’de ise 1.123 milyar dolardır. Bu değerler 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin sermaye piyasası açısından ulaşması gereken sa-
yısal hedefleri de bir anlamda ortaya koymaktadır.

Gelişen İşletmeler Piyasasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmış, 
ancak İMKB’nin kotasyon şartlarını henüz sağlayamayan büyüme potansiyeli yüksek 
olan anonim şirketlerin menkul kıymetleri işlem görmektedir. Bu piyasada işlem gören 
şirketlerin İMKB’ye düşük maliyetle ve daha kolay erişimi sağlanırken kendilerini daha 
iyi tanıtma, yatırımcılar ve faaliyet gösterdikleri sektör nezdinde bilinirliklerini artırma, 
yatırımcı güveninin sağlanması imkânına kavuşmaktadırlar.  Ayrıca GİP, Anonim Şir-
ketlerin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine ve diğer mevzuata uymalarında kolaylık 
sağlamaktadır

Portföy değeri 169 milyar 962 milyon TL’ye ulaşan İMKB’de Yabancı Yatırımcı-
ların sayısı 7.836, portföy değeri ise 106 milyar 558 milyon TL ile toplam portföyün yüz-
de 62,7’sidir. İMKB’de yabancı yatırımcı sayısının yerli yatırımcıya göre düşük olmasına 
karşılık yatırım başına portföy tutarının yüksek olduğu görülmektedir.

GİP’te anonim şirket statüsündeki şirketlerin mevcut ortaklarının rüçhan haklarının 
kısıtlanması yoluyla yapılacak sermaye artırımı veya tahsisli sermaye artırımı sonucunda 
ihraç edecekleri paylar işlem görmektedir.  GİP’te 8 şirket sermaye artırımı yolu ile ihraç 
ettikleri payların satışını gerçekleştirmiş ve toplam 84,2 milyon TL’lık kaynak sağlamış-
lardır. 

GİP’te işlem görmek isteyen şirketlerin SPK ve İMKB mevzuatı hakkında bilgilen-
dirilmesi ve uyum güçlüğü yaşamaması için İMKB piyasa danışmanlığı mekanizmasını 
oluşturmuştur80. KOBİ ölçeğindeki Anonim Şirketlerin Gelişen İşletmeler Piyasası’na gi-
rerek finansman kaynağı sağlamalarını temin etmek için yapacakları bazı giderler KOS-
GEB tarafından azami 100.000 TL hibe olarak desteklenmektedir. 

SPK Kanunu’nun 11’inci maddesine istinaden yayınladığı 3 Haziran 2011 tarih ve 
17/519 sayılı kararla kurul kaydında bulunan ancak İMKB’de payları işlem görmeyen şir-
ketlerden ortaklık yapısı ve finansal büyüklülüğü dikkate alınarak belirlenenlerin payları-
nın İMKB piyasasında işlem görmesi için SİP-Serbest İşlem Platformu oluşturulmuştur. 
SİP listesinde henüz üç şirketin payları işlem görmektedir. 81

80 İMKB
81 Şirket paylarının GİP veya SİP Listesi’ne kabul şartı olarak SPK ve İMKB tarafından nicelik ve/veya niteliğe 
ilişkin kıstaslar (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) 
aranmamakta, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme piyasaya kabulü 
öncesinde ve sonrasında yapılmamaktadır. GİP şirkete yeni kaynak sağlarken SİP mevcut ortakların sermaye paylarının 
el değiştirmesini sağlamaktadır.
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Söz konusu piyasalar KOBİ’lere önemli finansal imkânlar sunarken, gelişmelerine 
ve AB rekabet koşullarına uyum sağlamada önemli katkılarda bulunacağından şirketlerin 
bu imkânı kullanmalarında yarar görülmektedir. GİP ve SİP piyasalarından daha fazla sa-
yıda işletmenin yararlanmasını sağlamak için farkındalığı artırma çalışmaları yapılmalıdır.

Şirket Tahvilleri Piyasası

KOBİ finansmanında şirket tahvilleri önemli bir araçtır. Çin, Brezilya, Güney 
Kore, Hindistan ve Meksika’dan sonra dünyada tahvil piyasasında altıncı sıraya yükselen 
Türkiye’de özel sektör tahvillerinin finansmanda ağırlığı yüzde1 gibi çok düşük bir sevi-
yededir. 49 banka ve 375 bankacılık dışı finansal kurumun bulunduğu bu sektörde banka-
ların payının hala yüzde 88 düzeyinde olması bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. 
Hâlbuki İMKB piyasalarında KOBİ tahvillerinin getirisi diğerlerine göre daha yüksektir. 
2008 krizinden sonra İMKB yüzde 139, KOBİ’ler ise yüzde 294 oranında büyümüştür. 
KOBİ’lerin borsadaki payı Güney Kore’de yüzde 43 iken ülkemizde yüzde 10 seviyesin-
dedir. Şirket tahvilleri piyasasından işletmelerin daha fazla yararlanması için farkındalığı 
artırma çalışmaları yapılmalıdır.

Yüksek Vergi Oranlarının Azaltılması

KOBİ, esnaf ve sanatkâr ve kooperatiflerin tabi olduğu vergi oranlarının azaltılma-
sından teşvik unsuru olarak yararlanılmaktadır. En büyük vergi geliri katma değer ver-
gisinden elde edilmektedir. Özel tüketim vergisi oranı yüksek olan ülkeler grubundayız.  
KOBİ, esnaf ve sanatkâr ve kooperatiflerin tabi olduğu vergi oranları azaltılmalı, yeni 
kurulan işletmelere belirli bir süre indirimli vergi tarifleri uygulanmalıdır.82 

Vergisel Teşviklerden İşletmelerin Yararlanması

Maliye Bakanlığınca muhtelif kanun ve yönetmeliklerle sağlanan vergisel teşvikler 
ana başlıkları itibariyle şunlardır;

- Yatırım İndirimi İstisnası 

- Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Teşvikler

- Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

- Petrol Arama Yatırımları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda KDV İstisnası

- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

- Organize Sanayi Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler

- Kredi Teminine İlişkin İşlemlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası

- Yatırımların ve İstihdamın Artırılmasına Yönelik Teşvikler

- Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Vergisel Teşvikler

82 www.worldwide-tax.com
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- İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

- KOBİ Birleşmelerinde Vergisel Teşvikler

Vergisel teşviklerin işletmelerce daha etkin kullanılması için bazı tedbirlerin alın-
masına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yatırım Teşvikleri 

15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararla yatırımlara önemli teşvikler getiril-
miştir. Doğu bölgelerinde yatırımların artması için lojistik desteği vb. bazı ek teşviklere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Bilgi Merkezi; işletmeler, teşvik mev-
zuatı ve uygulaması konusunda bilgilendirmektedir. 13 Ekim 2012 tarih ve 28440 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan Karar ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK 
ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge Projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin ve 
ya parçaların üretimine yönelik yatımlar da 5. Bölgede uygulanan bölgesel desteklerden 
yararlanacaktır. 

Yüksek Enerji Maliyetlerinin Azaltılması

Enerji; üretimde önemli girdi maliyeti oluşturmaktadır. Ülkemizin dış ticaret açığı-
nın başlıca nedeni de enerji ithalatıdır. Ucuz ve kaliteli, çevre dostu enerji kaynaklarına 
sahip olmak rekabet gücünü artırmaktadır. Enerji maliyetlerinin yüksekliği ve fiyat istik-
rarsızlığı işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir.

İşletme Kooperatiflerinin Desteklenmesi

Kooperatifler, yardımlaşma ve dayanışma yapmak amacıyla bir araya gelerek kur-
dukları, demokratik olarak yönetilen, dünyada kamu ve özel sektörün ardından üçüncü 
sektör olarak adlandırılan ekonomik ve sosyal kuruluşlardır. Yaşanan son ekonomik kriz-
lerde diğer sermaye şirketlerine kıyasla daha az etkilenen kooperatifler, dünyada önemli 
ekonomik araçlar arasındaki yerlerini korumaktadır. Dünyada 750.000’den fazla koope-
ratif ve bir milyardan fazla ortağı vardır. AB’de ise 163 milyon ortağı bulunan 250.000 
kooperatifte 5,4 milyon kişi istihdam edilmektedir. Dünyadaki kooperatifler mikro ölçek-
li işletme düzeyinden yıllık ciroları 100 milyar doları aşan küresel şirketlere kadar uzanan 
geniş bir yapı sergilemektedir. Ülkemizde yaklaşık 28 ayrı türde 85.000 kooperatif 8 mil-
yon ortağa hizmet sunmaktadır. Aşağıdaki tabloda ülkemizdeki kooperatiflerin türleri ve 
ortak sayıları verilmiştir. Bu kooperatifler faaliyet alanlarına göre Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile ilgi-
lidir. Ülkemizdeki kooperatif türlerine göre ortak sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.83

83 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı



51

Tablo 23: Ülkemizdeki Kooperatif Türleri Ve Ortak Sayıları

Kooperatif Türleri

Kooperatif Birlik Merkez Birliği

Sayısı
Ortak 
Sayısı Sayısı

Ortak 
Sayısı Sayısı

Ortak Birlik 
Sayısı

Tarımsal Kalkınma Koop. 8.228 843.651 81 4.882 5 76
Sulama Koop. 2.504 295.119 13 738 1 10
Su Ürünleri Koop. 563 30.063 16 214 1 13
Pancar Ekicileri Koop. 31 1.641.472 1 31 - -
Tarım Kredi Koop. 1.679 1.080.821 16 1.679 1 16
Konut Yapı Koop 55.688 1.924.803 325 9.076 3 62
Küçük San. Sit.Yapı Koop. 1.117 133.622 5 171 - -
Toplu İşyeri Yapı Koop. 1.844 105.282 6 64 - -
Tarım Satış Koop. 410 627.907 17 322 - -
Tüketim Koop. 2.970 288.063 17 155 1 9
Motorlu Taşıyıcılar Koop. 6.734 199.220 42 754 1 15
Esnaf ve Sanat. Kef. Koop. 993 685.105 32 894 1 32
Küçük Sanat Koop. 331 10.043 5 14 - -
Temin Tevzi Koop. 344 24.497 - - - -
Turizm Geliştirme Koop. 391 17.448 3 33 - -
Üretim Pazarlama Koop. 483 22.491 5 429 - -
İşletme Koop. 585 98.769 1 7 - -
Diğer Kooperatifler 143 29.494 - - - -
Genel Toplam 85.038 8.057.870 585 19.463 14 233

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2012

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ve hazırlanan stratejilerde kooperatiflerin 
ülkemiz ekonomisine katkılarının artırılması hedeflenmektedir. Ülkemiz kooperatifçili-
ğinin ideal yönde geliştirilmesi hedefiyle ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan Türkiye 
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2016) Yüksek Planlama Kurulu tarafın-
dan kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Strateji ile kamu ve özel sektöre düşen görevler 
yeniden tanımlanmış, sürdürülebilir bir kooperatifçilik politikası ortaya konulmuştur.

Kooperatiflerin kamusal desteklerden yararlanmaları araştırılarak üretim ve istih-
dama katkısı olacak projelerinin desteklenerek faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin 
sağlanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 640 sayılı KHK’dan alınan yetki ile 
Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı hazırlıklarına başlanılmıştır.  
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Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 

Avrupa Birliği tarafından aday ülkelere Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
programı kapsamında destek verilmektedir. Türkiye’ye 2011-2013 döneminde IPA Kap-
samında Özel Sektörün Gelişimi için 311,74 milyon Avro kaynak ayrılmıştır. Bu miktar 
2007-2010 dönemi için 250,22 milyon Avro’dur. Yardımlar kişi başına GSMH’si Tür-
kiye ortalamasının yüzde 75’inin altında olan 12 İBBS2 bölgesine verilmektedir. Aşağı-
daki tabloda Türkiye’ye Dokuzuncu Plan dönemi için sağlanan AB IPA Mali Yardımları 
verilmiştir.

Tablo 24: Türkiye’ye Sağlanacak AB IPA Mali Yardımları

Bileşenler
Mali Yardım (Milyon Avro)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kurumsal Gelişme 256,7 256,1 233,2 211,3 230,6 250,9
Sınır Ötesi İşbirliği 2,0 2,8 9,3 9,5 9,7 9,9
Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 291,4 350,8
İnsan Kaynakları 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 89,9
Kırsal Kalkınma 20,7 53,0 85,5 131,3 172,5 197,8
Toplam 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı, 2012

İlgili Bakanlıkların programı uygulama yetkinliklerine ilişkin akreditasyon süreci 
tamamlanmış olup projelerin uygulanmasının hız kazanması beklenmektedir. 

IPA projelerinin KOBİ’lere, esnaf ve sanatkâra ve kooperatiflere AB rekabet or-
tamına uyum sürecinde olumlu katkısından daha etkin olarak yararlanmak için meslek 
kuruluşları ve STK’lar aracılığıyla gerçekleştirilecek farkındalık artırma ve eğitim faali-
yetlerine gereksinim bulunmaktadır.

Kalkınma Ajansları’nın Destekleri 

2006 yılında 5549 sayılı kanunla kurulan Kalkınma Ajansları 26 İBBS2 bölgesinde 
yapılanarak tüm illerde hizmet vermektedir. Kalkınma Ajansları’nın görevi kamu kesi-
mi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların 
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, 
ulusal kalkınma plân ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak 
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge 
içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Aşağıdaki tabloda 2008-2011 döneminde KA’ların 
verdiği destekler özetlenmiştir.84

84 Kalkınma Bakanlığı ve yerel kuruluşların katkısıyla bütçe oluşmaktadır.
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Tablo 25: Kalkınma Ajansları Destek Programları

Mali Destek Programları (Milyon TL)

Yıl
Teklif Çağrı 

Sayısı
Destek 
Miktarı

Proje Başvuru 
Sayısı

Desteklenen Proje 
Sayısı

2008 6 46 1.129 258
2009 9 93 2.576 406
2010 55 373 9.442 1.798
2011 43 322 1.156 -

Toplam 113 833 14.303 2.434
Doğrudan Faaliyet Desteği Programları (Milyon TL)

Yıl
Program 

Sayısı
Destek 
Miktarı

Proje Başvuru 
Sayısı

Desteklenen Proje 
Sayısı

2009 1 0,3 11 6
2010 8 4,4 559 111
2011 26 19,8 --- ---

Toplam 35 24,5 570 117
Teknik Destek Programları (Milyon TL)

Yıl
Program 

Sayısı
Destek 
Miktarı

Proje Başvuru 
Sayısı

Desteklenen Proje 
Sayısı

2010 6 2,3 367 271
2011 21 11,8 - -

Toplam 27 14,1 367 271

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2012

KOSGEB Destekleri

KOSGEB 1990 yılında 3624 sayılı kanunla kurulmuş olup görevi KOBİ’lerin re-
kabet güçlerini artırmak için desteklenmesidir. KOSGEB, 68 ilde 75 Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü ile ülke sathına yaygın olarak hizmet vermektedir. KOSGEB’in 2013 yılı içe-
risinde ise her ilde Hizmet Merkezi Müdürlüğü kurulacaktır. KOSGEB Veri Tabanı’na 
kayıtlı işletmelerin yarıya yakını esnaf ve sanatkârdır. KOSGEB destek yönetmeliği kap-
samında 2007 yılında 15 milyon TL, 2008 yılında 20 milyon TL, 2009 yılında 25 milyon 
TL ve 2010 yılında ise 27 milyon TL destek KOBİ ve girişimcilere kullandırılmıştır. 
2011 ve 2012 yılı Eylül ayı itibariyle desteklenen işletme sayısı ve destek tutarı aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.
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Tablo 26: KOSGEB Program Destekleri

Destek Programları

2011 2012 (Kasım)
İşletme 
Sayısı

Destek 
Miktarı (TL)

İşletme 
Sayısı

Destek 
Miktarı (TL)

KOBİ Proje Destek Programı 630 20.540.659 1.256 34.278.398
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı 830 43.294.757 947 39.451.328

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 46 12.451.150 65 16.205.803
Tematik Proje Destek Programı 8 197.611 14 178.631
Girişimcilik Destek Programı 2.416 26.252.955 4.151 38.971.406
Genel Destek Programı 15.387 67.538.532 13.625 53.321.239
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 0 0 2 111.750
Toplam 19.317 170.275.664 18.905 182.518.554
İşletme Başına Ortalama Destek Tutarı (TL) 8.814 TL/işletme 9.655 TL/işletme

Kaynak: KOSGEB, Kasım 2012

KOSGEB’in destek programlarını yeniden yapılandırması ve dış kaynaklı ekono-
mik krizde KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde ön plana çıkan 
KOSGEB kredi faiz destekleri yeni destek programlarının etkin bir şekilde uygulanması 
ile önümüzdeki dönemde azalacağı ve buna paralel olarak destek programlarına ayrılan 
kaynakların artması beklenmektedir. Bu kapsamda KOBİ’lerin kredilere erişimlerinin 
artırılması amacıyla 2007-2012 döneminde 200.481 KOBİ’nin bankalardan kullandığı 
toplam 10,5 milyar TL kredinin faizinin 880 milyon TL’si KOSGEB tarafından KOBİ 
adına hibe olarak bankalara ödenmiştir.

Tablo 27: KOSGEB Kredi Faiz Destekleri

Yıl
Kredi 
Adedi

Bankalarca 
Kullandırılan Kredi 
Miktarı (Milyon TL)

KOSGEB Kredi 
Faiz Desteği 
(Milyon TL)

İşletme Başına 
Ortalama Faiz 

Desteği (TL/İşletme)
2007 9.679 1.009 127 13.122
2008 23.886 1.789 202 8.456
2009 69.264 2.798 147 2.122
2010 43.310 1.912 147 3.395
2011 48.218 2.603 170 3.525

2012 (Eylül) 6.124 392 88 14.370
Toplam 200.481 10.506 880 4.400

Kaynak: KOSGEB, Eylül 2012
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Kamu Kuruluşlarının İşletmelere Sağladığı Destekler

Yukarıdaki tablolarda kurum bazında işletmelere sağlanan destekler aşağıdaki tab-
loda 2011 yılı için özetlenmiştir. Tabloda görüleceği üzere kamu desteklerinin yüzde 
37,9’unu vergi muafiyet ve teşvikleri oluşturmaktadır.

Tablo 28: İşletmeler Devlet Yardımları

Kurum
Destek Miktarı 

2011 (Milyon TL)
Yüzde Pay 

(%)
Hibe ve Vergisel 

Destek Ayrımı  (%)
Kalkınma Ajanslarıa 353 5,8

39,4

Ekonomi Bakanlığı 350 5,8
KOSGEB 340 5,6
Kırsal Kalkınma Tarım İşletmeleri 302 5,0
Hazine Esnaf Kredi Faiz Desteğib 280 4,6
TÜBİTAK 163 2,7
OSB - SS Kredi Faiz Desteğic 80 1,3
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteğid 93 1,5
TGB Desteğie 30 0,5
TTGVf 10 0,2
Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 310 5,1
Cazibe Merkezleri Desteğig 79 1,3
IPA Bölgesel Kalkınma Mali Yardımı 866 14,3

22,7
IPA Kırsal Kalkınma Mali Yardımı 514 8,4
TGB Vergisel Teşvikh 1.500 24,7

37,9
Yatırım Teşviklerii 800 13,2
Toplamj 6.070 100,0 100,0

Kaynak: İlgili Kuruluşlar
a Tablodaki değer Temmuz 2011 itibariyle olup Kalkınma Ajansları’nın 2011 yılı toplam bütçesi 664,3 milyon TL’dir. 
b Hazine Müsteşarlığı. c Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. d SANTEZ ve Teknogirişim Sermayesi Destekleri. e 
TGB’lerde KOBİ’lere Kuluçka Merkezi yapılması için Kalkınma Bakanlığınca sağlanan destek. f TTGV tarafından 
KOBİ’lere sağlanan destek miktarıdır. g Kalkınma Bakanlığı. h TGB’lerdeki işletme sayısı, çalışan Ar-Ge personeli 
sayısı ve 4691 sayılı kanundaki teşvikler dikkate alınarak hesaplanmıştır. i 2011 Yılı Programı sayfa 249’de verilen 
tabloda 2011 yılı Eylül ayı itibariyle 6,6 milyar TL yatırım teşvik belgesi verildiği belirtilmektedir. Tablodaki değer 
teşvik belgeli yatırımların yüzde 50’sinin gerçekleştiği, ortalama teşvik oranının yüzde 20 olduğu ve yatırımların yüzde 
40’ının KOBİ’ler tarafından yapıldığı varsayılarak hesaplanmıştır. j 5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetleri Hakkında Kanun 
kapsamındaki KOBİ’lere sağlanan destekler toplama dâhil değildir.

Alışveriş Merkezlerinin Esnaf ve Sanatkâra Etkisi

Nüfus artışına rağmen ülkemizdeki Esnaf ve Sanatkâr sayısının artmadığı, azalma-
nın 3 büyük il dışındaki illerde daha yoğun olduğu gözlenmektedir. Esnaf ve Sanatkâr 
sayısının azalmasında Alışveriş Merkezlerinin önemli etkisi bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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AVM Yatırımcıları Derneği verilerine göre AVM alanı 7 milyon metrekareye ulaşmış-
tır. Satış ortamı, ürün çeşitliliği, satış sonrası servis imkânları ve ödeme şartları esnaf ve 
sanatkârın rekabet edemeyeceği düzeyde olan AVM’lerin sayısı 400’e yaklaşmış bulunu-
yor. Son dönemlerde sayıları hızla artan alışveriş merkezleri esnaf ve sanatkarların var-
lıklarını tehdit eder hale gelmiştir. Yüzde kırkı üç büyük ilimizde olan her yeni AVM’nin 
açılışında onlarca girişimci işini kaybetmek durumunda kalmaktadır. Ülke çapında yay-
gınlaşan mağaza zincirleri de sunduğu imkânlarla ve yıllık ortalama yüzde 25 büyüme 
oranıyla esnaf ve sanatkârımızın pazarını daraltmaktadır. AVM Yasası olarak bilinen ka-
nuni düzenlemenin bir an önce yapılmasına ve olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara 
destekler sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 Türkiye’nin Yurtdışı Yatırım Stoku

Girişimcilerimiz bazen önlerine çıkan fırsatları değerlendirmek bazen da gelişen şart-
ların gereği olarak yurtdışında yatırımlar yapmaktadır. Türkiye’nin 2,3 milyar doları 2011 
yılında gerçekleşen 25 milyar dolar yurtdışında yatırım stoku bulunmaktadır.85 Bu yatırım-
lar ağırlıklı olarak Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Kuzey Afrika 
ve Kafkaslardadır. Yurtdışı yatırım stokumuz büyüme eğilimindedir. Küresel ekonomide 
söz sahibi olmayı hedefleyen Türkiye’nin yurtdışı yatırım stoku süratle artmalıdır.

Sermaye Piyasasındaki Gelişmeler 

Sermaye piyasasına baktığımızda portföy değeri 169 milyar 962 milyon TL’ye 
ulaşan İMKB’de yabancı yatırımcıların sayısı 7.836, portföy değeri ise 106 milyar 558 
milyon TL ile toplam portföyün yüzde 62,7’sidir.86 İMKB’de yabancı yatırımcı sayısının 
yerli yatırımcıya göre düşük olmasına karşılık yatırım başına portföy tutarının yüksek ol-
duğu görülmektedir. Küresel genişlemenin olup olmayacağı, AB’nin krize giren ülkelere 
etkin bir yardım da bulunup bulunmayacağı, borsaya sıcak para akışının büyüklüğünün 
ve yönünün nasıl olacağı ve ekonomiye etkilerinin yönü ve büyüklüğü konusunda belir-
sizlik yaşanmaktadır.

Yurtdışındaki Sermaye Birikimi

Türkiye kaynaklı ancak yurtdışında bulunan birikime de göz atmakta yarar bulun-
maktadır. Tax Justice Network’ta yayınlanan araştırmasına göre dünyadaki süper zen-
ginlerin vergi cenneti olarak anılan denizaşırı hesaplarda 21 trilyon doları bulunmakta-
dır. Raporda, Türkiye kaynaklı denizaşırı hesaplardaki servetin 158 milyar dolar olduğu 
belirtilmektedir ki bu ölçekteki bir kaynağın ülkeye girişi ve çıkışı ekonomik dengeleri 
etkileyecek büyüklüktedir.  Geçmişte hükümetler ekonomiyi ve özel sektörü etkileyip 
kontrol altında tutarken günümüzde satış hâsılatları ülke bütçelerinden daha büyük olan 
küresel şirketlerin performansı ekonomiyi ve dolayısıyla hükümetleri yönlendirmektedir. 
Sermaye piyasasının gelişmesi işletmeler açısından önemlidir. Yurtdışındaki sermaye bi-
rikiminin ekonomiye kazandırılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.87

85 UNCTAD, 2012
86 İMKB, Ağustos 2012
87 Taxresearch, James Henry, www.taxjustice.net/ 
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Özel Sektörün Dış Borcu ve IMF

Öte yandan küreselleşmenin diğer bir göstergesi olan Türkiye’nin bu yıl ödenmesi 
gereken dış borç miktarı Mayıs 2012 itibariyle, 142 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun 51 
milyar doları finansal olmayan özel sektör şirketlerine ait bulunmaktadır. Ulaşılan bu 
değerler dış borç miktarı kadar özel sektörümüzün dış piyasalardan borçlanabilme kredi-
bilitesini de göstermektedir. Türkiye’nin 2012 yılı birinci çeyreği itibariyle net borç stoku 
290 milyar TL olup GSMH’ye oranı açısından AB ortalamasının oldukça altındadır.88

188 üyesi bulunan IMF’nin krizler karşısında müdahale gücünü artırmak amacıyla 
37 ülke tarafından 456 milyar dolar kaynak aktarılmasına karar verilmiştir. Bu meblağın 
95 milyar doları Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin (BRIC ülkeleri) tarafından karşılana-
caktır. Görüleceği üzere BRIC ülkeleri IMF’den borç alma aşamasından IMF’yi güçlen-
dirme aşamasına geçmiştir ki sadece Çin’in 3,2 trilyon dolar döviz stoku bulunmaktadır. 
Türkiye’nin IMF’ye olan borcu Eylül 2012 itibariyle 1,3 milyar dolara gerilemiştir.89

Kayıt Dışı Ekonominin Kontrol Altına Alınması

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stra-
tejisi ve Eylem Planı yayınlamıştır. Kayıt dışı ekonominin vergi kaybı başta olmak üzere 
hem ülke ekonomisi hem de kayıt içi çalışan işletmeler açısından haksız rekabet oluşma-
sı, vergi kaybı v.b. önemli mahzurları bulunmaktadır. Yüzde 50’yi aştığı tahmin edilen 
kayıt dışı ekonomi kayıt içi çalışan işletmeleri haksız rekabetle karşı karşıya bırakması 
tedbir alınmasını gerektirmektedir.

Öte yandan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Yabancı Ka-
çak İşçiler ve Türkiye’ye Göç Hareketi Raporu’na göre Türkiye’de kaçak olarak çalışan 
yabancı işçi sayısı 200.000’e ulaşmış olup artma eğilimindedir. Bu konuda yasal düzen-
leme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.90

Devlet Desteklerinin İzlenmesi

Kamu kaynaklarından KOBİ’lere, esnaf ve sanatkâra ve kooperatiflere muhtelif 
devlet yardımlar verilmektedir. Bu yardımların izlenmesi için AB mevzuatına uyum ça-
lışmaları kapsamında Hazine Müsteşarlığına bağlı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur. Günümüzde birden fazla kamu kuruluş tarafından verilen devlet yardımları-
nın başvuru ve işletme bazında izlenmesi ABD’deki www.grants.gov örneği bir sistemin 
kurulmasıyla sağlanabilir. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren çok sayıda kamu kuruluşu 
işletmelere destek sağlamaktadır. Bazı alanlarda birden fazla kamu kuruluşunca işletme-
lere destekler verilmektedir. Desteklerin toplam bütçesi ile destekten yararlanabilecek 
işletme sayısını karşılaştırdığımızda ödeneklerin yetersiz olduğu görülmektedir. 

88 Hazine Müsteşarlığı 
89 IMF International Monetary Fon, www.imf.org, 2012
90 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, www.ismmmo.org.tr/, 2012
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Destekleme Politikasının Geliştirilmesi

Gelişmiş ülkelerdeki KOBİ politikalarının uygulama aracı olarak KOBİ’lere sağ-
lanan tüm destek türlerinin ülkemizde de işletmelere kamu kuruluşlarınca sağlandığı gö-
rülmektedir. Ancak,  Esnaf ve Sanatkâr ve Kooperatiflerinin özelliklerine ve ihtiyaçlarına 
uygun yeni destek sistemleri geliştirilmelidir. Türkiye girdilere dayalı rekabet, üretken-
liğe dayalı rekabet ve yenilikçiliğe dayalı rekabet evrelerini yaşayan işletmelerin karma 
olarak bulunduğu bir ülkedir. Bu işletmelerin destek beklenti ve ihtiyaçları doğal olarak 
birbirinden farklıdır. İşletmelerde bir strateji belirleme ve bu stratejiyi uygulama yolun-
da kamu desteklerinden yararlanma kültürü gelişmektedir. İşletme destek politikalarının 
daha sağlıklı oluşturulması, yeterli kaynak ayrılması, kurumlar arasında segmentasyona 
gidilmesi plan döneminin gündemindeki konulardır.

2.3.5.7 Kümelenme 

İşletmelerin Kümelenmesi ve Ağ Yapılar Oluşturulması 

Günümüzde her alanda rekabet iyice zorlaşmıştır. Yeni üretim süreçleri, ekono-
milerde büyük değişimler yaratmış, rekabet gücünün artırılması ve yenilik üretimi, yeni 
pazarlara ulaşmada ve ülkelerin ekonomi politikalarında belirleyici bir rol oynamaya baş-
lamıştır. Bu çerçevede ülkeler çeşitli politika uygulamalarıyla rekabet düzeylerini iyileş-
tirmeye çalışmaktadır. Kümelenme yaklaşımı, son yıllarda özellikle gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde uygulamaya konulan bu politika araçlarından biri haline gelmiştir. 
Kümeyi, birbirleri ile güçlü bağları olan işletmeler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, 
işletmeleri destekleyen ara yüzlerden oluşan bir ağ olarak tanımlamak mümkündür91. Ül-
kemizde Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada fikir, başlangıç, gelişme 
veya olgunluk aşamasında 356 küme tespit edilmiştir.

Ayrıca işletmelerin kooperatifleşerek ortak hammadde temini, ortak pazarlama, 
ortak Ar-Ge çalışması vb. kapsamda birlikte hareket etmelerinin kümelenme konusuna 
önemli katkıları olacağı bilinmektedir.

 Organize Sanayi Bölgeleri ve Kümelenme 

Ülkemizdeki küme oluşumları için OSB’ler odak noktası olarak belirlenmiştir. 
Bir milyondan fazla kişiyi istihdam eden ve 40.000’den fazla işletmenin üretim yaptığı 
OSB’lerde kümelenme oluşumunun hızlandırılmasına, uluslararası pazarlara eklemlen-
miş kümelerin oluşmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından Ulus-
lararası Rekabetin Geliştirilmesi Programı kapsamında 100’den fazla küme desteklen-
mektedir. Kalkınma Bakanlığı’nın UNDP’den aldığı teknik destek kapsamında yapılan 
çalışma neticesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Kümelenme Destek Prog-
ramı Yönetmeliği’ni yayınlamıştır.922013 yılında uygulanmaya başlayacak programın 
OSB’lerde kümelenmeye önemli bir hız kazandırması ve kapasite oluşturması beklen-
mektedir. OSB’lerdeki işletmelerde ulusal ve uluslararası ağlara bağlanma eğiliminin gi-
derek artmakta olduğu gözlenmektedir. 

91 M. Cansız, Türkiye’de Kümelenme Politikaları ve Uygulamaları, Kalkınma Bakanlığı, www.kalkinma.gov.tr 
92 15 Eylül 2012 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
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3. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞME EĞİLİMLERİ
3.1 Dünyadaki Gelişme Eğilimleri

Dünya 2011 yılında ortalama yüzde 3,8 büyürken gelişmiş ülkeler yüzde 1,6, ge-
lişmekte olan ve yükselen ülkeler yüzde 6,2 büyümüştür. 2010 yılında yüzde 12,6 olan 
dünya ticaret hacmi artışı 2011 yılında yüzde 5,8’e gerilemiştir. Tüketici enflasyonu 2011 
yılında gelişmiş ülkelerde yüzde 2,7 iken gelişmekte olan ve yükselen ülkelerde yüzde 
7,2’dir. Küresel enflasyon 2011 yılında yüzde 4,9 olarak gerçekleşmiş olup 2012 yılında 
yüzde 4, 2013 yılında yüzde 3,7 olması tahmin edilmektedir. Dünya mal ve hizmet tica-
reti fiyatları 2010 yılında yüzde 5,6, 2011 yılında ise yüzde 11,2 artmıştır. 2011 yılında 
yüzde 1,8 büyüyen ABD’de büyüme zayıf seyretmektedir. Avro bölgesinde 2012’de yüz-
de 0,4 daralma, 2013 yılında ise yüzde 2 küçülme beklenmektedir.93 

Küresel güç dengelerinde tek bir hegemonya yerine koalisyonlar tarafından oluş-
turulan çok kutuplu bir güç dengesinin oluşmakta olduğu dünyada küreselleşme olgusu 
giderek yaygınlaşmaktadır. Buna paralel olarak ulusüstü şirketlerin küresel ekonomide-
ki payının artmakta olduğu, ulusal büyük şirketlerin benzer bir yapıyı ulusal düzeyde 
oluşturmaya çalıştığı gözlenmektedir. Bu kapsamda gerçekleşen mağazalar zinciri ve 
AVM’ler ile başta esnaf ve sanatkâr olmak üzere KOBİ’lerin zor durumda kaldığını ve 
piyasalarının giderek daraldığını, bu sorunun çözümünün ortak hareket etmekte ve ko-
operatifleşmekte olduğu görülmektedir. Önümüzdeki 10 yılda beklenen küresel ekono-
mik gelişmeler KOBİ’ler aleyhine önemli bir risk oluşturmaktadır. Yöresel ve bölgesel 
düzeyde faaliyet gösteren işletmeler bu gelişmelerden biraz daha geç olmakla birlikte 
mutlaka etkilenecektir. Bir değerler dizisi değişiminin yaşandığı işletmeler dünyasında 
rekabet giderek artarken küresel değişime ayak uydurabilen, ulusüstü şirketlerin yeni dü-
zenine eklemlenebilenler ayakta kalabilecektir.

Ülkemizdekinin aksine dünya nüfusundaki yaşlanmanın büyümeyi yavaşlatması, 
göç hareketlerinin artarak nüfusun yüzde altmışının şehirlerde yaşaması, gıda su ve enerji 
kaynaklarına olan talebin artması, yoksulluğun azalması, orta sınıfın büyümesi, yeni tek-
nolojilerin kullanımının yaygınlaşması beklenmektedir.

Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak devletler işletmeleri korumak ve geliştir-
mek için yeni politikalar ve araçlar geliştirmektedir. Aşağıda başta üyelik sürecini yaşa-
dığımız ve işletme politikalarının gelişmiş düzeyde olduğunu bildiğimiz Avrupa Birliği 
olmak üzere bazı ülkelerin KOBİ politikalarının önemli unsurları incelenecektir.

3.1.1 AB KOBİ Politikası 

1999 Helsinki Zirvesiyle birlikte aday ülke statüsü aldığımız AB’de KOBİ tanımı 
2003/361/EC sayılı Komisyon Tavsiye Kararı ile yapılmıştır. Buna göre sermayesinin 
yüzde 25’den fazlası kamu kuruluşlarına veya büyük ölçekli işletmelere ait olmayan, en 
fazla 250 kişi çalıştıran, yıllık cirosu 50 milyon Avro veya bilanço değeri 43 milyon Av-

93 Orta Vadeli Plan 2013-2015
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ro’yu geçmeyen işletmeler, sektörüne bakılmaksızın KOBİ olarak tanımlanmıştır. AB-27 
ülkelerinde 2012 yılında Eylül ayı itibariyle 20.727.627 KOBİ bulunmaktadır. AB-27 
ülkelerindeki işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’lerde 87.477.311 kişi istihdam 
edilmektedir. Bu işletmeler 3,6 trilyon Avro Gayri Safi Hâsıla ile AB-27 bölgesinin yüzde 
58,1’ini oluşturmaktadır.94 Avrupa Komisyonu Enterprise and Industry Directorate –Ge-
neral KOBİ politikalarından sorumlu olup her yıl Observatory of European SMEs başlıklı 
beyaz kitap yayınlamaktadır.95 Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı (European Charter 
for Small Enterprises)  19-20 Haziran 2000 tarihli Feira Avrupa Konseyi Zirvesi’nde 
kabul edilmiştir. Bu şartın kabul edilmesinin amacı; Avrupa ekonomisinin büyümesinde 
KOBİ’lerin önemli rolünü göz önünde bulundurarak politika oluşturanların KOBİ’lerin 
gelişmesine yönelik konular üzerinde odaklanmasını sağlamaktır.

Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı, Lizbon hedeflerine ulaşılabilmesi için, AB’nin 
rekabet edebilirliğinin ve üretim kabiliyetinin temeli olarak görülen girişimciliğin destek-
lenmesini istemektedir. Şart, özellikle bilgiye dayalı ekonomi alanında yenilikleri eko-
nomik değer haline getirecek işletmelerin desteklenmesi için bürokrasinin azaltılması ve 
mevzuatın basitleştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin küçük işletmeler tarafından 
kullanımının sağlanması ve en iyi iş desteğinin verilmesi gibi iş ortamının iyileştirilmesi 
hususlarını kapsamaktadır.

AB’de KOBİ’ler; AB ekonomik faaliyetlerinde önemli bir rol oynamaları ve is-
tihdam, yenilik, iş fikirleri yaratma ve sosyal ve bölgesel bütünleşmede temel itici güç 
olmaları nedeniyle büyük önem taşımaktadırlar. Bu çerçevede, “Önce Küçük Olanı Dü-
şün (Think Small First)”, politikası, AB İşletmeler Politikası’nın odak noktasını teşkil 
etmektedir.

Türkiye, Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nı kabul ettiğine ilişkin Maribor Dek-
larasyonu’nu diğer aday ülkelerle birlikte 23 Nisan 2002 tarihinde imzalamıştır.

Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nda, küçük işletmelerin Avrupa ekonomisinin 
belkemiğini oluşturduğu belirtilmekte ve küçük işletmeler ve girişimciler için mümkün 
olan en iyi iş ortamının oluşturulması gereği vurgulanmaktadır. Avrupa Şartı, küçük iş-
letmeleri desteklemek ve teşvik etmek üzere, üye ve aday ülkelerin ve Komisyonun faa-
liyette bulunacağı on anahtar alanı kapsamaktadır; 

- Girişimcilik için eğitim ve öğretim,

- Hızlı ve ucuz iş kurma,

- Daha iyi mevzuat ve düzenlemeler,

- Becerilerin geliştirilmesi,

- On-line sistemlerine girişlerin iyileştirilmesi,

94 ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/
annual-report_en.pdf
95 EU Observatory for European SMEs
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- İç pazarın imkânlarından daha fazla yararlanılması,

- Vergilendirme ve finansal konularda iş ortamının iyileştirilmesi,

- KOBİ’lerin teknoloji kapasitelerinin desteklenmesi,

- Başarılı e-iş modellerinin uygulanmasını teşvik etmek ve küçük işletmelere en üst 
kalitede iş destek hizmeti sağlamak,

- AB ve ulusal seviyede KOBİ’lerin daha etkin ve daha güçlü temsil edilmesi

Her yıl Komisyon, Şartın kapsadığı alanlarda üye ülkeler ve Komisyon tarafından 
kaydedilen ilerlemeler hakkında bahar zirvesine rapor sunmaktadır. Ülkemizde Küçük İş-
letmeler İçin Avrupa Şartı’nın yürütülmesi çalışmaları KOSGEB koordinasyonunda ilgili 
tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla sürdürülmektedir.

Avrupa Birliği’nin KOBİ Politikası temel dokümanlarından AB Küçük İşletmeler 
Yasası (A Small Business Act for Europe) ise 25 Haziran 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiş ve daha önce uygulamada olan Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartı’nın yerini al-
mıştır. Yasa ile AB, KOBİ’lerin Avrupa ekonomisinin merkezinde olduğunu kabul eder, 
Birlik ve üye ülkeler için politika çerçevesini belirler, işletmelerin gelişimine yönelik on 
temel ilkeyi ortaya koyar;

- Girişimcilerin ve aile işletmelerinin zenginleşeceği ve ödüllendirileceği bir iş or-
tamı yaratmak,

- İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması,

- “İlk önce küçük olanı düşün” ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi,

- Kamu idaresinin KOBİ ihtiyaçlarına karşılık verir hale getirilmesi,

- Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına göre adapte edilmesi, KOBİ’lerin 
kamu alımlarında yer almalarının kolaylaştırılması ve devlet desteği imkânlarının KO-
Bİ’ler için daha verimli (iyi) kullanılması,

- KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari ödeme işlemlerini 
zamanında yapılmasını destekleyici bir yasal mevzuat ve iş ortamının geliştirilmesi,

- KOBİ’lerin Tek Pazar’ın imkânlarından daha fazla yararlanmasının sağlanması,

- KOBİ’lerin yeteneklerinin ve her türlü yenilikçilik faaliyetinin yükseltilmesinin 
sağlanması,

- KOBİ’lerin çevre ile ilgili zorlukları fırsata dönüştürmesine imkân verilmesi,

- KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasını teşvik etmek, desteklemek.

Bu ilkelerin yanı sıra belgeyi somutlaştırmak adına “Think Small First-Önce Küçük 
Olanı Düşün” prensibi altında 4 yeni mevzuat önerisi getirir;
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- Yeni devlet yardımlarında uygulanan Blok Muafiyetler: KOBİ’ler için yeni mua-
fiyet alanları ve yardım miktarlarının belirlenmesi ve basitleştirilmesi,

- Avrupa Özel Şirket Tanımı-Status for European Private Company (SPE): Tüm 
üye ülkelerde işletmenin kurulumu ve işletimi için tek uygulamanın belirlenmesi,

- KDV ile ilgili düzenleme: Yerel hizmet veren tedarikçi KOBİ’lere yönelik KDV 
avantajının getirilmesi,

- Geç Ödemeler Direktifi: Ticari işlemlerde KOBİ’nin parasını garanti altına alma-
ya veya alabilmesine yönelik uygulamalar. 

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri 05 Haziran 2011 tarihinde T.C. Baş-
bakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış ve tüm kamu kurumlarının çalışmalarında bu 
prensiplerin dikkate alınması konusunda talimat verilmiştir. Böylece Avrupa Küçük İşlet-
meler Yasasının Türkiye’de uygulanması daha bağlayıcı hale gelmiştir. Yasa’nın uygula-
ma süreci özellikle “Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın 
Uygulanması Projesi” ile hız kazanmış olup,  KOSGEB, Yasa ile belirlenmiş prensiplere 
ilişkin ilerlemeleri izleyen ulusal koordinatördür. 

AB’nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP), Avrupa’daki iş-
letmelerin rekabet edebilirliklerinin artırılması amaçlamaktadır. Bu program, yenilikçilik 
faaliyetlerini desteklemekte, finansman kaynaklarına erişim olanaklarını iyileştirmekte 
ve bölgesel bazda iş destek hizmetleri sunmaktadır. Program, bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin (BİT) genele daha iyi yayılmasını ve kullanılmasını teşvik etmekte ve bilgi 
toplumunun gelişimine yardımcı olmaktadır. Program ayrıca, yenilenebilir enerji kaynak-
larının daha fazla kullanımını ve enerji verimliliğini de teşvik etmektedir. CIP programı 
üç alt programa ayrılmıştır. Bu programların her birinin kendine ait hedefleri bulunmak-
ta ve işletmelerin rekabet gücünün yanı sıra BİT ya da sürdürülebilir enerji gibi kendi 
alanlarını ilgilendiren konularda işletmelerin yenilikçilik kapasitelerine katkı yapmayı 
amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 3,6 milyar Avro olan CIP Programı’nın 3 alt bileşeni 
bulunmaktadır. Ülkemiz bu üç alt bileşenden ikisine katılım sağlamaktadır.

2,1 milyar Avro bütçeli Girişimcilik ve Yenilik Programı’nın hedefleri şunlardır96;

- Risk sermayesi ve kredi garanti finansal araçları kanalıyla KOBİ’lerin finansma-
na erişiminin kolaylaştırılması, Bölgesel merkezlerden oluşan bir Avrupa ağı 

- İşletmeler Ağı aracılığıyla iş ve yenilikçiliğin desteklenmesi girişimcilik ve yeni-
likçiliğin teşvik edilmesi,

- Eko-yenilikçiliğin desteklenmesi,

- Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik eden politikaların desteklenmesi.

96 EIP-Entrepreneurship and Innovation Programme, ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
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Alt Programın koordinasyonu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ger-
çekleştirilmektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı 728 mil-
yon Avro bütçeli Programın amaçları şunlardır97;

- BİT ve BİT’ne dayalı ürün ve hizmetler alanında Avrupa’da ortak bir bilgilendirme 
alanı oluşturmak ve bu ürün ve hizmetler konusunda Avrupa iç pazarını güçlendirmek,

- BİT’nin geniş kesimlerce benimsenmesi ve BİT’ne yatırım yapılması sağlanarak 
yenilikçiliği teşvik etmek,

- Daha katılımcı bir bilgi toplumu oluşturmak ve kamu hizmetleri alanında daha 
verimli ve etkin hizmetler geliştirerek yaşam kalitesini yükseltmek.

Alt Programın koordinasyonu Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

727 milyon Avro bütçeli Avrupa Akıllı Enerji ve Teknoloji Programı’nın amaçları 
şunlardır; 98 

- Enerji verimliliğini ve enerji kaynaklarının akılcı kullanımını pekiştirmek,

- Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilme-
sini teşvik etmek,

- Ulaştırma alanında enerji verimliliğini ve yeni enerji kaynaklarını geliştirmek.

Söz konusu bileşene ülkemiz tarafından katılım sağlanmamıştır ancak konuyla ilgi-
li çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir.

Avrupa Birliği’nde kooperatifleşme konusuna baktığımızda ise 163 milyondan faz-
la ortağı bulunan 250.000 kooperatifte toplam 5,4 milyon kişi istihdam edilmiştir. 

Dış ticaretimizin yarıya yakınını gerçekleştirdiğimiz AB ülkelerindeki uluslara-
rasılaşma çalışmalarını da gözden geçirmekte yarar bulunmaktadır. 21 milyona yakın 
işletmenin bulunduğu AB’de işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ ölçeğindedir. KOBİ’lerin 
yüzde 25’i ihracat yapmakta olup, bunların yarısı olan yaklaşık 2,6 milyon işletme AB-27 
bölgesi dışına ihracat yapmaktadır. AB’de KOBİ’lerin yüzde 29’u ithalat yapmaktadır. 
Bunların yarısının ithalatı AB dışı bölgelerdendir. Buna göre 3 milyon işletme ithalatçı-
dır. KOBİ’lerin dış ticarete genellikle ilk önce ithalat yaparak başladıkları görülmektedir. 
Avrupa Birliğinde 27’si üye, 6’sı aday ülke olmak üzere toplam 33 ülkede, 24 milyon iş-
letmeyi temsilen belirlenen 9.480 işletmeye yüzde 95 güvenilirlik seviyesinde uygulanan 
anket sonuçlarına göre AB-27 bölgesindeki işletmelerin yüzde 7’si (1,5 milyon işletme) 
yabancı bir ortakla teknik işbirliği yapmaktadır. Yan sanayi olarak yurtdışında bir işlet-
meye çalışan işletmelerin veya yurtdışında bir yan sanayicisi bulunan işletmelerin oranı 
da yüzde 7’dir. KOBİ’lerin yüzde 2’si bir şekilde doğrudan yabancı sermaye yatırımıyla 
ilgilidir. Veriler incelendiğinde işletmenin ölçeği büyüdükçe uluslararasılaşmasının ve 
dış ticaret yapan işletme oranının arttığı görülmektedir. İhracatın yüzde 9’unu mikro, 

97 ICT-Information Communication Technologies Policy Support Programme ec.europa.eu/ict_psp
98 IEE-Intelligent Energy Europe Programme, ec.europa.eu/energy/intelligent/
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yüzde 38’ini küçük ve yüzde 53’ünü orta ölçekli işletmelerin yaptığı bilinmektedir. İtha-
latta da aynı durum söz konusu olup sırasıyla yüzde 6, yüzde 39 ve yüzde 55’dir. 110

Küçük ülkelerde ve ülke sınırına yakın olan bölgelerdeki KOBİ’lerde uluslararası-
laşma oranı daha yüksektir. Ticaret, imalat, nakliye, haberleşme ve araştırma sektörleri 
en fazla uluslararasılaşan sektörlerdir. AB’de yakın bir zamanda dış ticarete başlamayı 
planlayan KOBİ’lerin sayısı da çok düşüktür. Çin dışındaki BRIC ülkeleriyle ilişkiler 
gelişmemiştir. E-ticaret genellikle ülke içindedir. 

KOBİ’ler kendi ürün ve hizmet kalitelerinin düşük, fiyatlarının yüksek olmasını, 
işletme sermayesi yetersizliğini, dış ticaret işlemlerini gerektiğince bilmemelerini, pazar-
lar hakkında bilgi sahibi olmayışlarını, kamu desteklerinden yeterince ve zamanında bilgi 
edinememelerini dış ticarete başlamalarının önünde bir engel olarak görmektedir. 

Uluslararası pazarlarda aktif olan işletmelerde yıllık işlem hacmi daha hızlı yük-
selmektedir. İhracatçı KOBİ’lerin istihdam artışı diğerlerine göre iki kat daha hızlıdır. 
İthalatçı KOBİ’lerde ise istihdam artışı ithalat yapmayanlara göre dört kat hızlı artmak-
tadır. Hem ithalat hem de ihracat yapan KOBİ’lerde ise diğerlerine göre artış üç kat fazla 
olmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı alan KOBİ’lerde istihdam diğerlerine 
göre dört kat daha hızlıdır.

AB, işletmelerin uluslararasılaşmasının hızlanması politikası olarak, kamu dış ti-
caret destek programlarından ve mevzuatından haberdar olma düzeyinin yükseltilmesini, 
mikro işletmelerin kamu desteklerine erişiminin basitleştirilmesini, e-ticaretin yaygınlaş-
tırılmasını, pazar fırsatları hakkındaki bilgilerin işletmelere daha hızlı ulaşmasının temi-
nini önermektedir 99.

Avrupa 2020 Stratejisi

Avrupa Birliği 2000-2010 dönemini kapsayan Lizbon Stratejisinden beklenen so-
nucu elde edemeyince 2010-2020 dönemi için hazırladığı Avrupa 2020 Stratejisi’nde bir-
birini destekleyen üç öncelik ve 7 temel girişim belirlemiştir;

Akıllı büyüme:

1. Avrupa için Dijital Gündem (DigitalAgenda for Europe)

2. Yenilikçilik Birliği (Innovation Union)

3. Gençlik hamlesi (Youth on the Move) 

Sürdürülebilir büyüme:

1. Kaynakları verimli kullanan Avrupa (Resource Efficient Europe)

2. Küreselleşme çağı için bütünleştirilmiş sanayi politikası (An Industrial Policy for 
the Globalisation Era)

99 Internationalisation of European SME’s, European Commission, 2010
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Kapsayıcı büyüme:

3. Yeni beceriler ve işler için gündem (An Agenda for New Skills and Jobs)

4. Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu (European Platform Against Poverty)

Avrupa 2020 Stratejisi’nde yukarıdaki öncelikleri gerçekleştirmek üzere basit, özel-
likli ve ölçülebilecek nitelikte İstihdam, Ar-Ge ve İnovasyon, İklim Değişikliği ve Enerji, 
Eğitim ve Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma olmak üzere beş ana hedef belirlenmiştir.

Avrupa Komisyonu tarafından 28 Ekim 2010 tarihinde kabul edilen “Küreselleşme 
Çağı İçin Bütünleştirilmiş Sanayi Politikası” on temel eylem ortaya koymaktadır. Bunlar 
yasal düzenlemelerin rekabet gücüne yapacağı katkıyı artırmak,  işletmelerin bürokratik 
işlemler sebebiyle katlandıkları maliyetleri düşürmek,  KOBİ’lerin krediye daha kolay 
ulaşmalarını sağlamak, standardizasyon konusundaki yapıyı güçlendirmek, ulaştırma, 
enerji, haberleşme altyapısı ve hizmetler sektörlerini günümüzün rekabet koşulları göz 
önünde bulundurularak sanayiye daha etkin olarak hizmet edecek şekilde geliştirmek, 
yerli ham maddenin sürdürülebilir şekilde tedarik edilmesini sağlamak, yenilikçilik per-
formansını geliştirmek, çerçeve koşulları iyileştirmek, uzay politikasını belirlemek ve 
gelişmeleri düzenli olarak raporlamaktır.100  

Yenilikçilik Birliği Girişimi

Yedi Temel Girişimin ikinci sırasında yer alan Yenilikçilik Birliği Girişimi’nin 10 
anahtar bileşeni şunlardır; 

1. Avrupa Yenilikçilik Ortaklıkları (European Innovation Partnerships): Belli bir 
sektörden ziyade, belli bir “sorunun” çözümüne odaklı bütün paydaşları bir araya getir-
meyi amaçlayan çok-disiplinli yapılardır.

2. Yenilikçilik Birliği Skor Tahtası (Innovation Union Scoreboard): Yenilikçiliği 
ölçmek için 25 gösterge derlenmiş ve bu ölçüm Avrupa Yenilikçilik Skor Tahtası’nın 
(European Innovation Scoreboard) yerini alacaktır.

3. Finansmana Erişimin İyileştirilmesi: Girişim Sermayesi Fonlarının Avrupa ça-
pında faaliyet gösterebilmesi sağlanacaktır.

4. Mevcut Araştırma İnisiyatiflerinin Geliştirilmesi: Avrupa Araştırma Alanı (Euro-
pean Research Area) 2014 yılına kadar tamamlanacak, 8. Çerçeve Programı Avrupa 2020 
Stratejisi ile uyumlu olarak şekilde tasarlanacak, Avrupa Araştırma Konseyi ve Avrupa 
Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü daha da geliştirilecektir.

5. Avrupa Tasarım Liderliği Kurulu (European Design Leadership Board) ve Avru-
pa Tasarım Mükemmeliyeti Etiketi (European Design Excellence Label) oluşturulacaktır. 

6. Avrupa Kamu Sektörü Yenilikçiliği Skor Tahtası (European Public Sector Inno-
vation Scoreboard) oluşturulacak ve Sosyal Yenilikçilik teşvik edilecektir. 

100 ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/industrial policy/index_en.htm 
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7. Kamu alımlarında yenilikçi ürün ve hizmetlere yönelik bütçe ayrılacaktır.

8. Standardizasyon: Yenilikçiliği teşvik etmek ve birlikte çalışılabilirliği (inter-o-
perability) temin etmek üzere standart oluşturmanın hızlandırılmasına ve modernleştiril-
mesine dönük bir yasama teklifi hazırlanacaktır.

9. Fikri Mülkiyet Hakları rejiminin modernleştirilmesi: Avrupa Birliği Patenti’nin 
2014 yılından itibaren hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

10. AB Yapısal Fonların ve Devlet Yardımları yenilikçiliği destekleyecek şekilde 
yenilenecektir.

Yenilikçilik Birliği hedefi 6 ana başlık altında 34 taahhütte bulunmaktadır101;

- Bilgi altyapısını güçlendirmek ve araştırma kaynaklarındaki parçalanmışlığı 
azaltmak, 

- İyi fikirlerin pazarlara taşınmasını sağlamak,

- Sosyal ve bölgesel uyumu azami dereceye çıkarmak, 

- Büyük atılımlar ve buluşlar yapabilmek için tüm güçleri birleştirmek (Avrupa 
Yenilikçilik Ortaklıkları),  

- Politikaları kaldıraç etkisiyle dışarıdan desteklemek, 

- Söz konusu taahhütleri hayata geçirmek. 

AB Komisyonu Avrupa çapında belirlenen bu hedeflere ulaşılması için üye ülke-
lerin ulusal düzeyde somut hedefler belirlemesini, proje ve programlar geliştirip uygula-
masını, her konuda skor tahtası geliştirerek gelişmelerin somut olarak tespit edilmesini, 
Komisyon’un ise üye ülkelerdeki ilerlemeleri hem kendi aralarında hem de uluslarara-
sı düzeyde değerlendirmesini istemektedir. Dolayısıyla Avrupa 2020 Stratejisi üyelik 
sürecini yaşamakta olan ülkemize de 10. Kalkınma Planı döneminde önemli görevler 
yüklemektedir. Yapılması gereken AB Yenilikçilik Birliği Girişiminde ortaya konulan 
hedefleri gerçekleştirmek için ulusal düzeyde sayısal hedefler belirlemek ve bu hedeflere 
ulaşabilmek için gerekli araçları, proje ve programları geliştirmek ve uygulamaktır. 

3.1.2 ABD KOBİ Politikası

ABD Küçük İşletmeler Kanunu’na göre bağımsız olarak faaliyet gösteren ve faa-
liyet gösterdiği alanda tekel durumunda olmayan, en fazla 500 kişi çalıştıran işletmeler 
küçük işletme olarak tanımlanmıştır. Buna göre ABD’nin KOBİ tanımının kapsamı daha 
geniştir. Mart 2012 yılı verilerine göre ABD’de 27.262.983 KOBİ bulunmaktadır. Bunla-
rın yüzde 78,3’ünü oluşturan 21.351.320 KOBİ’de işletme sahibi dışında çalışan bulun-

101 ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
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mamaktadır. 102 SBA Small Business Administration Küçük İşletmeler İdaresi ABD’de 
KOBİ politikalarının belirlenmesi, uygulanması ve tanıtımından sorumludur103. 

ABD’de Export-Import Bank of the United States, National Institute of Standar-
ds and Technology, Department of  Defense, Minority Business Development Agency 
gibi kuruluşlar da KOBİ politikalarının diğer unsurlarıdır. SBA her yıl KOBİ’lerle ilgili 
olarak “The Small Business Economy: A Report for the President” isimli raporu yayım-
layarak o yıl gerçekleştirilen KOBİ politikaları hakkında ABD Başkanı’na bilgi sunar. 104

27 Eylül 2010 tarihinde kabul edilen The Small Business Jobs Act kriz sonrasında 
KOBİ’leri güçlendirilmesi, KOBİ’lerde istihdamın ve sermaye yatırımlarının artırılma-
sını amaçlamaktadır. Bu amaçla 2010 yılında KOBİ’lerin vergi yükünde 12 milyar dolar 
tutarında bir indirim yapılmış, SBA’nın borç limitleri yükseltilmiş, 30 milyar dolar hac-
minde KOBİ finansman fonu kurulmuş, devlet tarafından yürütülen KOBİ Borç Prog-
ramlarına 1,5 milyar dolar ek kaynak sağlanmıştır. Bunun yanı sıra KOBİ’lerin ihracatını 
artıracak tedbirler alınmıştır.  

ABD kooperatifçilik konusuna baktığımızda ise 30.000 civarında kooperatifin iş-
lettiği 72.993 işletme, 340 milyon ortak, 650.000 çalışan, 900 milyar dolar iş hacmi, 290 
milyar dolar cirodan oluşan bir ekonomik büyüklük görülmektedir. 

1997-2007 döneminde ABD mal ihracatının yüzde 30’unu oluşturan ABD KOBİ’leri 
2007 yılında 307 milyar dolar ihracat yapmıştır. Elektrikli aletler, makine, kimya ve orman 
ürünleri ABD, KOBİ’lerinin en çok ihraç ettiği ürünlerdir. Bu ürünleri başta Kanada ve 
Meksika’ya ihraç eden KOBİ’lerin ihracatında ikinci sırada Hong Kong, İsrail ve İsviçre 
gelmektedir. ABD’de büyük ölçekli işletmelerin ihracatının artışında işletme sayısı aynı 
düzeyde kalırken ihraç ettikleri mal miktarı artmakta ancak KOBİ’lerin ihracatı daha çok 
ihracat yapan KOBİ sayısındaki artışa bağlı bulunmaktadır. Türkiye’nin ABD’den 2002 
yılında 3 milyar dolar olan ithalatı 2011 yılında 16 milyar dolara yükselmiştir.105

3.1.3 Japonya KOBİ Politikası

Japonya’nın KOBİ politikaları önemli dersler çıkarılabileceği düşüncesiyle Ra-
porumuzda detaylı olarak incelenmiştir.106KOBİ’ler Japonya’da tüm işletmelerin yüzde 
99,7’sini, istihdamın yüzde 70’ini oluşturmaktadır. 2006 yılında Japonya’daki toplam 
4.210.000 işletmenin 12.000’i (yüzde 0,3) büyük ölçekli işletme, 3.663.000 küçük ölçekli 
işletme (yüzde 87), 535.000’i (yüzde 12,7) orta ölçekli işletmedir. 

1963 yılında 4 milyon civarında olan KOBİ sayısı 1991 yılında 6 milyon ile en üst 
seviyesine çıkmış, daha sonra azalmaya başlamıştır. Aynı şekilde 1963 yılında 24 milyon 

102 US Census Bureau, www.census.gov/econ/smallbus.html 
103 SBA Small Business Act, www.sba.gov
104 2012 yılı raporuna www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/erp_2012_complete.pdf adresinden ulaşılabilir.
105 SME’s: Overview of Participation in US Exports, US International Trade Commission, 2010
106 White Paper on SMEs in Japan,  www.chusho.meti.go.jp/sme.../whitepaper/...
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olan çalışan sayısı 1996 yılında 45 milyon ile en üst seviyesine çıkmış, daha sonra azal-
maya başlamıştır. 

40.130.000 çalışanın 12.290.000’i (yüzde 30,6) büyük ölçekli işletmelerde, 
9.290.000’i (yüzde 23,2) küçük ölçekli işletmelerde, 18.550.000’si (yüzde 46,2) orta 
ölçekli işletmelerde çalışmaktadır. 2008 yılında gerçekleşen toplam 101,3 trilyon Yen 
imalat sanayii katma değerinin yüzde 52,3’ünü büyük işletmeler, yüzde 47,7’sini ise KO-
Bİ’ler sağlamıştır. Japonya’da öz sermaye oranı KOBİ’lerde yüzde 30 seviyesinde iken, 
büyük ölçekli işletmelerde yüzde 40 seviyesindedir.107

Japonya’da KOBİ’ler tedarik zincirinin önemli bir bölümünü oluşturmalarının yanı 
sıra sosyal yapıdaki rolleri nedeniyle de çok önemsenmektedir. Japonya’da nüfusun azal-
masına bağlı olarak iç talebin giderek düşmesi, doğurganlık oranının azalması, nüfusun 
yaşlanması, çalışacak yaştaki nüfusun azalması, Yen’in gücünü korumaya devam etmesi 
KOBİ’lerin yaşadığı sorunların makroekonomik temellerini oluşturmaktadır. 

Japonya’daki KOBİ’ler 2007 yılındaki Mortgage krizi ve 2008 yılında ABD’de 
yaşanan Lehman Brothers krizinden olumsuz etkilenmiş ve küçülmüştür. 2010 yılında 
toparlanarak 2007 yılı öncesi seviyesine ulaşmaya çalışan KOBİ’ler 11 Mart 2011 yılın-
da yaşanan 9 şiddetindeki deprem felaketi, ardından yaşanan tsunmai felaketi, nükleer 
santrallerde yaşanan soruna bağlı olarak elektrik arzında yaşanan sıkıntı nedeniyle zor 
günler geçirmiştir. Deprem bölgesindeki 780.000 KOBİ’nin 740.000’i, tsunami bölge-
sindeki 80.000 KOBİ’nin 38.000’i ciddi düzeyde etkilenmiştir. TEPCO (Tokyo Electric 
Power Company)ağının çökmesi neticesinde 1.450.000 KOBİ elektrik kesintisi nedeniyle 
üretimini durdurmak zorunda kalmıştır. 

Japonya’nın 2008-2011 dönemi KOBİ politikalarının temelini yaşanan krizlerin aç-
tığı yaraların sarılması ve kriz öncesi döneme ulaşmaya yönelik tedbirler oluşturmuştur. 
Japonya’da 2008 yılında yüzde 4 civarında seyreden işsizlik oranı krizin etkilerinin gö-
rüldüğü 2009 yılında yüzde 5,5 seviyesine kadar yükselmiştir. 2010 yılında tekrar yüzde 
5 seviyesine inen işsizlik 11 Mart 2011 depremi öncesinde yüzde 4,6 seviyesine kadar 
gerilemiştir. 

2008 yılında krizin etkisiyle ayda 1.500 işletmenin iflas ettiği Japonya’da 2010 
yılında bu alanda bir iyileşme gözlenmiştir. 11 Mart 2011 öncesinde iflas eden işletme 
sayısı ayda 1.000 işletmeye kadar azalmıştır.

KOBİ’lerde deprem öncesi eleman ihtiyacı 303.000 kişi iken aynı yıl üniversiteler-
den 69.000 kişi mezun olmuştur. Talebin arzdan birkaç kat fazla olduğu Japonya’da yeni 
mezunların işletmelerde çalışmaya başlamasından önce 6 aya varan sürelerde özel bir 
eğitimden geçtiği bilinmektedir. Kriz sonrasında 276.000’e gerileyen eleman ihtiyacına 
karşılık 2012 yılında üniversitelerden yeni mezun sayısı 83.000’dir. Böylece söz konusu 
oranın 4,41’den 3,35’e gerilemesinin temel nedeni krize bağlanmaktadır.

107 SME Basic Act, no: 154, 1963 (85 Yen= 1 dolar)
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Deprem ve tsunmai felaketinin maliyeti 25 trilyon Yen olan Japonya’da felaketle 
karşılaşan KOBİ’lerin kullanmış oldukları banka kredilerinin faizleri silinmiş, vadeler 
uzatılmış, geri ödeme tarihleri ertelenmiş, yeni kredi ve kredi garanti programları açılmış-
tır. İşyeri yıkılan işletmelerden çalışanların çıkarılmasını önlemek için işsizlik sigortasın-
dan ücretleri ödendi. Tamamen yok olan işletmelerin işten çıkarmak zorunda kaldıkları 
çalışanların tazminatlarının yüzde 90’ı devlet tarafından karşılanmıştır. Belediyeler işyeri 
yıkılan KOBİ’lere geçici işyerleri sağlamış,  yaşanan nükleer santral krizi nedeniyle ih-
raç edilecek ürünlerin radyasyon testinden geçmesi gerektiğinden test ücretlerinin yüzde 
90’ının karşılanması için 700 milyon Yen kaynak sağlanmıştır.

KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerinin en ağırlıklı olduğu alan yüzde 20,2 ile sanayi 
iken, büyük ölçekli işletmeler yaşamın her alanına hizmet etmektedir. KOBİ’lerle büyük 
ölçekli işletmelerin avantajlarını karşılaştırdığımızda hızlı karar almada büyük ölçekli 
işletmeler önde iken, karar sonrasında hızlı hareket etme ve çeviklikte KOBİ’ler öndedir. 
KOBİ olmanın dezavantajları arasında ilk sırayı büyük projelerden pay alamamak oluş-
tururken, ikinci sırada büyük ölçekli satış ve pazarlamada yaşanan zorluklar gelmektedir.

Tarihsel süreç incelendiğinde Meiji (1868-1912) döneminde hükümet modern Av-
rupa sanayisini Japonya’ya transfer etmeye çalışmıştır. Bu dönemde ipek, pamuk, sera-
mik ve ağaç işleri sektörlerinin gelişmesi ve modernleşmesi hedeflenirken mühendislik 
ve ürün kalite geliştirme amaçlı laboratuar test hizmetleri sağlanmıştır. Makineleşme 
KOBİ’lerin gelişimine olumlu katkıda bulunurken büyük ölçekli işletmelerin hızlı gelişi-
mi ve pazar tekellerinin oluşumu, KOBİ’lerin modern finansal sistemden dışlanması v.b. 
gelişmeler KOBİ’leri olumsuz etkilemiştir. Devlet ihracatı artırmayı ve ithal ürünlerin 
yerli üretimini hedeflerken büyük ölçekli işletmelerin KOBİ’lerle rekabet etmek için tü-
ketim mallarını maliyetlerinin altında satmasını engellemiştir 

Örgütlenen KOBİ’lere finansman sağlamak için 1936’da Shoko Chukin Bankası, 
1937’de Tokyo Kredi Garanti Sistemi kurulmuştur. Bu kanunlar Japonya’nın KOBİ po-
litikalarını hayata geçiren yasal düzenlemelerin başlangıcıdır. Ancak, II. Dünya Savaşı 
yıllarında KOBİ’ler gerilemiş, sanayinin geliştirilmesi politikalarında büyük ölçekli iş-
letmelere ağırlık verilerek KOBİ’ler dışlanmıştır. 

Savaş sonrasında (1945-1955)  KOBİ’ler hammadde temininde güçlüklerle karşı-
laşmış, büyük ölçekli işletmelerin aşırı rekabeti KOBİ’leri ezmiştir. KOBİ’lerde yönetim 
bilgisi eksikliği ve yüksek enflasyon tabloyu ağırlaştırmıştır. Tedbir olarak 1947 yılında 
Antitekel Yasası yürürlüğe girmiştir. 1948 yılında KOBİ Ajansı kuruldu, 1949’da Japan 
People’s Finance Corporation, 1953’de Japan Finance Corporation kurulmuştur. 1950 
yılında KOBİ Kredi Kanunu, 1953’de Kredi Garanti Birliği Kanunu kabul edilmiştir. 
Aynı dönemde Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu ve KOBİ Kooperatifleri Kanunu kabul 
edilmiş, 1949’da KOBİ’lerin bankacılık sisteminden kredi almalarında finansal durum-
larını daha gerçekçi yansıtmalarını sağlamak bazı düzenlemeler yapılarak KOBİ Destek 
Merkezleri 1948’de faaliyete geçmiştir. 
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1955-1985 dönemi:  Japonya ekonomisi savaş öncesi düzeyine 10 yılda ulaşmış, an-
cak, bu kez soğuk savaş döneminin güçlükleri yaşanmaya başlandı. 1956 yılında ana sektör 
olarak belirlenen makine sektörünün desteklenmesi hakkındaki kanun yürürlüğe girmiş, 
soğuk savaş döneminin tedbirleri büyük ölçekli işletmelerle KOBİ’lerin arasındaki gelişme 
farkını daha da açınca Keiretsu işbirliği sistemi geliştirilmiştir. Büyük bir şirket veya banka 
etrafında yatay ve dikey olarak bütünleşmiş birçok şirketin bir araya gelmesiyle oluşan, 
genellikle devlet ve özel kesimin ortaklığına dayanan, ana şirket aile şirketi olsa bile uzman 
yöneticilerce yönetilen dev holdingler oluşturuldu. Bu sistemle KOBİ’ler yan sanayi olarak 
büyük ölçekli işletmelere monte edilmeye çalışılmıştır.  Ana sanayi yan sanayi ilişkilerini 
ve ödemelerini düzenleyen Subcontractor Payment Act 1956’da, kamu alımlarını düzenle-
yen Public Demand Act 1966’da kabul edilmiştir.  1956 yılında Small Business Mutual Re-
lief Projects Act, 1957 yılında SME Association Act, 1960’da Organization of Commerce 
and Industry Association Act kabul edildi. 1963’de SME Basic Act kabul edilmiştir. Aynı 
yıl KOBİ destekleme politikası kapsamında SME Promotion Act kabul edilmiştir. Bunun 
neticesinde 1967’de Japan Small Business Promotion Corporation kuruldu. Institute for 
Small Business Management ana Technology 1980’de yürürlüğe girdi. 

1985 sonrası dönem: SME Conversion Act günün gereklerine göre 1986’da, SME 
Basic Act 1999’da, Japan Finance Corporation Act 2007’de revize edilmiş, 1998-2001 
arası dönemde KOBİlerin mali açıdan stabilizasyonu için özel garanti sistemi uygu-
lanmıştır. 2004 yılında Organization for SME ana Regional Innovation kuruldu. Yeni 
iş kuran girişimcilerin desteklenmesi amacıyla New Business Creative Promotion Act 
1998’de, New Collaboration Support 2005’de, SME Manufacturing Act 2006 yılında yü-
rürlüğe girmiştir. 108

Japan Small Business Research Institute (JSBRI)   her yıl KOBİ politikalarında ge-
lişmeleri ve uygulamaları, başarılı KOBİ örnekleriyle birlikte anlatan kapsamlı White Pa-
per yayınlamaktadır. White Paper incelendiğinde görüleceği üzere Japonya’da KOBİ’lere 
ilgili kuruluşlar hem yaşanan gelişmeleri ve sorunları ortaya koyan, işletmelere yol göste-
ren hem de politika ve uygulamalarda yapılması gereken iyileştirmelere ışık tutmaktadır. 
Sağlanan desteklerin ve oluşturulan politika ve araçların etkinliğini ve verimliliğini ölçen 
çok kapsamlı ve detaylı istatistikî bilgiler toplamakta, yorumlamakta, öneriler geliştir-
mekte ve bunları kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Örneğin bir alışveriş merkezinden alış-
veriş edenlerin demografik yapısı, beklentileri v.b. konular KOBİ kuruluşları tarafından 
analiz edilerek o bölgedeki KOBİ’ler bilgilendirilmektedir. Beyaz Kitap’ta 2002-2007 
döneminde kurulan 113.336 yeni işletmenin yüzde 7’sinin gazelle (hızlı gelişen-ceylan) 
işletme olduğu ve yeni istihdamın yüzde 50’sini sağladığı belirtilmektedir. Japonya’da 
yapılan bir araştırmaya göre KOBİ’lerin yüzde 49,3’ü gelirinden, yüzde 72,7’si işinden, 
yüzde 67,6’sı ise hayatından memnuniyetini ifade etmiştir.  Girişimcilikle ilgili anketler-
de ise yaş, cinsiyet, eğitim durumu v.b. bilgilerin yanı sıra girişimci olmaları için onları 
motive eden unsurlar, girişimci olmayı düşünen kişi sayısı, girişimci olan ancak işin ba-
şında duran veya durmayan kişi sayısı gibi detaylı bilgiler derlenerek analiz edilmektedir. 
Ayrıca, yüzlerce başarılı işletmenin örnek uygulamaları KOBİ’lere duyurulmaktadır.    

108 White Paper on SMEs in Japan,  www.chusho.meti.go.jp/sme.../whitepaper/...
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Japon Hükümeti 2012 yılında tüm KOBİ’lere açık olan 81, sektörel bazda ise 38 ol-
mak üzere 119 destek programına kaynak ayırmıştır109. Bu destek programlarıyla KOBİ’lere 
işletme, ihracat, yatırım, genişleme, denizaşırı pazarlara açılma ve yurtdışında yatırım yap-
ma, teknoloji transferi, üretim altyapısını yenileme amaçlı düşük faizli borç verilmektedir. 
Bunun yanı sıra risk sermayesi, girişim sermayesi, kredi garantisi v.b. destekler yanı sıra 
genç ve kadın girişimciliğin gelişmesine yönelik, sektöre yönelik, bölgenin özel durumuna 
yönelik destekler verilmektedir. Özel desteklere bir örnek olarak KOBİ’lerle ilgili araştır-
maların yayınlanmasına sağlanan destekler gösterilebilir. Entegre bir yapı gösteren, her biri 
bir kanuni düzenlemeye dayanan ve temelinde bir politika yatan bu destekler politika aracı 
niteliğinde olup etki ve verimliliklerinin ölçülmesine önem verilmektedir.  

Japonya’da 200’ü aşkın üniversite kooperatifinin tamamı öğrenci olan üye sayısı 
1,5 milyondur.

3.1.4 Güney Kore KOBİ Politikası

Çalışan sayısı 300’den az veya sermayesi 8 milyar won’dan110 az olan işletmelerin 
KOBİ, 50’den az çalışanı olanların küçük işletme, 10’dan az çalışanı olanların ise mikro 
işletme olarak tanımlandığı Güney Kore’de 2006 yılında 3 milyon KOBİ işletmelerin 
yüzde 99,9’unu, 11 milyon çalışanı ise istihdamın yüzde 87,5’ini oluşturmaktadır.

2006 yılında KOBİ’ler 100 milyar dolar ihracatla Güney Kore ihracatının yüzde 
32’sini gerçekleştirmiştir. 

1960’lı yıllarda ihracata dayalı ekonomik büyüme ve gelişme stratejisini benimse-
yen Güney Kore’de büyük ölçekli işletmeler hızla gelişirken denge KOBİ’lerin aleyhine 
bozulmuştur. Bu nedenle 1980’li yıllarda KOBİ politikalarına ağırlık verilmiştir. Güney 
Kore KOBİ politikasının temeli işletmelerin gelişimi için uygun iş ortamını oluşturmak-
tır. Girişimciliğin gelişmesi ve KOBİ’lerin desteklenmesinin önemini kavrayan Güney 
Kore hükümeti 1996 yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletme İdaresi’ni (The Small and 
Medium Business Administration SMBA) kurmuştur. Hükümetin bütçesini sağladığı an-
cak bağımsız bir kurum yapısında olan SMBA’nin temel görevleri şunlardır;

- İşletmelerin kuruluş süreçlerinin desteklenmesi,

- KOBİ’lerin gelişiminin desteklenmesi,

- KOBİ’lere yönelik finansman, personel, Pazar ev teknoloji desteği sağlamak su-
retiyle rekabetin geliştirilmesi,

- Büyük ölçekli işletmeler ile KOBİ’ler arasında adil ve rekabetçi bir ortamın oluş-
turulması,

- İşlemlerin kolaylaştırılması.

109 White Paper on Small and Medium Enterprises in Japan, 2011
110 1.000 Güney Kore Wonu=0,9 ABD Doları
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Güney Kore Meksika’dan sonra OECD ülkeleri arasında vergi yükü en düşük ül-
kedir. Toplam vergi gelirlerinin GSYİH payı diğer ülkelere göre düşük olup yüzde 25’ler 
seviyesindedir. 111 

3.1.5 Çin KOBİ Politikası

BRIC ülkeler arasında büyüme hızında başı çeken Çin’de KOBİ’lere önem verilmek-
tedir. Ülkedeki 43 milyon işletmenin yüzde 99’u KOBİ’dir. Resmi rakamlara göre Çin’de 
KOBİ’ler GSMH’nin yüzde 60’ını, vergi gelirlerinin yüzde 50’sini, istihdamın yüzde 80’ini 
sağlamaktadır. Sosyalist pazarda özel girişimin gelişmesine çalışılmaktadır.  2003 yılında 
yayınlanan SME Promotion Kanunu sonrası tüm ülkede 2.000’den fazla sayıda Kredi Ga-
ranti Ajansı faaliyete geçmiştir. Çin KOBİ politikasının temelini yatırım ortamını iyileştir-
mek için tedbir almak, KOBİ’lerin istihdama katkısını artırmak, iş kurma süresini basitleş-
tirmek ve kısaltmak, pazarın zayıf olduğu alanlarda iş geliştirme hizmetleri sunmak, tekno-
loji tabanlı işletmelerin sınaî mülkiyet haklarını korumak v.b. unsurlar oluşturmaktadır. Çin 
KOBİ İdaresi’nin 2012-2013 döneminde kurulması beklenmektedir.

3.1.6 Hindistan KOBİ Politikası 

BRIC ülkeler arasında önemli görülen ve yazılım sektöründe söz sahibi olan Hin-
distan’da KOBİ’lere giderek artan oranda önem verilmektedir. 1-50 çalışanı olanlar kü-
çük, 51-200 çalışanı olanlar orta, 200’den fazla çalışanı olanlar ise büyük ölçekli işletme 
olarak tanımlanmaktadır.  Hindistan’da 2005 yılında KOBİ kredi derecelendirme kurulu-
şu SMERA kurulmuştur112. Bugüne kadar 15.000 KOBİ’nin derecelendirmesini yaptığı 
belirtilen SMERA’nın yapısının ve çalışmalarının incelenmesi ülkemizde ihtiyaç duyulan 
bağımsız derecelendirme sistemin kurulmasında yararlı olabilir.

3.1.7 Rusya KOBİ Politikası

1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren 209-FZ numaralı kanunla Rusya’da KOBİ 
tanımı yapılmıştır. Buna göre 15’den az çalışanı olan ve yıllık satış hâsılatı 1,5 milyon 
Avro’dan az olan işletmeler mikro ölçekli işletme olarak tanımlanmıştır. Küçük ölçekli 
işletmelerin çalışan sayısı 10-100 kişi aralığında olup yıllık satış hâsılatları 10 milyon 
Avro’dan daha azdır. Orta ölçekli işletmelerin çalışan sayısı ise 101-250 kişi aralığında 
olup, yıllık satış hâsılatları 25,5 milyon Avro’dan azdır. KOBİ’lerin yüzde 41’i peraken-
de ve toptan ticaret sektöründe, yüzde18’i hizmet sektöründe, yüzde 12’si inşaat sektö-
ründe, yüzde 10,5’i ise imalat sanayii sektöründe faaliyet göstermektedir. 

Rusya’da faal durumda 1,9 milyon kişisel girişimci, 1 milyon mikro ölçekli işlet-
me, 227.000 küçük ölçekli işletme ve 26.000 orta ölçekli işletme olmak üzere 3,2 milyon 
KOBİ bulunmaktadır. Bu işletmelerde Rusya nüfusunun yüzde 13,3’ünü oluşturan 19 
milyon kişi çalışmaktadır. Rusya’daki KOBİ’lerin 2011 yılı satış hâsılatı 800 milyar Av-

111 Small and Medium Business Administration www.smba.go.kr, APEC Korea www.apec-smeic.org
112 smera.in/sme.aspx#smefeatures
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ro’dur. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse 1,9 milyon KOBİ bulunan Almanya’daki aynı 
yıl KOBİ’lerin satış hâsılatı 2,2 trilyon Avro’dur.

Rusya Devlet Başkanı’nın 15 Mayıs 2008 tarih ve 797 sayılı genelgesi 209-FZ sayılı 
kanunun nasıl uygulanacağı ve KOBİ’lere hangi desteklerin sağlanacağı konusunda ilgili 
kuruluşlar arasında işbirliği çalışmalarını başlatmış ve nihayetinde “Russia SME Support 
and Development Targets 2020 “ strateji dokümanı yayınlanmıştır.113 2009 yılında yüzde 
80’i federal hükümet, yüzde 20’si bölgesel düzeyde karşılanmak üzere 270 milyon Avro 
hibe destek KOBİ’lere sağlanmıştır. 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren 224-FZ sayılı 
kanunla KOBİ’lerin vergi yükü yüzde 4 oranında azaltılmıştır. 1 Temmuz 2009 tarihinde 
yürürlüğe giren 294-FZ sayılı kanunla KOBİ’lerin gelişmesinin önündeki engellerin kal-
dırılması amaçlanmıştır. Rusya KOBİ politikasının temel unsurları şunlardır;   

- KOBİ’lerin kamu alımlarından pay almasını sağlamak,

- KOBİ’lerin finansmana erişim imkânlarını artırmak,

- Mikrofinans ve diğer finansal araçları geliştirmek, 

- Sosyal hizmetler ve tüketici pazarı konusunda KOBİ’’lerin daha aktif olmalarını 
sağlamak, 

- KOBİ’lerin GSMH’daki paylarının yüzde 30’a, istihdamdaki paylarının yüzde 
30’a ve işletme sayısındaki paylarının yüzde 80’e ulaşmasını sağlamak,

- 2020 yılında iş inkubatörü sayısını 120’ye, bölgesel girişim sermayesi fonlarının 
sayısını 30’a, bölgesel doğrudan yatırım fonlarının sayısını 83’e, yıllık desteklenen yeni 
işletme sayısını 250.000’e, bölgesel garanti fonları sayısını 83’e, teknopark ve endüstri 
parklarının sayısını 100’e, desteklenen ihracatçı KOBİ sayısını ise 5.500’e çıkarmak. 

3.2 Türkiye’deki Gelişme Eğilimleri 

3.2.1 Sektörün Tanımı

18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren,”Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmelik” ile KOBİ tanımı yapılmıştır.114 Hukuki düzenleme anlamında ise 
TESK Kanunu, TOBB Kanunu ve Kooperatifçilik Kanunu yürürlüktedir.

3.2.2 Güçlü Büyümeye Yönelik Tedbir Alanları

Türkiye’nin de üyesi bulunduğu OECD tarafından hazırlanan aşağıdaki tabloda 
güçlü büyümeye yönelik tedbir alanları ve ilgili tedbirler belirtilmektedir. 2007-2010 dö-
neminde Türkiye’nin söz konusu 10 tedbir alanından öncelikli olarak Eğitim, Ücret/toplu 
sözleşme, Ar-Ge ve Yenilik, İş Ortamı/Kamu ağırlığı alanlarında çalışmalar gerçekleştir-
mesinin gerektiği belirtilmektedir.

113 www.rcsme.ru/eng/common/libArt.asp?id=7932
114 KOBİ tanımında değişiklik yapan yönetmelik 4 Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.



74

Tablo 29: Güçlü Büyümeye Yönelik Tedbir Alanları

Güçlü Büyümeye 
Yönelik Tedbir 

Alanları Tedbirler
Altyapı • Alt yapıda kapasitenin ve düzenlemenin geliştirilmesi, 

• Arzın artırılması, 
• Kamusal altyapısının geliştirilmesi.

Dış Ticaret ve 
Sermaye Hareketi 

• Doğrudan yabancı sermaye önündeki engellerin azaltılması, 
• Sermaye hareketleri ile ticaret önündeki bürokratik yüklerin azaltılması. 

Vergi Reformu • Vergi sisteminde etkinliğin geliştirilmesi, 
• Vergi sistemi aksaklıklarının azaltılması, 
• Vergi sisteminin yeniden yapılandırılması, 
• Vergi farklılaşmasının azaltılması, 
• Vergilendirmenin emlak, tüketim vergilerine kaydırılması, 
• Doğrudan/dolaylı vergi dengesinin tesisi. 

Eğitim • Eğitim çıktılarının geliştirilmesi, 
• Tüm seviyelerde eğitimin kalitesinin artırılması,
•  Eğitimde geçirilen sürenin geliştirilmesi, 
• İkinci ve üçüncü kademe (lise) eğitim sisteminin kalitesinin ve etkinliğinin 

artırılması, 
• Eğitim örgünlüğünün artırılması, 
• Genç nüfusta eğitimsel başarının artırılması. 

İşgücü Piyasası • İşgücü katılımının artırılmasına yönelik teşviklerin artırılması, 
• İşsizlik sigortası sisteminin yeniden yapılandırılması, 
• İşgücü piyasasının işlerliğinin artırılması ve işgücü hareketliliğinin yükseltilmesi, 
• İşgücü piyasasında düalizmin azaltılması, 
• Tam zamanlı kadın iş gücü katılımı önündeki engellerin azaltılması, 
• Kayıt dışılığı kapsayan işgücü düzenlemeleri reformu, 
• Genç işsizliği ile mücadele politikalarının güçlendirilmesi. 

Ücret/Toplu iş • Toplu iş sözleşmelerinin âdemi merkezileştirilmesi, 
• Tarımda üretici desteğinin azaltılması, 
• İş Koruma düzenlemelerinin yeniden yapılandırılması, 
• Asgari işgücü maliyetinin azaltılması. 

Ar-Ge ve Yenilik • Ar-Ge destek politikalarının geliştirilmesi, 
• Yeniliğin teşvik edilmesi. 

Piyasa 
Düzenlemeleri 

• Rekabet önündeki engellerinin azaltılması, 
• Girişimcilik ve yatırım önündeki engellerin azaltılması, 
• Yerli ve yabancı firmaların giriş engellerinin azaltılması. 

Finansal Piyasa • Finansal düzenlemenin yeniden yapılandırılması ve piyasa bütünleşmesinin 
derinleşmesi, 

• Geniş yelpazede finansal sektör reformlarının uygulanması, 
• Finansal düzenlemelerin geliştirilmesi ve eşgüdümün sağlanması. 

İş Ortamı- 
Kamu Ağırlığı 

• Şirketler üzerindeki bürokratik yüklerin azaltılması, 
• Kamu sahipliğinin azaltılması, 
• Kamunun ekonomik aktivite üzerindeki kontrolünün azaltılması, 
• Kamu yönetiminin kalitesinin artırılması ve etkinliğinin güçlendirilmesi,
• Yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi. 

Kaynak: OECD, 2007
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Bu kapsamda Dokuzuncu Plan döneminde alınan tedbirler özetle şöyledir; 

Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisine geçiş çalışmalarına paralel olarak KO-
Bİ’lerin desteklenmesi ve rekabet güçlerinin artırılması amacıyla 1990 yılında 3624 sayı-
lı kanunla KOSGEB kurulmuştur. 1991 yılında Dünya Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında yapılan anlaşma ile başlatılan Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını des-
tekleme sürecinde TUBİTAK ve TTGV etkin görev almıştır. Dünya Bankası projesinin 
tamamlanması sonrasında Ar-Ge ve yenilik projelerinin DFİF fonundan desteklenmesi 
süreci devam etmiştir. Günümüzde TUBİTAK kendi bütçesinden KOBİ’lere önemli Ar-
Ge destekleri sağlamaktadır. Ar-Ge harcamalarının GSMH’ye oranının 2023 yılında yüz-
de 3’e çıkarılması hedefi konulmuştur. 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu düzenli olarak toplanarak kararlar almaktadır. 
Alınan kararların uygulanması sürecinde iyileştirmeler yapılması çalışmaları aralıksız 
olarak devam etmektedir. 

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağ-
lanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya ka-
vuşturulması hedeflenmiştir. Teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde 
yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, 
üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim 
ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere 
uyumunu sağlamak amaçlanmıştır. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da 
dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve 
vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek tek-
noloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı 
sağlamak amacıyla 26 Haziran 2001 tarihinde 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla ABD ve diğer gelişmiş ülkelerden 50 yıl sonra ül-
kemizde teknoparkların kurulması süreci başlamıştır. Günümüzde sayıları elliye ulaşan 
TGB’ler gelişimlerinin muhtelif aşamalarında işletmelerin Ar-Ge çalışmalarına ev sahip-
liği yapmaktadır. TGB’ler üniversitelerdeki bilgi, tecrübe ve araştırma birikiminin işlet-
meler vasıtasıyla ekonomiye kazandırılmasında önemli bir aşama olarak görülmektedir. 

Sanayi politikasını belirlemekle görevli olan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2005 yı-
lından sonra özellikle Ar-Ge alanında destek veren bir bakanlık olmuş, 2011 yılında ise 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bir dönüşüm yaşamıştır. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımsal işletmeleri destekleme sürecini baş-
latmıştır. Ulaştırma Bakanlığı haberleşme sektöründeki Ar-Ge çalışmalarını desteklemek 
üzere önemli bir kaynak ayırmış olup mevzuat hazırlama çalışmaları devam etmektedir. 

2009 yılında yapılan kanun değişikliği ile KOSGEB’in hedef kitlesi genişletilmiştir.

2010’lı yıllarda ise girişimcilik konusu önem kazanmaya başlamış ve girişimci 
adaylarının iş planı hazırlama konusunda eğitilmeleri ve desteklenmeleri süreci başla-
mıştır. 2011 ve 2012 yıllarında KOSGEB desteklerinde yeni girişimci yetiştirecek des-
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tek programları ağırlık kazanırken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim 
ve Santez (Sanayi Tezleri) destekleriyle, TUBİTAK ise 1512 kod numaralı Bireysel Gi-
rişimcilik aşamalı Destek Programı ile yenilikçi ve bilgi tabanlı KOBİ’lere yönelmiştir. 

2000’li yıllardan sonra OSB ve KSS inşaatları hızlanmıştır ancak günümüzde dahi 
işletmelerin yüzde 70’inin çevreye duyarlı, alt yapı imkânları bulunan, kendileri için ay-
rılmış alanların dışında faaliyet gösterdikleri bilinmektedir.  

1 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu Avrupa Birliği 
ile uyum sürecinde önemli bir adım olarak görülmektedir.

2012 yılında yayınlanan yeni teşvik kararnamesinin tüm sektör ve bölgelerdeki 
KOBİ’lerin yatırımlarının artmasına imkân sağladığı görülmektedir. 

Bankalar KOBİ bankacılığına önem vermiş olup muhtelif araçlar geliştirmiştir. 
KOBİ’lerin kullandıkları kredi hacmi sürekli olarak artmasına rağmen yeterli görülme-
mektedir. 

KOBİ’lerin banka kredilerine erişiminde en önemli engel olan teminat sorunu aş-
mak için kurulan KGF A.Ş. 2007 yılında önemli bir atılım yapmasına ve Hazine kaynak-
larıyla desteklenmesine rağmen bu alanda rekabet etme durumunda olduğumuz AB-27 
ortalamasının oldukça gerisinde kalmaktayız.

Esnaf ve Sanatkâra Halkbank tarafından sağlanan düşük faizli krediler ise son 10 
yılda önemli miktarda artmasına ve faiz oranlarının azalmasına rağmen özelikle AVM ve 
mağaza zincirlerin güçlü rekabeti karşısında ayakta kalma mücadelesi veren bu sektörün 
çok daha fazla desteklenmesi gerektiği açıktır. 

Finansal kiralama ve faktoring gibi yeni finansal araçların kullanımı her geçen yıl 
artmakla birlikte bu alanda da AB ortalamasının altında kalmaktadır. 

KOBİ’ler sermaye piyasasının imkânlarından yararlanma konusunda henüz işin ba-
şında bulunmaktadır.

Meslek kuruluşları ve sanayici ve işadamları dernekleri üyelerine daha iyi hizmet 
verebilmek için misyon ve vizyonlarını yenilemektedir. Kamu-sivil toplum kuruluşu iş-
birliğinin gelişmesine ihtiyaç vardır.

Sektörün insan kaynakları ihtiyacını karşılayan meslek liseleri ve üniversitelerin 
eğitim kalitesini yükseltmesi ve eğitimin içeriğini yenilemesi konusundaki beklentiler 
yanıt bulmaya başlamıştır.

İŞKUR son dönemde girişimciliği geliştirmek ve istihdamı artırmak yolunda ulusal 
ve yurtdışı kaynakları kanalize ederek önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.

TSE ve TÜRKAK kanunlarında yapılan değişikliklerle yeni dönemde daha etkin 
hizmet sunma imkânı yakalanmıştır. TSE çözüm ortakları ve temsilcilikleri ile tüm dün-
yada teşkilatlanmaktadır.
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Türk Patent Enstitüsü’nün hizmetleri EPO- Avrupa patent Ofisi standartlarına ulaş-
mış olup sınaî mülkiyet hakları konusunda farkındalık giderek artmakta ve uygulama 
yaygınlaşmaktadır. 

Üniversite ve kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren araştırma enstitülerinin 
hizmetlerinden işletmelerin daha fazla yararlanabilmesi için kanun hazırlama çalışmaları 
devam etmektedir.

IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bakanlıkların akreditasyon 
sürecinin tamamlanmasını müteakiben desteklenen projelerde hızlanma gözlenmiştir.

Kümelenme olgusu işletmelerimizde giderek daha fazla benimsenmiş olup bu alan-
da iki AB projesi tamamlanmış olup, bir AB projesi devam etmektedir. IPA kapsamında 
gerçekleştirilecek Kümelenme Akademisi Projesi de bu alanda önemli bir adım olacaktır.

AB mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak 
kurulan Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü’nün geliştireceği sistemle mükerrerlik ve 
çakışmaların önlenmesi, desteklerin ve projelerin etkinlik ve verimliliğinin artması sağ-
lanacaktır. 

Yukarıdaki gelişmeler çerçevesinde ve istatistiksel tablolar da incelendiğinde ülke-
mizde KOBİ sektörünün ortalama üç kişi çalışanıyla yapısının değişmediği, sorunlarının 
yapısal olarak niteliğini koruduğu, gelişmiş ülkelerde görülen büyümenin yakalanamadı-
ğı görülmektedir.

Ar-Ge’nin önemi giderek artarak inovasyon temelli kalkınmaya geçiş süreci başla-
mıştır. İşletmeler sağlanan parasal destekler sürekli olarak artmakta ve çeşitlenmektedir. 
Çok sayıda kuruluş destek vermeye başlamıştır.

Desteklerin izlenme ve değerlendirmesinin yeterli olmadığı bir geçiş aşaması ya-
şanmaktadır.

Sektörel ve bölgesel yaklaşımlar öncelik kazanmıştır.

Dünyadaki eğilime paralel olarak yeniden sanayi politikalarına ağırlık verilmeye 
başlanmıştır.

Desteklerin önemli bölümü AB ülkelerindeki eğilimin paralelinde imalat sanayi 
işletmelerine verilmektedir. 

İşbirliği ağların oluşması ve küresel ağlara bağlanılması hedefi ön plana çıkmıştır.



78

4. GZFT ANALİZİ VE REKABET GÜCÜNÜN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen GZFT Analizi 
aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Tablo 30: GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
1. İşletmelerin uluslararası pazara yakınlıkları
2. Esnek yapılarıyla karar alma ve iş yapma süreçlerinin hızlı olması
3. Girişimcilik ruhu
4. Yeterli ve görece ucuz işçilik imkânı
5. Ar-Ge, yenilik, ihracat gibi konularda bilinç düzeylerinin yükselmesi
6. Yurt çapında işletmelerin güçlü teşkilatlanması 
7. Sanayi alanlarında asgari altyapı imkânları ve destekler sunulması 
8. Bankacılık sektörünün KOBİ’lere daha fazla önem vermesi
9. KSEP, ESDEP ve Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesi
10. Kooperatiflerin ülke düzeyinde birçok sektörde yer alması ve işbirliklerinin artması
11. OSB’lerde meslek liselerinin açılmaya başlanması
12. Yatırım Teşvikleri

ZAYIF YÖNLER
1. İşletmelerin uluslararası rekabet gücünün düşük olması ve vizyon eksikliği
2. Sağlıklı veri tabanlarının eksikliği ve uluslararası standartlara uygun olmaması
3. İşletmelerin orta ve uzun vadeli stratejik planlar yapamamaları
4. Bürokrasinin karmaşıklığı ve özel sektöre olumsuz bakışı
5. İşletmelerin desteği sadece devletten beklemeleri ve desteğin sadece teşviklerden ibaret 

olduğu şeklindeki yanlış algı
6. Nitelikli işgücü temininde ve mesleki eğitimde yetersizlik 
7. Üniversite-işletme işbirliğinin yetersizliği
8. İşletmelerin yönetim konusunda tecrübesizlik ve bilgi eksikliği
9. Düşük katma değerli üretim ve hizmetin ve taklitçiliğin yaygın olması
10. Girişimcilerin fizibilite, iş planı, eğitim, danışmanlık v.b. konulara gereken önemi 

vermemesi
11. Kurumsallaşamama, aile şirketi yapısından kurtulamama
12. Geleneksel sektörlere odaklanma, yüksek katma değerli sektörlere düşük katılım
13. Esnaf ve sanatkâr statüsündeki girişimcilerin ustalık belgesine sahip olma 

zorunluluğundan kaçarak Ticaret Odasına kayıt olması
14. Esnaf ve sanatkâr tanımının çağın gereklerini karşılamaması
15. Odalara kayıt zorunluluğu
16. Yurtdışına açılmaya yönelik destekler konusunda bilgi eksikliği
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ZAYIF YÖNLER
17. İşletmelerin teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip edip uygulayamamaları
18. Teşviklerin bazı olumsuz etkileri ve etkin teşvik önlemlerinin oluşturulamaması
19. Sermaye piyasalarından sağlanan desteğin henüz yeterli düzeyde olmaması
20. Belgelendirmede haksız rekabet olması, hiçbir kurala uymayan belgelendirme 

kuruluşlarının işletmeyi, ürünü veya hizmeti görmeden belgelendirme yapmaları, belge 
satmaları işletmelerin gelişimini engellemektedir.

21. Pazarlamadaki yetersizlikler, marka ve imaj gibi pazarlama avantajlarına sahip 
olmamaları, tüketici eğilimlerinin takip edilememesi, tüketici memnuniyetine yeterince 
önem verilmemesi

22. Haksız rekabeti de arttıracak şekilde plansız, kontrolsüz ve denetimsiz işyeri açılması
23. İşletmelerde profesyonel yönetici, uzman personel istihdam edilememesi
24. Mali disiplinsizlik, mali bilanço/gelir tablolarının gerçekçi olmamasının finansmana 

erişimi güçleştirmesi
25. Mevzuat ve hukuksal değişikliklerin işletmelerce yeterince takip edilmemesi ve hukuk 

sisteminin yavaşlığı
26. Proje hazırlama kapasitelerinin düşük olması
27. Kooperatifçiliğin konut yapımı ve tarım alanında sayıca yoğunlaşmasına karşılık diğer 

sektörlerde oldukça düşük etkinlik düzeyi
28. Kooperatifçilik hakkında olumsuz algı
29. Etkin ve sürdürülebilir bir kooperatifçilik politikası oluşmaması 
30. Özellikle tarımsal amaçlı kooperatiflerde ortakların eğitim seviyesinin düşüklüğü, 

kurumsal kapasitelerinin ve üst örgütlenmenin yetersizliği
31. Kooperatiflerde ortakların düşük ortaklık payı nedeniyle yaşanan sermaye yetersizliği
32. Kooperatiflerin devlet desteklerine ve krediye erişimlerinin zor olması
33. Kooperatifçilik mevzuatının ihtiyaca cevap vermemesi ve yeterli denetim yapılamayışı
34. Ülkemizin sanayi alanları mastır planlamasının olmaması, yerel yönetimler tarafından 

sağlıksız sanayi alanları açılması
35. Esnaf ve sanatkârların uygun olmayan yer, şart ve şekillerde üretim ve hizmette bulunması
36. Küçük Sanayi Sitesi inşaatlarının teknik ve estetik yetersizliği 
37. Sermayelerinin az olması, yatırım ve istihdam maliyetlerinin yüksek olması, düşük 

kapasite ve verimlilikle çalışılması
38. Modern finansman sistemlerinin oluşmaması
39. Satış sonrası hizmet ve destek mekanizmalarının olmaması
40. Stok kapasitelerinin yetersizliği 
41. Sanayi alanlarında sosyal imkânların sunulamaması
42. Alacaklarını tahsilde güçlük çekmeleri
43. Meslek kuruluşlarının örgütlenme modelinin ve mali yapılarının güçsüz olması 
44. Uluslararası ağlara erişimde yaşanan yetersizlikler 
45. Girişim sermayesi, iş melekleri vb. sistemlerin yeterince ülkede gelişmemiş olması
46. Bankaların yatırımlar ve Ar-Ge için orta-uzun vadeli kredi imkânı sağlayamaması
47. Kurumsal KOBİ kredileri için derecelendirme maliyetleri gelmesi
48. İşletmelerin kapasite kullanım oranı ve verimliliğinin artırılamaması

Tablo 30: GZFT Analizi (devam)
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ZAYIF YÖNLER
49. Teşvik ve desteklerin kooperatif ve esnaf ve sanatkâr için yeterince uygulanamaması
50. İşletmeler üzerinde gereksiz denetim baskısı
51. Meslek tanımlarının yeterince yapılmaması, bazı meslek standartlarının bulunmaması 
52. Sıkı para ve maliye politikalarının önce işletmeleri etkilemesi
53. Kümelenmenin ve kooperatifleşmenin yetersizliği
54. Kaliteli, ucuz ve zamanında hammadde temini güçlüğü
55. İthalata dayalı üretimin artması
56. Eğitim sisteminin girişimciliğin gelişimine uygun olmaması
57. Desteklerin koordinasyon, izleme ve etki değerlendirmesinde yetersizlik
58. Farklı kamu kuruluşlarının yönettiği birbiriyle örtüşen, teşvik, yönetmelik ve uygulamaları
59. Ulusal Strateji ve Eylem Planları’nın bütçeleme aşamasının eksik olması 
60. İşletmelere danışmanlık ve eğitim sağlayan mekanizmaların ve üniversitelerle işletmeler 

arasındaki işbirliğinin yetersiz olması
61. İklim değişikliği ve çevre konusundaki uluslararası yükümlüklerinin maliyeti
62. Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilememesi
63. Enerji, demiryolu taşımacılığı vb. alanlarda serbest rekabet ortamının yeterince oluşmaması
64. İşletmelerin E-Ticarete geçişinin zayıf olması

FIRSATLAR
1. Genç nüfus yapısı 
2. Özel sektöre dayalı istikrarlı büyüme ortamı  
3. Küreselleşmenin sunduğu yeni pazarlar, yeni iş imkânları ve yeni finansman kaynakları
4. Avrupa Birliği Fonları ve Çerçeve Programları
5. Dış ticaret pazarlarının çeşitlenmesi
6. Türk diasporası
7. Serbest Ticaret Anlaşmaları
8. AB ve Dünya Bankası kaynakları
9. Teknolojinin sağladığı yeni olanaklar ve fırsatlar
10. BIT sistemlerinin yaygınlaşması sonucu bilgiye erişimin kolaylaşması ve ucuzlaması, 

verimliliği artırma fırsatı
11. Toplumsal ve ekonomik sorunların çözümünde kooperatiflerin sağladığı katkı ve faydanın 

giderek daha yaygın biçimde algılanması
12. Kooperatiflerin devlet ve özel sektör alanı dışında hizmet üretme ve istihdam yaratma 

potansiyeli
13. AB ve diğer uluslararası kuruluşların kooperatifler yolu ile kalkınma modeline duydukları 

ilginin artarak gelişimine proje bazında kaynak sağlaması
14. Toplumun eğitim düzeyinin yükselmesinin “bilinçli ve sağlıklı” kooperatifleşmeye 

kazandıracağı ivme
15. Özel sektör, kamu ve akademik dünyayı bir araya getiren etkileşimli çalışma ve orta/uzun 

vadeli planlamaların artması

Tablo 30: GZFT Analizi (devam)
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TEHDİTLER
1. Bölgemizde artan siyasi riskler ve küresel ekonomik toplu durum
2. Küresel finansal krizin ve artan küresel rekabetin etkileri
3. Ulusal ve uluslararası ekonomideki daralma
4. BRICS Ülkelerinin artan ihracatı karşısında rekabet gücünde yetersizlik
5. AVM, mağaza zincirleri, büyük şirketler ve ulusüstü şirketlerin yoğun rekabeti, işletmelerin 

ürünlerinin buralara girmesinde karşılaşılan engeller
6. Enerjide dışa bağımlılık ve yüksek enerji maliyetleri
7. Kayıt dışı ekonomi ve kaçak işçi sayısının artma eğilimi
8. AB ülkelerinin BRICS ülkeleriyle serbest ticaret anlaşması imzalamaları durumunda 

AB ülkelerine ihracatımızın azalması, Çin vb. ülkelerden ithalatın artması durumunda 
yaşanacak olumsuzluklar

Tablo 30: GZFT Analizi (devam)
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5. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 
5.1 Uzun Vadeli Hedefler (2023 Vizyonu)

KOBİ, Esnaf Sanatkâr ve Kooperatifçilik sektörünün 2023 vizyonu; “Sürdürülebi-
lir ve çevreye duyarlı bir girişimcilik eko sistemi oluşturarak yenilikçi işletmelerin geliş-
mesini ve rekabet güçlerinin artırılmasını sağlamaktır”. 115

5.2 Onuncu Plan (2018 Yılı) Hedefleri

Çalışma kapsamında uzun vadeli ve plan dönemi hedefleri arasında paralellik bu-
lunmaktadır. Bu kapsamda uzun vadeli hedefler ile plan dönemi hedefleri birlikte tabloda 
verilmektedir.

Tablo 31: Plan Dönemi Hedef Göstergeleri

Hedef Göstergeleri 2012 2018 2023
Kurumsallaşma ve Büyümenin Sağlanması

1 Küçük Ölçekli İşletme Oranıa (%) 3,8 5,3 6,9
2 Orta Ölçekli İşletme Oranıa (%) 0,5 0,8 1,1
3 KOBİ’lerde İstihdam Sayısıb (Milyon) 7,4 11 15
4 KOBİ Sayısıc (Milyon) 2,5 3 3,5
5 Büyük İşletmeye Dönüşen KOBİ Sayısıd 200 500 1.000
6 İMKB Borsasına Kayıtlı KOBİ sayısıe 40 100 200
7 SİAD’lara Üye Girişimci Sayısıf (Bin Kişi) 60 75 100
8 TSE Ürün Belgeli KOBİ Sayısıg 22.000 25.000 30.000
9 TSE Hizmet Belgeli KOBİ Sayısıg 21.000 25.000 30.000
10 TSE Sistem Belgeli KOBİ Sayısıg 4.033 5.000 7.000
11 Yayınlanan Meslek Standardı Sayısıh 294 900 1.400
12 İşletme Yönetimi Standartlarının Sayısıi 0 25 50

Sanayi Alanları
13 OSB Doluluk Oranlarıj 70 80 90
14 OSB’lerde Faaliyet Gösteren İşletme Sayısı 41.000 50.000 60.000
15 OSB’lerde Sağlanan İstihdam Sayısı (Milyon Kişi) 1,1 1,5 2,0
16 OSB’lerde Tüketilen Elektrik Enerjisi Oranık (%) 50 55 60
17 OSB’lerde Tüketilen Doğal Gazın Oranıl (%) 25 27 35
18 Uluslararası Nitelikte Küme Sayısı (adet) 10 15 20
19 Serbest Bölgelerdeki İşletme Sayısım (İşletme) 550 750 1.000
20 Serbest Bölgelerde Çalışan Sayısı (Bin Kişi) 52 70 100

115 İşletmelerle ilgili bazı istatistikî verilerin toplanmadığı, bazılarının ise güncel olmadığı bilinmektedir. Bu durum 
uzun vadeli hedeflerin ortaya konulmasında olumsuzluk oluşturmasına rağmen eldeki bilgiler çerçevesinde tablodaki 
hedefler Özel İhtisas Komisyonumuz tarafından belirlenmiştir.
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Hedef Göstergeleri 2012 2018 2023
İş Ortamının Geliştirilmesi

21 Yeni İşletmelerden Alınan Kurumlar Vergisi Oranı (%) 20 18 15
İşletmelerin Uluslararasılaşması

22 İhracat Yapan İşletme Sayısın (bin adet) 48 56 67
23 KOBİ’lerin İhracat Miktarı (Milyar Dolar) 90 140 200

Yenilikçilik ve Ar-Ge Kapasitesinin Artırılması
24 Yenilik Yapan Küçük Ölçekli İşletme oranıo (%) 32,8 40 45
25 Yenilik Yapan Orta Ölçekli İşletme Oranı (%) 44,2 50 55
26 KOBİ’lerin Ar-Ge Harcamalarındaki Payıp (%) 14,5 20 25
27 TGB’lerde Faaliyet Gösteren İşletme Sayısır (Adet) 1.955 5.000 10.000
28 TGB’lerde Yeni Kurulan İşletme Sayısı (Kümülâtif) 950 3.000 7.000
29 TGB’lerden Yapılan İhracat Tutarı (Milyon ABD doları) 560 3.000 6.000
30 TGB’lerde Tamamlanan Ar-Ge Proje Sayısı 8.429 20.000 40.000
31 TGB’lerde Patent Alan İşletme Sayısı (Adet) 85 300 700
32 TGB’lerde Üçlü Patent Alan İşletme Sayısı (Adet) 4 50 100
33 Türkiye’nin AB Yenilikçilik Birliği Sıralamasıs 35 22 14
34 İleri Teknoloji Alanında İmalat Yapan KOBİ Oranıt (%) 13 16 20

Finansmana Erişimin Kolaylaştırılması
35 Hibe Desteklerin GSMH’ya Oranı (%)u 0,3 0,5 1
36 KGF’den Yararlanan Kredilerin Toplam Kredilere oranı (%)v 0,3 0,8 1,5
37 Ulusal Kredi Garanti Fonu Sayısı 1 2 3
38 KOBİ Kredilerinin Toplam Banka Krediler İçindeki Payı (%)y 25 35 40
39 Girişim Sermayesi Kullanan İşletme Sayısı 100 500 1.000
40 Esnaf Kredilerine Hazine’nin Faiz Desteğiz (milyon TL) 375 1.300 1.700
41 İMKB’de Halka Arzdan KOBİ’lerin Aldığı Pay (%) 10 15 20
42 İMKB’de Halka Arzdan KOBİ’lerin Geliri (Milyon Dolar) 230 500 1.000
43 İş Meleği Fon Sayısı 1 25 50

a AB-27 ortalaması dikkate alınarak hedef belirlenmiştir. b Türkiye’nin büyüme tahminleri dikkate alınarak hedef 
belirlenmiştir. c Dokuzuncu Plan dönemindeki değişim dikkate alınarak belirlenmiştir. d TÜİK verilerinde işletme 
sayısı değişiminden tahmin edilmiştir. e İMKB. f SİAD’ların üye sayısı bilgileri internetten temin edilmiştir. g TSE. h 
Mesleki Yeterlilik Kurumu. i TSE ve BS standartları dikkate alınarak tahmin edilmiştir. j Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı. k OSBÜK kayıtlarına göre OSB’lerde tüketilen elektrik enerjisinin Türkiye’nin toplam tüketimine oranı. l 
OSBÜK açıklamasına göre OSB’lerde tüketilen doğal gazın Türkiye’nin toplam tüketimine oranı. m Dünya Gazetesi. 
n TİM. o Mevcut Durum TUİK’den alınarak 2012 ve 2018 hedefleri AB-27 ortalaması dikkate alınarak belirlenmiştir. 
p TÜİK KOBİ Girişim İstatistikleri, 2011 r Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. s Innovation Union Scoreboard sıra-
lamasında sonunculuktan AB-27 ortalamasına gelmek hedeflenmektedir. t TÜİK. u Kuruluşların bütçe ödenekleri ve 
AB Eurostat verileri dikkate alınarak tahmin yapılmıştır.  v Kredi Garanti Fonu A.Ş. www.kgf.com.tr. y BDDK 2012 
verileri z Hazine Müsteşarlığı

Tablo 31: Plan Dönemi Hedef Göstergeleri (devam)
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5.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar
Hedeflere dönük amaç ve politikalar yedi başlık altında incelenmiştir.

5.3.1 Kurumsallaşma ve Büyümenin Sağlanması

1. Kurumsallaşmanın önemi ve gerekliliği konusundaki bilinç ve farkındalık artı-
rılacaktır. 

2. Orta ve uzun vadeli sektörel stratejiler hazırlanacak, sektörlerin gelişme ve dö-
nüşüm eğilimleri ortaya konulacak, periyodik olarak güncellenecek ve işletmelerin isti-
fadesine sunulacaktır.

3. İşletmelerin sivil toplum, meslek ve kamu kuruluşlarıyla ve üniversitelerle etki-
leşimleri artırılarak ortak faaliyetleri desteklenecektir. 

4. Kooperatifçiliğin birlikte iş yapma kültürü ve kümelenme aracı olarak yeniden 
işletmelerce keşfedilmesi sağlanacaktır. Kooperatifçilik kümelenmeye giden yolda bir 
başlangıç aracı olarak kullanılacaktır.

5. İşletmelerin sürekliliğinin sağlanması, ömürlerinin uzatılması, başarılarının artı-
rılması amacıyla işletme yönetim standartları yayınlanacaktır. 

6. Meslek liselerinin eğitim verdiği dallar, eğitimin içeriği ve teknolojik düzeyi, te-
orik ve uygulamalı eğitim dengesi vb. hususlar işletmelerin ihtiyacına cevap verebilecek 
düzeye getirilecek, meslek liselerin eğitim donanımı sağlanacaktır.

7. Kamu desteklerinden yararlanmak ve yeni işyeri açmak için işletmelerin bir eği-
time katılması ve iş planı hazırlamaları şartı getirilecektir. 

8. Emekli kişilerin işletmelere kurumsallaşma konusunda koçluk ve danışmanlık 
yapmasını sağlayacak sistem kurulacaktır.

9. Üniversitelerin Odalar ve diğer STK’lar ile işbirliği yapılarak belirlenecek işlet-
melere kurumsallaşma koçluğu yapması sağlanacaktır. 

10. İşletmelerin proje hazırlama ve uygulama kapasitesi geliştirilecektir.

11. Kamu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ekonomiye katkısını artırmak ve üye-
lerine daha nitelikli hizmet vermelerini için yeniden yapılanmaları sağlanacaktır. Bu ya-
pılanmada gelişmiş ülkelerdeki muadil yapı dikkate alınacaktır. 

12. İşletmeler tek ve gerçekçi bilanço kullanmalarını teşvik edici tedbirler alınacak, 
işletmeler kayıtlarını ulusal muhasebe standartlarına göre yapması konusunda bilgilendi-
rilecektir.

5.3.2 Sanayi Alanlarının Geliştirilmesi

1. Sanayi Alanları Master Planı yapılacak ve uygulanmasında Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tek yetkili olacaktır.
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2. KSS inşaatları yeni teknoloji ürünü malzeme kullanılarak yapılacak ve estetik stan-
dart yükseltilecek, çevre düzenlemeleri yapılacak, sosyal tesis yatırımları desteklenecektir. 

3. KSS ve OSB yönetimlerinde yönetim bilgi ve beceri düzeyi yükseltilecektir.

4. Ekoverimlilik alanında uluslararası kaynaklardan sağlanan fonlarla finanse edilen 
pilot projeler ulusal kaynaklardan sağlanacak imkânlarla yurt çapında yaygınlaştırılacaktır.

5. OSB’lerde temiz enerji ve enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırma ça-
lışmaları yapılacaktır. İşletmeler enerji verimliliğini artırıcı destekler hakkında bilgilen-
dirilecektir.

6. Sanayi alanlarında üretim güvenliği artırılacaktır.

7. Sanayi bölgelerinde peyzaj çalışmaları başlatılacaktır. 

8. OSB’lerde geri dönüşüm çalışmaları yapılacaktır.

9. OSB’lere yönelik düzenli olarak etki analizleri yaptırılarak başarıyı artıracak uy-
gulama ve düzenlemeler yapılacaktır.

10. OSB’lerde faaliyet gösteren işletmeler arasındaki işbirliği geliştirilecektir.

11. OSB’lerin üniversitelerle işbirliği geliştirilecek, teknoloji inkübatörleri, yenilik 
ve teknoloji merkezleri açılacaktır.

12. OSB’lerde koordinasyonu sağlayarak üretimde ve hizmetlerde daha rekabetçi bir 
yapıya geçilmesi amacıyla OSBÜK kurumsallaşarak meslek kuruluşu haline getirilecektir.

5.3.3 İşletmelerin Uluslararasılaşması

1. E- Ticaret hacminin AB-27 ortalamasını yakalaması ve işletmelerin bu fırsattan 
yararlanmasını sağlamak için farkındalığı artırma çalışmaları yapılacaktır.

2. Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi karayolundan sonra havayolu, denizyolu ve 
demiryolunda yaygınlaştırılacaktır.

3. KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre ayrıştırılması ve ihtiyaçlara cevap verecek destek 
ve hizmetlerin sunulması sağlanacaktır.

4. Mevzuat hazırlanmasında meslek kuruluşlarının ve STK’ların görüşleri daha et-
kin biçimde alınacaktır.

5. İhracatta dışa bağımlılık oranının azaltılması ve yerli katkı oranının tüm sektör-
lerde artması sağlanacaktır.

6. Dâhilde İşleme Rejimi GİTES dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir.

7. STK ve meslek kuruluşlarının üyelerinin uluslararasılaşmaya ilişkin çalışma ve 
faaliyetleri desteklenecektir.
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8. Serbest Ticaret Anlaşmalarının avantajları konusunda işletmeler bilgilendirilecektir.

9. Sivil ofset projelerinden işletmelerin pay alması sağlanacaktır. Kamu yurtdışı 
alımlarında ofset sınırları belirlenecektir.

10. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve 
İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde işletmelerin teknik, ticari ve benzeri işbirliğinin ge-
liştirilmesi sağlanacak, AİA benzeri ağlar oluşturulacaktır.

11. KOBİ’lerin Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın getirdiği fırsat ve tehditlere uyumu 
konusunda tedbirler alınacaktır.

12. İthalatta Koruma Önlemleri Yönetmeliği daha etkin biçimde uygulanacaktır. 

5.3.4 İş Ortamının Geliştirilmesi 

1. Denetim faaliyetlerinin eğitim, rehberlik ve iyileştirme fonksiyonlarının ön plana 
çıkması ve uygulamanın sadeleştirilerek etkinleştirilmesi sağlanacak, mükerrer denetim 
yapılması önlenecektir.

2. İşletmelerle ilgili bilgi ve belgeler tek bir veri tabanında toplanarak aynı bilgi ve 
belgelerin ayrı ayrı çok sayıda kamu kuruluşuna sunulması önlenecek, uygulama e-devlet 
uygulaması ile bütünleştirilecektir.

3. Kayıt dışılık engellenerek işletmeler arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıy-
la piyasa gözetim ve denetim sistemi etkinleştirilecektir.

4. Etkin politika ve hizmetler sunulabilmesi amacıyla işletmelerle ilgili sağlıklı veri 
tabanları oluşturularak, kurumlar arasında bilgi akışı sağlanacaktır.

5. E-devlet uygulamalarının işletmelerin bürokratik işlemleri azaltacak şekilde ge-
nişletilmesi sağlanacaktır.

6. Esnaf ve sanatkâr meslek grupların ve esnaf muaflığı sağlanacak meslekler yeni-
den belirlenecektir.

7. Devlet desteği uygulamalarında kadınlara, gençlere ve engellilere pozitif ayrım-
cılık yapılacaktır.

8. Şirket satın alma ve birleşmeleri desteklenecektir.

9. Esnaf ve sanatkâr ile tüccar ve sanayici ayrımı meslek bazında yapılarak esnaf ve 
sanatkârların sadece Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıt olması sağlanacaktır.

10. Devlet yardımlarının şeffaflaşması ve sağlanan desteklerin etki analizlerinin 
yapılması sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu kurumları kendi izleme ve değerlendirme 
sistemlerini kuracak ve Hazine Müsteşarlığı tarafından kurumların destek performansları 
analiz ettirilecektir.

11. İşletmelerin destek ihtiyacı akredite edilmiş kuruluşlarca belirlenecektir.
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12. Esnaf ve Sanatkâr ve Kooperatifleri yönlendirici ödül programları başlatılacaktır. 

13. Bölgesel girdi-çıktı (hammadde-ara madde- nihai mamul) analizlerini yapacak 
veri NACE kodlarına göre işletmelerden elektronik ortamda toplanacaktır.

14. Yeni açılan işletmelere belirli bir süre vergisel indirimler sağlanacak, eğitim ve 
danışmanlık destekleriyle ilk beş yılda faaliyette kalma oranı yükseltilecektir.

15. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından başvuru ve benzeri işlemlerde uygulama 
ve desteklerde işletmelerle ilgili istatistikî bilgi toplanması sağlanacaktır.

16. Tüm mesleklerle ilgili standartların yayınlanması ve çalışanların sertifikasyon-
larının hızlandırılması sağlanacaktır.

17. KOBİ istatistikleri Resmi İstatistik Programı’na alınacaktır. 

5.3.5 Yenilik ve Ar-Ge Kapasitesinin Artırılması

1. TGB ve OSB’lerde ön kuluçka merkezleri, kuluçka merkezleri, yenilik merkez-
leri ve TTO’lar artırılacaktır.

2. Üniversiteler ile işletmeler arasındaki teknoloji arayüzleri artırılacaktır.

3. Teknopark ve benzeri arayüz yapılarının altyapı ve hizmet kalitesinin arttırılma-
sına yönelik hibe ve uygun koşullu finansman kaynaklarının yaratılması sağlanacaktır.

4. Fikri ve Sınaî Mülkiyet hakları ile ilgili ortamın, hukuk sistemimiz dâhil, iyileş-
tirilmesi. Teknoloji transferi, lisanslama gibi süreçlerin geliştirilmesi ve buluş sahibinin 
haklarının güvenceye alındığı bir ortam yaratılması sağlanacaktır.

5. Üniversitelerde üretilen buluşların sahibinin üniversiteler olması veya bu süreçte 
üniversitenin katkı ve sorumluluğunun artmasını sağlayacak hukuksal düzenlemeler ya-
pılarak daha girişimci üniversiteler yaratılması, üniversiteden sanayiye teknoloji transfe-
rinin teşvik edilmesi sağlanacaktır.

6. Eğitim sistemimizde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün gelişmesine yönelik 
iyileştirmelerin yapılması (ilköğretim düzeyinden itibaren) sağlanacaktır.

7. Teknolojik ürünlerin Ar-Ge ve ilk örnek aşamasından sonraki süreçlerinin (ti-
carileşme, tanıtım, pazarlama, satış v.b.) daha yoğun olarak desteklenmesi, buna uygun 
teşvik mekanizmaları oluşturulması sağlanacaktır.

8. Akademisyenlerin şirket kurmaları özendirilecektir.

5.3.6 Finansmana Erişimin Kolaylaştırılması

1. Yeni bir esnaf finansman modeli geliştirilecektir.

2. İşletmelerin bankalardan kullandıkları kredilerin miktarının ve vadesinin artırıl-
masına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
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3. Bankaların takipteki alacakları için ayırdıkları fondan %2 oranında kesinti yapı-
larak kredi garanti fonlarına aktarılarak bankaların takipteki kredi alacaklarının azaltıl-
ması sağlanacaktır.

4. Kamu ihalelerinde teminat sağlamak üzere fon kurulacaktır.

5. KOBİ’lerin sermaye piyasası imkânlarından yararlanması özendirilecektir.

6. TUBİTAK tarafından girişim sermaye fonlarına fon sağlanacaktır.

7. Mikro kredi fonları kurulacaktır.

8. Bankaların proje finansmanı sağlanacaktır.

9. Alacak sigortası uygulaması yaygınlaştırılacaktır.

5.3.7 Kümelenme

1. Üniversitelerin kümelenme modelindeki aktiviteleri artırılacak, bölgelerdeki 
üniversiteler kümelenme çalışmalarında görevlendirilecektir. Üniversitelerin kümelenme 
konusunda kapasite ve faaliyetleri geliştirilecektir.

2. Kümelere finansal destek sağlanacaktır.

3. Ulusal Kümelenme Akademisi kurulacaktır.

5.4 Temel Amaç ve Politikalara Dönük Eylemler ve Uygulama Stratejileri

Temel amaç ve politikalara dönük olarak aşağıdaki eylem ve uygulamalar gerçek-
leştirilmelidir.

5.4.1 Mevzuat Düzenlemeleri

- Ana Sanayi- Yan Sanayi Kanunu 

- Tarım Satış Kooperatifleri Yasasında değişiklik 

- SPK Kanunu’nda değişiklik yapılması

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Esnaf ve Sanatkâr tanımına ilişkin değişiklik

- Kooperatif Destekleme Programı Yönetmeliği

- Esnaf ve Sanatkâr Destekleme Programı Yönetmeliği

- Büyük Mağazalar Yasası

- KOBİ, Esnaf ve Sanatkâr ve Kooperatif Rekabet Gücü Endeksleri

- Ulusal Girişim Stratejisi ve Eylem Planı

- Yabancı İşçi Çalıştırma Mevzuatı
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- Sektörel Stratejiler

- İmar kanununda sanayi alanları konusunda değişiklik yapılması

- Sanayi Alanları Master Planı

- 5.11.2004 tarih ve 25634 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 253 Seri No’lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliği’nde esnaf ve sanatkâr aleyhine olan hükümlerin yeniden düzenlenmesi

- TTK ve TESK Kanunu’ndaki Esnaf ve Sanatkâr tanımının uyumlandırılması

- Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak sigorta şirketlerinin düzenleyeceği 
kefalet sigortasının teminat olarak kabul edilmesi

- Teknoloji Transferi Yönetmeliği

- Teknoloji Değerleme Yönetmeliği

- 28 Mart 2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzen-
lenmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak TTGV’nin yurtdışı kaynak kullanımı-
nın sağlanması 

- Üniversiteler Kanununda değişiklik yapılarak öğretim görevlilerine TGB dışında 
da iş kurabilme imkânı sağlanması

- Mikrofinansman Uygulaması Yönetmeliği

- Menşe kazanım kriterlerinin güncellenmesi

- Kamu ve üniversite Ar-Ge enstitü ve laboratuvarları yönetmeliği yayınlanması

- Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklik yapılması

- Türk Patent Enstitüsü Kanununda değişiklik yapılması

- Akademik yükselme kıstasları arasına işletme danışmanlığının eklenmesi 

- Akademik personelin işletmelere hizmet sunmasının kolaylaştırılması

- TSE tarafından İşletme Yönetim Standartları yayımlanması

- OSB’lerden KOSGEB v.b. kuruluşlarının bütçesine yapılan aktarımların kaldırıl-
masına ilişkin yasal düzenleme yapılacaktır.

- SS ve OSB’lerde yanıcı ve patlayıcı madde üreten ve kullananlara özel güvenli 
alan ayrılacaktır.

5.4.2 Kurumsal Düzenlemeler

- Kamu İhaleleri Teminat Fonu 

- Kredi Garanti Fonları
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- İş Melekleri Ağları

- Patent Değerleme Kurumu 

- Üniversite KOBİ Merkezleri 

- Üniversitelerde kooperatifçilik bölümleri 

- Ulusal Küme Akademisi 

- KOBİ Kredi Derecelendirme Kurumu

5.4.3 Önemli Projeler 

- Devlet Yardımları Başvuru ve İzleme Portalı kurulması 

- Yatırım Teşvik İzleme Sistemi

- Kooperatif Bilgi Sistemi

- Girişimci Bilgi Sistemi

- Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi

- TGB Bilgi Sistemi

5.4.4 Mali Yükü ve Finansmanı

Raporda önerilen faaliyetlerin mali yükü ve finansman kaynağı aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir.

Tablo 32: Mali Yük ve Finansmanı 

Faaliyet Başlığı
Finansman İhtiyacı

(Milyon TL) Finansman Kaynağı
Kamu İhaleleri Teminat Fonu 1.000 Genel Bütçe 
Kredi Garanti Fonları 2.000 Genel Bütçe 
İş Melekleri Ağları    500 Genel Bütçe 
Kooperatif Bilgi Sistemi        2 Genel Bütçe 
Girişimci Bilgi Sistemi        5 Genel Bütçe 
Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi        5 Genel Bütçe 
TGB Bilgi Sistemi        2 Genel Bütçe 
Yatırım Teşvik İzleme Sistemi        2 Genel Bütçe 
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5.4.5 İnsan Kaynakları

Raporda önerilen faaliyetlerin insan kaynağı ihtiyacı ve ihtiyacın nasıl karşılanaca-
ğı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 33: Faaliyetlerde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynakları

Faaliyet Başlığı
İnsan Kaynağı İhtiyacı

(Adam x Gün) İhtiyacın Temin Kaynağı
Kamu İhaleleri Teminat Fonu 200 Hizmet Alımı
Kredi Garanti Fonları 200 Hizmet Alımı
İş Melekleri Ağları 200 Hizmet Alımı
Kooperatif Bilgi Sistemi 200 Hizmet Alımı
Girişimci Bilgi Sistemi 400 Hizmet Alımı
Gümrüklerde Tek Pencere Sistemi 200 Hizmet Alımı
TGB Bilgi Sistemi 200 Hizmet Alımı
Yatırım Teşvik İzleme Sistemi 350 Hizmet Alımı

5.5 Plan Hedeflerinin Gerçekleşmesi İçin Yapılması Gereken Araştırmalar

Plan hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için aşağıdaki konularda araştırmalar yapıl-
masına gerek duyulmaktadır; 

1. KGF sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

2. KOBİ, Esnaf ve Sanatkâr ve Kooperatif Rekabet Gücü Endeksleri geliştirilmesi

3. Tasarrufların Girişim Sermayesi ve İş Melekleri Fonlarında değerlendirmesi

4. Bankaların Ar-Ge ve yenilik çalışması yapan işletmelere orta ve uzun vadeli 
finansman imkânlarının araştırılması

5. KOBİ alacaklarının geç tahsilinin önlenmesi

6. KOBİ Kredi Derecelendirme Kurumu 

7. Mikrofinansman sistemi

8. Serbest Ticaret Anlaşmalarının işletmelere sunduğu yeni fırsatlar 

9. KOBİ’lerin Yeni Teknolojilerden (nanoteknoloji v.b.) yararlanma stratejisi

10. Alışveriş merkezleri ve büyük mağazaların esnaf ve sanatkâr kesimine etkileri

11. Devlet desteklerinin etki analizinin Hazine Müsteşarlığı tarafından bağımsız 
denetçilere yaptırılması
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6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

6.1 Temel Amaç, Politika ve Eylemlerin Dönüşüm Alanlarına Göre Tasnifi

Aşağıdaki tabloda Özel İhtisas Komisyonumuzun çalışma alanına giren konularda 
temel amaç, politika ve eylemler dönüşüm alanlarına göre tasnif edilmiştir.

Tablo 34: Dönüşüm Alanı Temel Amaç Politika ve Eylemler

Dönüşüm Alanları Temel Amaç Politika Eylem
Makroekonomik ve 
Mali İstikrar
Yurtiçi Tasarrufların 
Artırılması 
Rekabet Gücü Yüksek 
Üretim Yapısı 

İşletmelerin 
Rekabet Gücünün 
Artırılması

Yenilikçi ve bilgi 
tabanlı, dış piyasalara 
açık işletmelerin 
desteklenmesi 

Yenilikçi ve bilgi tabanlı 
işletmelere yeni destek 
ve finansman araçlarının 
sağlanması 

Tarımda Etkinlik ve 
Gıda Güvenliği
Enerji Güvenliği 
Ulaştırma ve Lojistik 
Çevre, Kentleşme Ve 
Afet Yönetimi
Doğal Kaynakların 
Verimli Kullanılması 
Bölgesel Gelişmişlik 
Farklarının Azaltılması 
ve Kırsal Kalkınma 
Kamu Yönetimi ve 
Adalet Hizmetlerinin 
Etkinleştirilmesi 

İşletmelerle ilgili 
kamu yönetiminin 
iyileştirilmesi

Sadeleştirme yapılması 
ve mükerrerliğin 
önlenmesi 

İşletmelerle ilgili 
kurumsal düzenleme ve 
iyileştirmelerin yapılması

Beşeri Sermayenin 
Güçlendirilmesi 

İşletmelerin İnsan 
Kaynaklarının 
Güçlendirilmesi

Eğitim sisteminde 
iyileştirmeler 
yapılması 

Eğitim sisteminin 
rekabet gücünü ve 
girişimciliği artıracak 
biçimde geliştirilmesi 

Sosyal İçerme
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6.2 Sektörün/Tematik Konunun Ülkemizin Gelişmesine Katkısının 
Değerlendirilmesi 

Ülkemizde ekonomik ve sosyal yapıda önemli bir fonksiyonu bulunan KOBİ, Es-
naf ve Sanatkâr ve Kooperatiflerin desteklenmesi ülke kalkınmasına, sosyal refahın art-
masına, gelişmişlik farklarının azalmasına, sürdürülebilirliğe, istikrarın sağlanmasına ve 
rekabet gücünün artırılmasına önemli katkı sağlamaktadır. Bu nedenle işletme destek po-
litikalarının ve uygulama araçlarının 10. Kalkınma Planı döneminde daha fazla kaynak 
ayrılarak ve özen gösterilerek desteklenmesi, kurumsal düzenlemelerin yapılması, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi, koordinasyonun artırılması, etki analizlerinin bağımsız de-
netim kurumlarınca yapılarak iyileştirici tedbirlerin alınması plan hedeflerine ulaşılması-
na katkı sağlayacaktır.
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KAYNAKÇA
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

2013 Yılı Programı
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5174 sayılı TOBB kanunu

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
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Action Plan for Hokkaido Conference on Supporting SME’s in Overseas Business, 
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Aile İşletmeleri Konferansı, İstanbul Kültür Üniversitesi, 16-17 Nisan 2010
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An Action Plan to Improve Access to Finance for SMEs, SEC(2011) 1527 final, COM 
(2011) 870 final, 7.12.2011

APEC Korea, www.apec-smeic.org, 07.08.2012

Brand Finance, www.brandfinance.com/, 07.08.2012

COSME, ec.europa.eu/cip/cosme, 21.6.2012
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Financing SMEs and Entrepreneurs, An OECD Scoreboard, OECD, 2012
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