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ÖNSÖZ 

KOBİ�ler, sayõlarõ ve sağladõklarõ işgücü nedeniyle, Türk ekonomisinde çok önemli bir role sahiptir. 
Uzun bir süredir, devlet tarafõndan bu işletmelerin desteklenmesine yönelik çeşitli programlar hayata 
geçirilmektedir. Türkiye�nin 1 Ocak 1996 tarihinde Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği�ne girmesinin 
ardõndan bu tür programlarõn tasarõm ve uygulamasõna verilen önem artmõş ve yetkililer söz konusu 
programlarõ uluslararasõ işbirliği çerçevesinde geliştirmeye başlamõştõr. Haziran 2000 tarihinde Bolonya 
kentinde düzenlenen I. OECD KOBİ�lerden Sorumlu Bakanlar Konferansõna  katõlmasõ ve KOBİ 
Politikalarõna Dair Bolonya Deklarasyonu�nu kabul etmesi, Türkiye�nin OECD�nin bu konudaki 
çalõşmalarõna duyduğu ilginin açõk göstergesidir. Avrupa Birliği�ne üyelik yolunda aday ülke olan Türkiye, 
ayrõca, Nisan 2002 tarihinde Avrupa KOBİ Şartõnõ onaylamõş ve 2001-2005 yõllarõnõ kapsayan İşletme ve 
Girişimcilik Çok Yõllõ Programõ�na (MAP) katõlmõştõr.   

3-5 Haziran 2004 tarihleri arasõnda İstanbul�da düzenlenen ve  Türkiye Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 
ile OECD tarafõndan müştereken ev sahipliği yapõlan küçük ve orta ölçekli işletmelerden sorumlu ikinci 
OECD Konferansõnõn hazõrlõklarõ sõrasõnda, KOBİ ve Girişimcilik OECD Çalõşma Grubu, KOBİ politika 
ve programlarõnõn değerlendirilmesi çalõşmasõnõn temel bir faaliyeti olarak Türkiye�de KOBİ�lere yönelik 
politikalarõn gözden geçirilmesine karar vermiştir. Söz konusu incelemenin yapõlabilmesi için gereken 
değerlendirme süreci bu çalõşmanõn doğasõnda bulunan zorluklar düşünüldüğünde oldukça güçtür. 
Uluslararasõ karşõlaştõrma işlemleri, ülkelerin çerçeve koşullarõ kapsamõnda karşõlaşõlan ulusal özellikler ve 
farklõlõklar nedeniyle her zaman kõsõtlõ olmuştur. Ancak bu alandaki devlet politika ve programlarõnõ 
etkileyen ve istenilen sonuçlarõn alõnmasõnõ zorlaştõran geçmişteki genel ekonomik istikrarsõzlõk göz 
önünde bulundurulduğunda bu sorunlar Türkiye�de diğer OECD ülkelerinden daha fazla olabilir. Bu 
zorluklarõn bazõlarõna ilişkin nedenler arasõnda aşağõda belirtilenler sayõlabilir: 

 

• Türk firmalarõ yõllardan beri, yüksek enflasyon ve durgunluk dönemlerini takip eden ani 
sõçramalarla karakterize edilebilecek büyük ölçüde istikrarsõz ve elverişsiz koşullarõn ve önemli 
ölçüde döviz kuru istikrarsõzlõğõnõn hakim olduğu bir makroekonomik ortamda faaliyet göstermek 
zorunda kalmõştõr. Bu koşullar sadece mütevazi bir büyüme yaratmõştõr.   

• Makro ekonomik uyum politikalarõ ve yapõsal reform programlarõ, kõsa vadede, KOBİ�lerin 
içinde bulunduklarõ istikrarsõz ortamõ iyileştirmeye önem vermiştir. 

• Bu politikalarõn amacõ KOBİ�lerin geliştirilmesine ve güçlenmesine uygun ve KOBİ�ler 
tarafõndan sürdürülecek Türkiye�de dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme dönemi sağlamakken 
Türkiye�nin parasal ve mali uyum politikalarõ sadece KOBİ�lerin kendi kaynaklarõ üzerinde bir 
yük oluşturmakla kalmamõş, ayrõca KOBİ�ler lehine geliştirilen destek programlarõnõn da bir 
kenara kaldõrõlmasõna sebep olmuştur.  

• KOBİ�lere yönelik destek programlarõnõn maliyeti hakkõnda çok fazla bilgi bulunmamaktadõr. 
Bütçeden yapõlan doğrudan harcamalara ilişkin rakamlar bilinmektedir; ancak doğrudan olmayan 
yollarla verilen vergi indiriminin miktarõnõn hesaplanmasõ zordur.  
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• Maliyetin bilinmesinden daha zor olan, desteklerin etkinliğinin değerlendirilmesidir. Ana sebep 
sektörle ilgili istatistiksel bilgilerin eksik olmasõdõr. Türkiye, KOBİ�lere yönelik olarak homojen 
tanõm ve kriterlere dayalõ bir istatistiksel sayõm gerçekleştirmemektedir. Daha da önemlisi, turizm 
ve hizmetler gibi ekonominin büyük sektörleri söz konusu destek politikalarõnõn dõşõnda 
kalmaktadõr.  

• Son olarak, KOBİ sektöründeki kayõtlõ olmayan faaliyet ve iş alanõ sayõsõnõn oldukça fazla 
olmasõndan dolayõ, birçok KOBİ inceleme dõşõnda kalmaktadõr. 

Bu rapor, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlõğõ 
(KOSGEB)�in mali desteği ile hazõrlanmõştõr. OECD Bilim, Teknoloji ve Endüstri Müdürlüğüne dõşarõdan 
danõşmanlõk hizmetleri veren Bernard Wacquez ve Thomas Gray tarafõndna hazõrlanmõş ve Dr Werner 
Flandorffer�in katkõlarõndan yararlanõlmõştõr. Rapor OECD KOBİ ve Girişimcilik Çalõşma Grubunda 
yapõlan tartõşmalar sonucunda revize edilmiş ve OECD Genel Sekreterliğinin sorumluluğu altõnda 
yayõnlanmõştõr.  
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DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER 

KOBİ�ler Türk 
ekonomisinin önemli bir 
kõsmõnõ teşkil etmektedir. 

 Toplam işletme sayõsõ ve istihdamdaki büyük paylarõndan dolayõ Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ�ler) Türkiye ekonomisinde önemli bir role 
sahiptir. Türk KOBİ�leri ortalama profilleri bakõmõndan işgücü ve yõllõk 
cirolarõnõn daha düşük olmasõ nedeniyle, Avrupa Birliği veya birçok 
OECD ülkesindeki KOBİ�lere nazaran farklõlõk göstermektedir. Ayrõca, 
know-how, beceri seviyesi, sermaye miktarõ ve özellikle bilgi ve iletişim 
alanõndaki modern teknolojiye erişim ve sağladõğõ avantajlardan 
faydalanma kabiliyeti açõsõndan da geri durumdadõr. Diğer birçok ülkede 
olduğu gibi Türkiye�deki KOBİ�ler finansman bulma konusunda güçlük 
yaşamaktadõr. 

KOBİ�lerin iş ortamõ 
uzun yõllardan beri 
zorluklar arz etmektedir. 

 Türkiye�deki ekonomik gelişmeler son bir kaç on yõldan bu yana KOBİ�ler 
için durumu daha da güçleştirmiştir. Enflasyonist ekonomik ortam ve artan 
kamu borçlarõ güven eksikliğine, bir dizi mali krize, reel faiz oranlarõnda 
ani yükselişe ve Türk Lirasõ�nda da değer kaybõna sebep olmuştur. GSYİH 
önemli dalgalanmalar göstermiş, ekonomide yaşanan durgunluktan 
olumsuz etkilenmiş ve potansiyel ve ihtiyaçlarõnõn aksine Türk ekonomisi 
son derece kõsõtlõ bir büyüme gerçekleştirmiştir. Bu genel ekonomik 
güçlüklere ek olarak, KOBİ�ler 1996�da Avrupa Birliği ile girilen Gümrük 
Birliği�nin ardõndan açõk ekonomi ve rekabetin ilk şokuyla yüz yüze 
gelmek zorunda kalmõştõr.  

İstikrar ve yapõsal 
reformlar KOBİ�lerin  
sağlõklõ gelişmesinin ön 
koşudur. 

 Türkiye son yõllarda, özellikle 1999-2000 döneminde Uluslararasõ Para 
Fonu (IMF) ile yapmõş olduğu anlaşmalar çerçevesinde, istikrar ve yapõsal 
reform programlarõna bağlõ kalmõştõr. Kişi başõna milli geliri satõn alma 
gücü paritesi bakõmõndan halihazõrda Euro bölgesi ülkelerine kõyasla %30 
daha az olan Türkiye, gelecekte gelişmiş ülkeler ve özellikle Avrupa 
ülkeleriyle arasõndaki kişi başõ gelir açõğõnõn kapanmasõnõ sağlayacak 
yüksek ve istikrarlõ bir büyümeye olanak tanõyacak yapõsal reform 
programlarõnõ hayata geçirmek zorunda kalacaktõr. Çok sayõda genç 
nüfusun işgücü piyasasõna girmesi, tarõm sektöründeki istihdamõn önemli 
bir bölümünün sanayi ve hizmet sektörüne kaymasõ ve kadõnlarõn da 
giderek daha fazla işgücü piyasasõnda yer almasõ (ki işgücü piyasasõnda 
varolan kadõnlarõn oranõ 2000 yõlõnda resmi işgücünün sadece %27�sine 
karşõlõk gelmektedir) önümüzdeki senelerde sanayi ve hizmet sektörlerinde 
önemli ölçüde yeni iş imkanõ yaratõlmasõ ihtiyacõnõ doğurmaktadõr. Birçok 
ülkede yaşanan deneyimlerden yola çõkarak, oluşturulmasõ gereken yeni 
işlerin çoğu KOBİ�ler bünyesinde sağlanacaktõr. Bu nedenle, istikrarlõ bir 
ortamda sürdürülebilir, güçlü bir büyümeyi sağlayan ekonomik politikanõn 
devamlõlõğõ çoğu zaman büyük işletmelerin aksine, iç ve dõş şoklara karşõ 
kendilerini koruyacak donanõma sahip olmayan KOBİ�lerin gelişimi için 
son derece önemli bir önceliktir. Türkiye�nin kişi başõ gelirinin arttõrõlmasõ 
ve istikrar için gerekli olan yeni iş oluşumuna açõk koşullarõn oluşmasõ 
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KOBİ�lerin gelişimiyle gerçekleşecektir.  

KOBİ�lere yönelik 
politikalarda uluslararasõ 
yaklaşõmlar dikkate 
alõnmakta olup Avrupa 
Birliği bünyesindeki 
politikalarla 
koordinasyon 
sağlanmaktadõr; Ve... 

 Türkiye�nin son yõllarda Avrupa�ya yönelik uluslararasõ entegrasyon 
sürecini başlatõlmaya ilişkin seçimiyle, ekonomideki önemli yerinden 
dolayõ KOBİ�leri doğrudan ya da dolaylõ olarak etkileyen çeşitli ekonomik 
politikalar ile orta ve uzun vadeli ekonomik stratejileri hayata geçirmeye 
başlamõştõr. Entegrasyon süreci 1960�lõ yõllarda başlamõş ve Türkiye�nin 
1980�li yõllarda yaşadõğõ genel ekonomik açõlma ile kuvvetlenmiştir. Bu 
süreçte özel bir KOBİ politikasõ geliştirilmiş ve bu politikanõn 
uygulamasõnõ gerçekleştirmek üzere önemli bir araç olarak, daha sonra 
1990�da KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Destekleme ve 
Geliştirme İdaresi Başkanlõğõ) adõ altõnda birleşecek olan SEGEM (Sõnai 
Eğitim ve Geliştirme Merkezi) ve KÜSGET (Küçük Sanayi Geliştirme 
Teşkilatõ) kurulmuştur. 

Atõlan en önemli adõm ise, 1996�da KOBİ�ler başta olmak üzere Türk 
sanayisi üzerindeki uluslararasõ rekabet etkisinin daha fazla artmasõna yol 
açacak olan Avrupa Birliği�yle Gümrük Birliği�ne girilmesi olmuştur. İlk 
KOBİ Eylem Planõ o tarihlerde oluşturulmuş olmasõna rağmen, finansman 
eksikliğinden ötürü hayata geçirilmesi mümkün olamamõştõr. Türkiye�nin 
Avrupa Birliği�ne üyelik başvurusunun kabulünden sonra ise, KOBİ�lerin, 
diğer hususlarõn yanõ sõra, AB ve diğer katõlõmcõ ülkelerdeki KOBİ�lerle 
sürdürülebilir rekabet içinde olmalarõnõ sağlamak üzere, KOBİ�lerin 
desteklenmesine yönelik politikayla AB�nin konuyla ilgili politikasõ 
arasõnda koordinasyon oluşturulmuştur. Girişimciliğe ve yenilikçi 
KOBİ�lerin gelişimine açõk bir iş ortamõnõn yaratõlmasõ Avrupa Birliği�nin 
politik gündeminin üst sõralarõnda yer almakta olup bu durum ekonomik 
büyüme için daha geniş bir stratejinin parçasõ olarak 2000�de gerçekleşen 
Lizbon Avrupa Zirvesi�nde de vurgulanmõştõr. Türkiye, 2002�de Avrupa 
Küçük İşletmeler Şartõnõ imzalamõş ve KOBİ�lere yönelik politika ve 
programlarõn geliştirilmesi için daha somut adõmlar atõlmasõ hususunda 
mutabõk kalmõştõr. Türkiye, İşletme ve Girişimcilik Çok Yõllõ Programõ�na 
(MAP) ve BEST (İş Ortamõ Basitleştirme Çalõşma Kolu) Programõ�na 
katõlmaktadõr. Bu paralelde Türkiye ayrõca küresel KOBİ ortaklõklarõnõn 
güçlendirilmesi için ikili ve çok taraflõ faaliyetlerin desteklenmesi 
amacõyla 2000 yõlõnda OECD üyesi ülkeler ve OECD dõşõndaki 
ekonomilerle birlikte Bolonya Deklerasyonu�nu imzalamõştõr.  

� Bu programlar ayrõca 
8. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ�na da dahil 
edilmiştir.. 

 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda (2001-05) yer alan politika girişimlerinin 
büyük bir kõsmõ Türk KOBİ�lerinin üretkenliğinin arttõrõlmasõ ve 
uluslararasõ rekabet edebilme güçlerinin geliştirilmesini amaçlamaktadõr. 
Uluslararasõ en iyi uygulamalara dayalõ olarak hazõrlanan bu plan, 
üniversitelerle işbirliği içerisinde küçük işletmelerde ürün kalitesinin 
arttõrõlmasõ ile yeni buluşlarõn ortaya çõkarõlmasõnõ ve teknolojik 
kapasitenin güçlendirilmesini, risk sermayesi gibi yeni finansman 
enstrümanlarõnõn geliştirilmesini ve modern yönetim tekniklerinin 
kullanõlmasõnõ öngörmektedir. KOBİ�lerin ihracat yeteneklerinin 
geliştirilmesini sağlamaya yönelik yabancõ şirketlerle ortaklõk kurulmasõ 
da desteklenecektir. KOBİ�lere yönelik hizmet aktarõmõnõn iyileştirilmesi 
ve yaygõnlaştõrõlmasõ için izlenen yeni bir yaklaşõm ise, KOSGEB ile 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasõnda yerel düzeyde ortak 
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merkezler, �sinerji odaklarõ� oluşturulmasõnõn hedeflenmesidir.  

 
Uygun iş ortamõnõn geliştirilmesi 

Genel iş ortamõnõn 
güçlendirilmesi en 
öncelikli konu olmalõdõr.  

 Öncelikle, bu hedeflere ulaşmak için KOBİ�lerin gelişimini destekleyen 
bir ekonomik ortamõn tesis edilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Makroekonomik istikrarsõzlõk projelerin başarõlõ neticeler almasõ önünde 
engel teşkil etmiştir. Bu durumun, ekonomiye olan genel etkisi dõşõnda, 
yeni KOBİ�lerin kurulmasõ, mevcutlarõn ayakta kalmasõ, üretkenlikleri ve 
rekabet edebilirlikleri üzerinde doğrudan bir etkisi olmuştur. Bu nedenle, 
bu politikalarõn başarõsõ KOBİ�lerin uzun vadedeki kalkõnma stratejisi 
açõsõndan büyük öneme sahiptir. Türkiye�de piyasalarõn işleyişlerini 
düzeltmek ve verimliliklerini arttõrmak için çeşitli politikalar 
uygulanmaktadõr. Bu politikalar önemli başarõlara imza atmõş olmasõna 
rağmen, pazardaki başarõsõzlõklar ve bunlarõn sebepleri üzerine daha fazla 
analiz yapõlmasõ gerekmektedir. Yapõlacak analiz, mevcut kanun ve 
yönetmeliklerin farklõ boyutlardaki işletmeler üzerinde ne tür  etkilere 
neden olacağõna ilişkin bir inceleme de içermelidir. Özellikle, aşağõda 
belirtilen politika alanlarõnda daha fazla gelişme kaydedilmesi 
gerekmektedir:  

• Özellikle merkezi hükümet bütçesi olmak üzere kamu 
finansmanõnõn konsolidasyonu, sermaye piyasalarõndaki 
baskõlarõn azaltõlmasõ ve özel sektörde yaşanan tahliye 
işlemlerinin azaltõlmasõ amacõyla kamu kredilerõnõn doğru bir 
şekilde yönetilmesi. Bu, KOBİ�lerin yapmõş olduklarõ 
yatõrõmlardan elde edilecek uzun vadeli geri dönüşlerle tutarlõ 
olarak reel faizlerde uzun vadeli bir rahatlama sağlanmasõ 
üzerinde etkili olacaktõr.  

• Enflasyonun Avrupa Birliği hedeflerine paralel olarak aşağõya 
çekilerek istikrara kavuşturulmasõ suretiyle  faiz oranlarõnda 
enflasyon kaynaklõ artõşlarõn önüne geçilmesinin sağlanmasõ ve 
döviz kurlarõnõn tatmin edici uluslararasõ rekabet edebilirliği 
sağlayacak  istikrarlõ bir seviyeye kavuşturulmasõ. 

• Tasarrufun daha etkin toplanarak özel sektör ve yatõrõmlara 
aktarõlmasõ bunlarõn ekonomiye, özellikle de KOBİ�lere verilen 
kredilerin gelişimine katkõda bulunabilmesi için, finasman ve 
bankacõlõk sektörünün güçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrõca 
KOBİ�lere hizmet vermek amacõyla özellikle yerel düzeyde 
olmak üzere  daha iyi donanõma sahip bir bankacõlõk 
�kültürünün� geliştirilmesi.  

• KOBİ�lerin mali piyasalara erişim imkanlarõnõn iyileştirilmesi, 
risk sermayesi olanaklarõnõn geliştirilmesi ve KOBİ�lere menkul 
kõymetler piyasalarõna erişim imkanõnõn sunulmasõ. 

• Ticaret sicilde tescil için gerekli işlem sayõsõnõn 19�dan 3�e 
indirilmesi gibi önemli gelişmelerin gerçekleşmiş olmasõna 
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karşõn, idari ve yasal reformlar ile ekonomideki doğrudan 
müdahalenin azaltõlmasõna yönelik olarak devletin rolünün 
rasyonelleştirilmesi çalõşmalarõna devam edilmelidir. Bürokratik 
kõsõtlarõn azaltõlmasõ, yeni işletmelerin kurulmasõnõn ve doğrudan 
yabancõ yatõrõmõn ülkeye çekilmesinin  desteklenmesi. 

• Rekabet politikasõnõn güçlendirilmesi ve böylece tekellerin 
yõkõlmasõ ve piyasaya yeni oyuncularõn girmesinin 
desteklenmesi. 

• Serbest girişimin önünü kesmeyen ve özel kesim tasarrufunu 
özendirici, yabancõ yatõrõmõ teşvik eden, işletmelerin nakit 
akõşlarõnõ arttõran miras yoluyla elde edilen kazanõmlara aşõrõ yük 
getirmeyen bir vergi sisteminin geliştirilmesi. 

• Özellikle ulaşõm, telekomünikasyon ve enerji alanõnda modern 
altyapõ ağlarõnõn kurulmasõ. 

• Büyükşehirlere yapõlan göçün engellenmesi amacõyla, iş alanlarõ 
ve gelir açõsõndan coğrafi farklarõn azaltõlmasõna yönelik bölgesel 
politikanõn uygulanmasõna devam edilmesi. 

• Genç öğrencilerin karşõlaştõğõ güçlüklerin aşõlmasõ ve Araştõrma 
ve Geliştirme (Ar-Ge) alanõndaki artan ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ 
için ilköğretim, lise, üniversite ve mesleki eğitim genelinde 
insana ve malzemeye daha fazla yatõrõm yapõlmasõ. 

• Sosyal güvence ile işletmelerin istihdam esneklikleri arasõndaki 
zorunlu dengenin korunmasõ amacõyla, işgücü piyasasõnõn 
verimli şekilde çalõşmasõnõn sağlanmasõ. 

KOBİ politika 
yapõcõlarõnõn, milli 
politikalarõn 
oluşturulmasõ sõrasõnda 
yapõlan görüşmelerde bu 
kesimin sözcülüğünü 
yapmalarõ gerekmektedir. 

 Yukarõda sõralanan reformlarõn bir çoğu, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ ve 
KOSGEB dahil olmak üzere, KOBİ�ler için politika üreten kurum ve 
kuruluşlarõn doğrudan sorumluluğu altõnda bulunmamaktadõr. Bu konuda 
politika yapanlarõn milli politikalarõn oluşturulmasõ sõrasõnda yapõlan 
görüşmelerde, gerekli politika önlem ve mevzuatõnõn oluşturulmasõna 
yönelik olarak entellektüel destek sağlamak ve bu kesimin sözcülüğünü 
yapmak gibi, sağlayabilecekleri pek çok katkõ bulunmaktadõr. 

Yapõsal reformlar alanõnda birçok OECD ülkesinde kazanõlan deneyimler 
Türkiye�de yakõn zamana kadar yaşanan şartlardan daha olumlu 
ortamlarda bile bu tür çerçeve politikalarõnõn uygulanmasõnõn politik, 
sosyolojik ve bürokratik zorluklardan ötürü güç olduğunu ortaya 
koymaktadõr. Bu tür reformlar için özellikle kamu kesimindeki politik 
desteğin harekete geçirilmesine yardõmcõ olmak KOBİ politika 
yapõcõlarõnõn oynayabilecekleri en önemli stratejik rollerden biridir. 

 
KOBİ�lere özgü politikalarõn uygulanmasõ  
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KOBİ�lerin 
güçlendirilmesine yönelik 
birçok politika ve 
program mevcuttur.  

 2002�de yapõlan seçimler neticesinde kurulan hükümet, KOBİ�lerin daha 
rekabetçi olmasõ, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi için modern teknolojiyi 
kullanmaya yatkõn ve etkin ihracatçõlar haline gelmelerini amaçlayan çok 
sayõda önemli programõ, vergi politikasõnõ ve fon imkanõnõ hayata 
geçirmeyi hedeflemiştir. Devlet, güçlü bir KOBİ sektörünün diğer bazõ 
önemli amaçlara ulaşõlmasõnda kritik öneme haiz olduğunu kabul 
etmektedir. Gelecekte KOBİ�lerin, daha fazla istihdam ve katma değer 
yaratmasõ, ayrõca Türkiye�nin daha az gelişmiş bölgelerinin 
kalkõndõrõlmasõna yönelik devlet politika ve program önlemlerine çok 
önemli katkõlarda bulunmasõ beklenmektedir. Ayrõca KOBİ�ler, ihracatõn 
arttõrõlmasõnda önemli rol oynamaktadõr. Bir çok programda verilen destek 
oranõ bölgelerin gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak 
belirlenmiştir. Türkiye söz konusu KOBİ destek programlarõ ile  Avrupa 
standartlarõnõ uygulayarak, KOBİ ve bölgelerin bu programlardan benzer 
şekilde istifade etmesini hedeflemektedir. 

Bu politika ve 
programlarõn çoğu 
uluslararasõ standartlara 
göre tasarlanmõştõr.  

 KOSGEB ve Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ personeli Avrupa, Kuzey 
Amerika ve Asya�da uygulanmakta olan KOBİ destek programlarõ 
hakkõnda geniş bilgiye sahiptir. KOSGEB İşletme Geliştirme Merkezleri 
(İGEM) ve Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) tarafõndan 
yürütülen programlar, birçok OECD ülkesindeki başarõlõ programlara 
benzer bir yapõya sahiptir. KOSGEB�e bağlõ laboratuarlar  
Japonya�dakilere benzer merkezler olup bu laboratuarlar KOBİ�lere aksi 
halde erişemeyecekleri test ve analiz imkanõ sunmaktadõr. Belirtilen 
programlarõn uluslararasõ standartlara göre tasarlandõğõ göre tasarlandõğõ 
ve etkili uygulandõğõ gözlemlenmiştir. Programlara katõlan KOBİ�lere 
sağlanan teknolojik ve yönetimsel destek karşõlaştõklarõ sorunlarõn 
başarõyla üstesinden gelmelerine katkõda bulunmuştur. 

Ancak, uzun vadede 
stratejik  yönlendirme 
yapõlmasõna duyulan 
ihtiyaç göz önünde 
bulundurulmalõdõr. 

 Buna rağmen, oluşturulan KOBİ politika ve programlarõnõn bütünü 
olabileceğinden daha az etkindir. Genel itibariyle, bu politika ve 
programlarõn daha geniş bir alana yayõlmasõ ve bunlardan daha  fazla 
sayõda KOBİ�nin istifade etmesi sağlanmalõdõr. Bu durum bütçe kõsõtõ 
dolayõsõyla kaynak aktarõmõnõ gerektirmektedir. Bazõ alanlarda yapõsal 
reformla sağlanan ilerleme KOBİ destekleme politikalarõ ve programlarõnõ 
daha az ihtiyaç duyulur hale getirmekteyken, diğer alanlarda ise 
kaynaklarõn daha maliyet-etkin bir şekilde tahsis edilmesi yollarõ 
bulunmalõdõr.  

 12



 

KOSGEB�in daha geniş 
yetki alanõna sahip 
olmasõ bunu mümkün 
kõlabilir.  

 Bunu gerçekleştirmenin yollarõndan biri KOSGEB�in yetki alanõnõn tarõm 
dõşõnda ekonominin tüm sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ�leri 
destekleyecek şekilde genişletilmesi olacaktõr. Bu durum KOSGEB�in 
kuruluş mevzuatõnda değişiklik yapõlmasõnõ gerektirecektir. Her ne kadar 
temel olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren  KOBİ�lere odaklanmõş 
olsa da KOSGEB tarafõndan koordine edilen programlarõn bir çoğu sanayi 
dõşõndaki alanlarda faaliyet gösteren KOBİ�leri de kapsayabilecek 
niteliktedir. Teknolojik gelişmeye yönelik mevcut eğilim sürekli 
kõlõnmakla birlikte teknolojik gelişim üretim sektörünü olduğu kadar 
hizmet ve dağõtõm sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir1. 
KOSGEB, teknoloji, bilgi ve eğitim ihtiyacõ olan tüm KOBİ�leri kapsayan 
yardõm ve destek programlarõnõn geliştirilmesi için uyguladõğõ program 
yaklaşõmõ üzerinde gerekli düzenlemeleri profesyonel birlikler ile ticaret 
ve sanayi odalarõ ve birlikleriyle işbirliği içinde gerçekleştirebilir. 

KOBİ�lerin karşõlaştõklarõ 
mali sorunlar elverişsiz iş 
ortamõndan 
kaynaklanmaktadõr 

 KOBİ politikalarõnõn üzerine eğilmesi gereken en önemli konulardan biri 
de KOBİ�lerin finansman olanaklarõna erişimidir. Asõl sorun elverişsiz iş 
ortamõdõr. Kronik bütçe açõğõ para arzõnda çok fazla büyümeye yol açmõş, 
bu da ekonominin sõrtõna kronik ve öngörülemeyen enflasyon ile yüksek 
reel faiz yükünü yüklerken özel tasarrufun önemli bir kõsmõnõ absorbe 
etmiş ve bankacõlõk sistemini de kredi vermek için son derece sõnõrlõ 
fonlarla baş başa bõrakmõştõr. Bu koşullar altõnda, bankalar öncelikle devlet 
tahvili satõn alarak ve daha sonra büyük işletmelere ve nadiren de küçük ve 
orta ölçekli sanayi işletmelerine kredi vermek suretiyle kendilerini 
korumuştur. Türkiye�deki bankalarõn bir çoğu, küçük firmalara kredi 
vermemektedir. Küçük işletmeler bu nedenle ekonominin başka kanallarõ 
aracõlõğõyla kendilerine kaynak aramak zorunda kalmakta ve çoğu zaman 
da yeni ve büyüyen işlerinin ihtiyaçlarõnõ karşõlayabilecek yeterli kaynağõ 
bulamamaktadõr. Şahsi varlõklar, aile ve arkadaşlardan alõnan krediler, 
mallarõn ipotek edilmesi gibi potansiyel finansman kaynaklarõnõn 
kullanõmõna ilişkin veri bulunmamaktadõr. Risk sermayesi ve iş melekleri 
gibi geleneksel olmayan finansman araçlarõnõn gelişimi de yavaş 
ilerlemektedir. 

ancak bunlara yanõt 
verecek programlar da 
oluşturulmuştur  

 Bankalarõn, KOBİ yatõrõmlarõ ve ilgili altyapõ yatõrõmlarõnõn 
desteklenmesinde kullanõlacak fonlarõ sağlamaktaki yetersizliklerinin 
üstesinden gelinmesi için, KOBİ�lerin desteklenmesine yönelik olarak 
çeşitli yatõrõm kredisi programlarõ geliştirilmiştir. Özellikle KOSGEB, 
KOBİ�lere sağlanan fon akõşõnõn iyileştirilmesine yönelik yeni yaklaşõmlar 
üzerindeki incelemelerine devam etmektedir. Devlet, (özelleştirme 
aşamasõnda olan) devlet bankalarõna kredi imkanõ sağlamõş ve küçük 
sanayi sitelerinin (KSS) gelişimini desteklemek için de gerekli altyapõ ve 

                                                      
1  Amerika Birleşik Devletleri�nde yapõlan araştõrmalar, çok sayõda küçük işletmenin faaliyet gösterdiği 

hizmet sektörünün günümüzde küçük ölçekli işletmelere kõyasla daha sermaye yoğun olduklarõnõ 
göstermektedir. Bu değişimin, üretkenliklerini ve bireyler ile işletmelere sağlanan hizmetlerdeki paylarõnõ 
arttõrmak isteyen küçük işletmelerin bünyelerinde bilgisayar ve iletişim teknolojileri ile yazõlõmlarõ 
kullanmaya başlamalarõyla gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Teknoloji kullanõmõ KOBİ�ler için önemli bir 
husustur.  
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merkezi hizmetlerin sağlandõğõ kaliteli endüstriyel alanlara erişim imkanõ 
sunan sanayi alanlarõ açmõştõr. Devlet bir dizi vergi teşviki ve indirimi 
yoluyla da KOBİ�leri desteklemektedir. Vergi kolaylõğõ için idari 
düzenlemeler daha önce gerekli olan kamu onayõnõn kaldõrõlmasõyla 
kolaylaştõrõlmõştõr. Benzer vergi kredileri birçok ülkede de uygulanmakla 
birlikte bunlar özel tasarrufu ikame etmek yerine özel tasarrufu ve yatõrõmõ 
arttõrmak amacõnõ gütmektedir.  

Bunlar genişletilmeden 
önce, gözden geçirilmeli 
ve değerlendirilmelidir. 

 Finansal destek programlarõ genişletilmeden önce, mevcut kredi sistemi 
incelenmelidir.2 Bu inceleme programõn gerekçesini ve bankalarõn 
KOBİ�lere kredi vermesini engelleyici piyasa başarõsõzlõklarõnõn boyut ve 
sebeplerini içerecek şekilde kapsamlõ olmalõdõr.3 Ayrõca, söz konusu 
inceleme bankalarõn devlet kredisiyle temin edilen kaynaklardan verdiği 
kredilerin maliyet ve faydalarõnõ ele almalõdõr. Mevcut uygulama verilen 
kredilerin sayõsõ ve miktarlarõnõn tespit edilmesinden ibaret olup, gecikme 
faizi oranlarõ, istihdamda kullanõlan krediyle bağlantõlõ değişimler, bu 
krediyi kullanan firmalarõn büyüme oranlarõ, istihdamdaki büyüme veya 
kredi kullanmayan benzeri firmalarõn çõktõ miktarõ gibi konular 
incelenmemektedir. Devlet kredisiyle veya bir devlet garanti programõ ile 
desteklenen kredi yapõsõ arasõndaki farklõlõklar banka yöneticilerinin bilgisi 
dahilinde olabilmekte; ancak banka dõşõndaki ilgili taraflara sunmak üzere 
bu bilgileri içeren yayõn bulunmamaktadõr. Sanayi kesimindeki KOBİ�lere 
kredi veren bankalar, hangi firmalarõn kredi alabileceklerine ilişkin 
rasyonel kriterlere sahip görünseler de bu kriterlerin geçerliliğinin 
değerlendirilebilmesi için bilgi bulunmamaktadõr. Halk Bankasõ ve Sõnai 
Kalkõnma Bankasõ (ve programa katõlacak bankalar) tarafõndan uygulanan 
destekleme programõ üzerinde yapõlacak her türlü değerlendirme hem 
politika yapanlarõn hem de program yöneticilerinin ihtiyaçlarõnõ 
gözetmelidir.  

Sanayi sektöründeki KOBİ�lere yönelik kredilendirmenin 
değerlendirilmesiyle, birçok bankanõn neden KOBİ�lere kredi vermediği 
ve kredi fonlarõnõn mevcut olmasõ halinde dahi neden kredi vermemeyi 
tercih edecekleri hususuna õşõk tutulabilecektir. Bunun gerekçelerinden biri 
de  piyasada devletin bir süreliğine aktif bir konumda olmasõ ve bankalarõn  
hükümet programlarõna dahil olmak için veya devlet destekli kredilerle 
rekabet etmek için bir sebep görememesi olarak gösterilebilir. Bunun olasõ 
bir diğer açõklamasõ ise, bankalarõn küçük işletmelere kredi vermeye 
alõşkõn olmamalarõ ve söz konusu kredilerin etkin şekilde verilmesi 
konusunda gereken becerilere sahip olmamalarõdõr. Bankacõlar, yapõlan 
kredi başvurusunu gerektiği şekilde incelemek yerine küçük işletmelerden 
gelen tüm kredi taleplerini göz ardõ etmektedir. Ayrõca, söz konusu düşük 
miktarlõ kredi işlem maliyetlerinin sağlanacak kârdan daha fazla olacağõ 
düşünülmektedir. Kredi programlarõ hakkõnda değişiklik veya iyileştirme 

                                                      
2  Birçok ülke KOBİ finansman programlarõnõn değerlendirmesini yapmaktadõr. Buna dair örnekler OECD 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Genel Bakõş 2000 Baskõsõ�nda bulunabilir.  

3  Piyasa başarõsõzlõklarõnõ özel tasarrufun erimesine yol açan ve bankalarõn dikkate değer nitelikte ticari kredi 
sağlamasõnõ engelleyen devlet tahvilleri meselesiyle birlikte anõlan devlet açõklarõna bağlama eğilimi 
vardõr. Ancak, sebepler bankalarõn büyük işletmelere kredi vermesine imkan veren ve hatta teşvik eden 
bankacõlõk sisteminin derinlerinde, yasal ve denetimsel yapõsõnda yatõyor olabilir. 
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önerilerinde bulunulmadan önce KOBİ�lerin niçin kredi olanaklarõna 
erişemedikleri tespit edilmelidir.  

Devlet, küçük ölçekli işletmeler için kredi piyasasõ koşullarõnõn 
iyileştirilmesine yardõmcõ olmak amacõyla, bankalardaki kredi yetkilileri 
ile KOBİ sahipleri / yöneticilerinin eğitilmesi için yürüttüğü faaliyetlerin 
kapsamõnõ genişletmeyi düşünebilir. OECD üyesi ülkelerin uygulamakta 
olduğu birçok iyi örnek bulunmaktadõr. Bankalarõn, büyük firmalarca 
yapõlan kredi başvurularõnda kendilerine sunulan bilgilerden daha az bir 
bilgi ile kredi taleplerini nasõl değerlendireceklerini bilmeleri 
gerekmektedir. KOBİ sahiplerinin ise işini ciddiye alan bir kredi 
yetkilisinin ihtiyaç duyabileceği bilgileri içeren daha iyi bir kredi 
başvurusunu nasõl yapmalarõ gerektiği konusunda eğitilmeleri 
gerekmektedir. KOBİ�lerden daha iyi bir bilgi akõşõ sağlanmõş olsa dahi 
bankalar yine de KOBİ�lere kredi vermekte çekimser olabilirler. Bunun 
sebebi ise kredi geri ödemesinde temerrüde düşülmesi neticesinde kredi 
teminatõ olarak alõnan KOBİ varlõklarõnõn kaybõ karşõlamaya yetmeyeceği 
kaygõsõdõr. Alacaklõlarõn haklarõna ilişkin kanunlarõn incelenmesinde, 
banka kredilerinin KOBİlere sağlanmasõnõ teşvik etmek için kredi alanlar 
ile verenlere sunulan koruma arasõnda daha verimli bir denge 
oluşturulabilmesi amaçlanmalõdõr.  

KOBİ�lerin bilgi ve 
iletişim teknolojilerini 
kullanma kapasitelerini 
güçlendirmeye yönelik 
politikalar... 

 KOBİ�lere özgü politikalarõn ikinci öncelikli konusu ise KOBİ�lerin 
teknolojik kapasitelerinin özellikle bilgi iletişim teknolojisi (ICT) alanõnda 
güçlendirilmesi olmuştur. Mikro bilgisayarlarõn geniş ölçüde kullanõlmaya 
başlamasõ devlet tarafõndan ihracatçõlarõn teşvik edilmesi ve desteklenmesi 
için geliştirilen yayõnlarõn daha geniş kitlelere ulaşmasõnõ 
sağlayabilecektir. Artan internet kullanõmõ ise sanayi kesimindeki 
KOBİ�lerin ham madde ve sermaye mallarõnõ daha verimli bir şekilde 
tedarik etmelerine, dolayõsõyla maliyetlerinden kõsarak üretkenliklerini 
arttõrmalarõna imkân sağlayabilmektedir. Bu olumlu etkiler Kuzey 
Amerika ve Avrupa piyasalarõnda kendini açõk bir şekilde göstermiştir. 
İnternet, KOBİ�lerin ürünlerini tanõtmalarõna yardõmcõ olmakta ve satõn 
alma kararlarõnõn iş sahipleri ve müşteriler için benzer şekilde 
basitleşmesini sağlamaktadõr. Bilgisayarlar ayrõca KOBİ�lerin üretim 
süreçleri ve envanter yönetimlerine de yardõmcõ olabilmektedir. 

...sanayi derneklerinin 
eğitim ve beceriyi 
desteklemeye katõlõmõ... 

 E-devletin dayandõğõ altyapõyõ iyileştirme çabalarõ üzerine yoğunlaşõlõrken, 
sanayi kesiminde faaliyet gösteren KOBİ�lerin bu alanda gerekli becerileri 
edinmesi için eğitilmelerine yönelik bir genel program bulunmamaktadõr. 
Gerekli ekipmanõn tanõtõlmasõ ve başarõlõ bir şekilde kullanõmõnõn 
öğretilmesi için verilecek destek, önemli ölçüde insan gücü ve büyük bir 
bütçe gerektirmektedir. Birçok ülkede bu öğrenim sürecine, en iyi 
teknoloji ve uygulamalarõ tespit etme konusunda uygun konumda bulunan, 
sanayi dernekleri  ön ayak olmakta, bu dernekler gerekli eğitimi 
sağlamakta ve bunlar hem iç hem de dõş pazar aştõrmalarõnõ 
duyurmaktadõr. Ürün, proses veya yönetim bazõnda her türden yenilik bu 
sanayi derneklerinin sayesinde hõzla yayõlmaktadõr. TESK ve TOBB�un, 
KOSGEB�in koordinasyonu ve desteği ile, teknolojik ilerlemenin önderi 
olacak şekilde teşvik edilmesi düşünülmelidir.  
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... politikalarõn dayanak 
noktasõnõ tespit etmek için 
daha iyi veri toplanmasõ 

 Değerlendirmede görev alacaklarõn KOBİ�lerin bilgisayar kullanõmõnõn 
neden düşük olduğu sorusuna yönelmesi gerekmektedir. Birçok OECD 
üyesi ülkedeki bilgisayar kullanõmõna bakõldõğõnda bu ülkelerde 
işletmelerin neden bilgisayar kullandõklarõ ve bilgisayar kullanõmõnõn 
sağladõğõ faydalarõn neler olduğunun tespit edilmesi nispeten daha kolay 
olmaktadõr. Bu sorulara verilecek cevaplarõn çoğu pazarda veya bilgisayar 
imalatçõlarõ ile IT servis sağlayõcõlarõ tarafõndan desteklenen araştõrmalarla 
ortaya konmuş bulunmaktadõr. Ayrõca, ne tür bilgilerin faydalõ olduğunun 
tespit edilmesi, internete yüklenmek üzere site içeriğinde ne gibi 
değişikliklerin yapõlmasõ gerektiğinin belirlenmesi amacõyla, KOBİ�ler 
arasõ iletişimi öngören online bir şebeke olan KOBİNET�in faydasõnõ 
değerlendirmelidir.4 

Sanayi sektöründe 
faaliyet gösteren daha 
fazla KOBİ�nin destekten 
istifade etmesi sağlanmalõ 
ve .... 

 KOBİ�lere yönelik KOSGEB tarafõndan sunulan programlarõn sadece 
kõsõtlõ sayõdaki sanayi işletmesine erişmesinden dolayõ, teknoloji 
kullanõmõnõn büyük oranda arttõrõlmasõ zor olabilir. Mevcut program 
seviyeleri göz önüne alõndõğõnda, oldukça az sayõda KOBİ IGEM veya 
TEKMER merkezlerinden destek alabilmektedir. Bu alanda kullanõma 
sunulan fonlarõn ve seçilmiş birkaç işletmeye sağlanan desteğin seviyesi 
düşünüldüğünde, bu programlarõn yapõlarõnda herhangi bir deşiklik 
olmaksõzõn, daha geniş kitlelere nasõl ulaştõrõlabileceği cevaplanmasõ güç 
bir sorudur. Kullanõlabilecek bazõ alternatif program yapõlarõ Bölüm 3�de 
incelenmektedir. KOBİ�lerin ağõrlõklõ olduklarõ tüm sektörlerde değişimi 
harekete geçirmek için program yaklaşõmõnda değişikliğe gidilmesi 
gerekebilir. Türkiye, nispeten daha az sayõda KOBİ�nin daha yüksek 
seviyede desteklenmesini öngören bir KOBİ destek yapõsõnõ tercih 
etmiştir. Bu kimi KOBİ�ler için olumlu neticeler doğursa da ekonominin 
genelinde bir değişim yaşanmasõ bağlamõnda yeterli değildir. Çok sayõda 
KOBİ�ye az miktarda destek verilmesi şeklinde uygulanabilecek alternatif 
bir model ise hem devlete hem de ekonomiye daha fazla fayda 
sağlayabilecektir. 

...önemli hizmet 
sektörlerinde faaliyet 
gösteren KOBİ�lere�. 

 Devlet bir çok alanda faaliyet gösteren KOBİ�lere aktif şekilde destek 
verilmesine çalõşõrken , yürütülmekte olan destek faaliyetlerinin  özellikle 
uzun vadeli olarak bakõldõğõnda eksikleri bulunmaktadõr. Örneğin,  sanayi 
sektöründe faaliyet gösteren KOBİ�lerin üretkenliklerinin ve rekabet 
edebilirliklerinin arttõrõlmasõna yoğunlaşõlõrken toptan ve perakende satõş 
gibi sektörlerin geliştirilmesine daha az önem verilmiştir. Ayrõca, sanayi 
sektörünün mevcut durum itibariyle GSYİH ve istihdamda büyük bir paya 
sahip olduğu düşünüldüğünde, hizmet sektörünün de, hõzlõ büyüme 
tahminlerinin teyit edilmesi halinde, önümüzdeki yõllarda hõzlõ bir büyüme 
göstermesi olasõdõr. Uzun vadede bakõldõğõnda, turizm ve ticaret gibi 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren KOBİ�lerin işletmelerin 
desteklenmesine yönelik olarak hayata geçirilmiş destek programlarõyla 
daha fazla ilişkilendirilmesi söz konusudur.  

Buna ek olarak, sanayi KOBİ�leri modern teknolojiyi üretim süreçlerinde 

                                                      
4  Amerika Birleşik Devletleri�nde benzer bir site Federal Küçük İşletme İdaresi (SBA) tarafõndan 

kurulmuştur. Bu site bugünlerde SBA programlarõ ve diğer devlet hizmetleri ile mevzuat gereklerine ilişkin 
olarak bilgi edinmek üzere günde işletmelerden bir milyondan fazla başvuru almaktadõr. 
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daha fazla kullanmaya başladõkça birçok yapõsal değişiklik meydana 
gelecektir. Bazõ firmalar esasen teknolojik süreçleri daha etkin 
kullanmakta ve dolayõsõyla maliyetlerini daha hõzlõ bir şekilde azaltarak 
üretimlerini optimum duruma getirip hem Türkiye hem de yurtdõşõ 
pazarlarõndaki paylarõnõ genişleteceklerdir. Yeni teknolojileri uygulamaya 
koymakta geride kalan KOBİ�ler ise kendilerini, daha az rekabet edebilir, 
varlõklarõnõ değilse bile gelişimlerini riske atar bir durumda bulacaklardõr. 
Sanayi dõşõ kesimlerde faaliyet gösteren KOBİ�lerin sayõsõ sanayide 
faaliyet gösteren KOBİ�lerinkinden oldukça fazla olmasõna rağmen, 
potansiyel yapõsal değişimin uzun vadeli sonuçlarõnõn neler olacağõ konusu 
politikalarõn oluşturulmasõnda yeterince göz önünde bulundurulmayabilir.5 
Bu durum, devletin sanayi dõşõ sektörlerde önemli bir zayõflõk veya sorun 
olduğunu düşünmemesi veya sorunlarõn bu işletmelerin çoğunu temsil 
eden TESK veya TOBB tarafõndan çözülebileceğini düşünmesinden 
kaynaklanabilir.  

KOBİ�lere yönelik 
desteklerin birçoğunun 
büyük ölçüde 
geliştirilmeye ihtiyacõ 
vardõr 

 Finansman eksikliğinin dõşõnda KOBİ�leri sanayi alanlarõ yetersizliği, bilgi 
ve verimli üretim teknolojisi eksikliği, yönetim ve kontrol sistemlerinin 
kõsõtlõ kullanõmõ, danõşmanlõk hizmetlerine erişimde yetersizlik, bilgisayar 
bilgisi eksikliği ile bunlarla bağlantõlõ sorunlardan muzdarip olduğu 
açõktõr. Bugün birçok ülke bu tür eksiklikleri farklõ boyutlarda yaşamakta 
olsa da bu eksiklikler Türkiye�de daha çarpõcõdõr. Sanayi KOBİ�lerini 
desteklemesi gereken piyasalardan birçoğunun henüz gelişmemiş olduğu 
ve dolayõsõyla teknoloji kullanõmõ ve genel üretkenliği arttõrmaya yönelik 
birçok hizmetin temininde pazarõn başarõsõzlõğa düştüğü belirtilmektedir. 
Bu piyasalarõn gelişmekte başarõsõz olmalarõnõn sebeplerinin bir kõsmõ da 
sadece piyasadaki arz eksikliğinden değil ayrõca bu yönde KOBİ�lerden 
herhangi bir talep gelmemesinden de kaynaklanõyor olabilir. KOBİ�lere 
yönelik destek hizmetleri gibi alanlarda arzõ geliştirmeye yönelik olan 
devlet yaklaşõmõ gelişmiş hizmet sunumunu desteklemekteyken, teknolojik 
destek gibi diğer alanlarda devlet gerekli hizmetlerin birçoğunu kendisi 
sunmaktadõr.  

  Bu tür iyi tasarlanmõş programlarõn bir çoğu Türk iş ortamõna uygun 
olarak tasarlanmõşsa da devletin piyasa hizmetlerini sağlõyor olmasõnõn 
maliyetli yüksek olmakta ve devlet programlarõnõn çoğu sõnõrlõ sayõda 
işletmeye ulaşabilmektedir. Birçok OECD ülkesinde ise KOBİ�ler büyük 
ölçekli işletmelerle daha fazla rekabet edebilir niteliktedir ve piyasalar da 
bunlarõn desteklenmesi için gerekli olan mal ve hizmetleri daha etkin 
sağlamaktadõr. Türkiye�de küçük ölçekli işletmelerin diğer OECD ülkeleri 
veya diğer gelişmekte olan ülkelere kõyasla daha az rekabet gücüne sahip 
olmalarõnõn nedenin tespit edilmesi önemlidir. Bu piyasalarõn destek 
hizmetlerini sağlamakta neden başarõsõz olduklarõ, KOBİ�lerin ortalama 
ölçeklerinin küçük olmasõ ve özellikle de büyük oranda mikro-işletme 
sayõsõyla açõklanabilir. Devlet tarafõndan üretilen hizmetlerin özel sektör 
tarafõndan üretilen benzeri teknik ve yönetim desteği hizmetleriyle 
rekabetinin yarattõğõ olumsuz etkinin irdelenmesi de önemlidir. Devletin, 

                                                                                                                                                                             
5  Halihazõrda sanayi ve imalat sektörüne ilişkin olarak kullanõlabilir tek istatistiksel kaynaktõr. Devlet 

İstatistik Enstitüsü ekonominin tüm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin tam bir dökümünü yapmak 
üzere 2002 senesi iş sayõmõ sonuçlarõnõ kullanmayõ planlamaktadõr. 
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benzeri hizmetleri KOBİ�lere daha düşük piyasa fiyatlarõ üzerinden 
sağlamasõ sebebiyle özel danõşmanlõk firmalarõnõn işletmelere hizmetlerini 
satmalarõ zor olmaktadõr.  

Daha fazla danõşmanlõk 
yapõlmasõ önemli bir rol 
oynayabilir 

 İGEM destek ve danõşmanlõk hizmetleri birçok alanda çok sayõda firmaya 
sunulabilir ve iş planlamasõ, pazarlama, finansman ve üretim teknolojisi 
gibi yönetimsel konularda hizmet sağlanmasõna yoğunlaşõlabilir.6 
Belirtilen destek faaliyetleri, özellikle ticaret ve sanayi odalarõ veya yerel 
meslek örgütleri tarafõndan mali olarak desteklenen eğitim faaliyetleri ve 
danõşmanlõk hizmetlerinin koordinasyonuna yoğunlaşabilir. Danõşmanlar 
Türk KOBİ�lerine yönelik olarak bir kültür değişimi yaşanmasõ 
gerekliliğinin kaçõnõlmaz olduğuna işaret ederek bankalar ve aracõ finans 
kuruluşlarõ ile ilgili konularda daha fazla açõklõğõn gerekmekte olduğunun 
altõnõ çizebilirler.  Beceri eğitimi geliştirilebilir ve iş sahiplerinin katõlõmõnõ 
teşvik etmek üzere uygun zaman ve yerlerde  düzenlenebilir. Belirtilen 
yardõm ve destek modeli göreceli olarak mevcut İGEM modeline 
kolaylõkla eklenebilir. İşletme sahiplerine kendileri için bir şey yapõlmasõ 
yerine, kendileri için bir şey yapmayõ öğretmek üzerinde durmalõdõr. 
Danõşmanlõk ve eğitim faaliyetleri uzmanlaşmõş danõşmanlõk veya yönetim 
hizmetlerine olan talebi arttõrabilir.7 

KOBİ�lerin büyük ölçekli 
firmalarla ilişki kurmasõ 
teşvik edilmelidir... 

  �KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõ� nda yer alan KOBİ�lere yönelik politika 
ve stratejiler temel olarak Türkiye�nin sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ�lerinin zayõf noktalarõnõ düzeltmek üzere oluşturulmuştur, ancak 
daha fazla ağõrlõk verilebilirdi. Bunu yapmanõn yollarõndan biri de 
KOBİ�lerin daha büyük ölçekli işletmelerle ilişki kurmalarõnõ sağlamaktõr. 
Boyutlarõndan ötürü daha büyük ölçekli işletmeler üretilen mamul veya 
hizmetlerdeki üretim maliyetini düşürmek suretiyle ölçek ekonomisine 
erişebilmektedirler. Bu işletmeler genelde standart mallar üretmekte olup, 
istikrarlõ makroekonomik ortamlarda iyi performans sergilemektedir. Bu 
işletmeler tesis, ekipman ve işgücü kapasitelerini tam olarak 
kullanmalarõnõ sağlayan üretim seviyelerinde sabit kalmalarõnõ mümkün 
kõlan talep miktarõnõ tercih etmektedir. Daha büyük ölçekli işletmeler 
talepteki hõzlõ değişimlere ayak uydurmakta güçlük çekmektedir.8 Küçük 
ölçekli işletmeler ise, zevklerde veya tercihlerde veya genel arz ve talepte 
meydana gelen değişimlerden tetiklenmiş talep değişikliklerine kendilerini 

                                                      
6  Devletin imalat sanayi dõşõndaki KOBİ�lere destek vermeyi düşünmesi mantõklõ olacaktõr. Türkiye�deki 

küçük işletmelerin birçoğu  daha iyi yönetim uygulamalarõndan, ICT kullanõmõnõn artmasõndan ve bu 
teknolojilerin finans, proses ve envanter kontrolüne, pazarlama ve sevkõyata tatbik edilmesinden fayda 
sağlayacağõ açõktõr. Bu tür önlemlerden elde edilen avantajlara iyi bir örnek ise Hindistan ve Batõ 
piyasalarõna online pazarlama imkanõ sağlayan destek programõ çerçevesinde verilen hizmetlerden 
yararlanmõş olan Hindistan ihracat piyasasõdõr.  

7  KOSGEB personelinin tüm ülke genelindeki TESK ve TOBB ofislerine yerleştirilmeye başlamasõ ciddi şekilde 
göz önünde bulundurulmalõdõr. KOSGEB personeli danõşmanlõk verebilir ve temel yönetim, pazarlama ve 
finansman metotlarõ üzerine eğitim faaliyetleri organize edebilir ve/veya bizzat kendileri bu eğitimi verebilir. 

8  Bu değişimlere karşõlõk verebilecek olsalar da yüksek bir üretim maliyeti getirmektedir. Tesis ve ekipman tam 
kapasite kullanõlsa da çõktõlarõn arttõrõlmasõ zordur.  Ayrõca tedarikteki değişimlere de ayak uydurmakta güçlük 
çekmektedirler, fazla ham madde ve yedek parça bulundurmak istenmesinden kaynaklõ günümüzün �tam 
zamanõnda� teslimat koşullarõnda tedarikteki değişimler bu tür işletmeleri zora sokmaktadõr. Tedarik akõşõndaki 
herhangibir kesinti üretimi işlemez hale getirebilmektedir. 
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hemen adapte edebilecek yapõdadõr. Daha küçük işletmeler genellikle 
büyük firmalar için çok küçük bir alan olan ve standart olmayan mallarõn 
üretildiği niş pazarlarda faaliyet göstermektedir. Bu pazarlar büyük çaplõ 
firmalarõn tam kapasitede standart olmayan ürün üretimini garanti etmek 
için küçüktür. Bu tür işletmeler üretim seviyelerini buna göre ayarlayarak 
ekonomideki dalgalanmalara karşõ durmaktadõr. Talepte değişime neden 
olan yukarõya doğru bir dalgalanmanõn kalõcõ olduğu izlenimi doğar ise, 
büyük ölçekli işletmeler yeni tesisler kurmaya başlar, fiyatlarõ düşürür ve 
artan talebi karşõlamaya çalõşan küçük ölçekli işletmelerin satõşlarõnõ 
ellerinden alõr.9 Talebin hõzlõ dalgalanma gösterdiği, endüstriyel 
sektörlerde küçük ölçekli işletmeler sektörü hakimiyeti altõna alabilir.10 

Birçok ekonomide ve endüstriyel sektörde hem büyük ölçekli firmalar 
hem de KOBİ�ler ayakta kalabilmektedir. Büyük, orta ve küçük ölçekli 
işletmelerin sayõsõ pazardaki rekabetle belirlenmelidir. Modern 
endüstrilerde gözlenen giderek artan uzmanlaşma, çok sayõda yarõ-
mamulün birleştirilmesiyle nihai ürün üretilmesini gerektiren daha 
çeşitlendirilmiş bir üretim sürecini doğurmaktadõr. Bu ise, KOBİlere 
uzmanlõğa dayalõ ve teknolojik açõdan gelişmiş parçalar üreterek 
büyümeleri için iyi bir şans sunmaktadõr. Örneğin, modern otomobil 
endüstrisinde nihai artõ değerin ancak %20 ile %30�u büyük otomobil 
kuruluşlarõ tarafõndan üretilmektedir. Ayrõca, KOBİ�lerin büyük ölçekli 
işletmelerin açõk bir şekilde düşük maliyetle üretim yaptõklarõ bir sektörde 
ayakta kalabilmeleri KOBİ�lerin bu büyük ölçekli firmalarõn 
üretemedikleri bir katma değeri üretebilmelerinden kaynaklanmaktadõr.11 

... özellikle KOBİ�lerin 
ihracat pazarlarõna 

 Devlet için önde gelen hedeflerden biri de sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ�lerin daha dõşa dönük (ihracat odaklõ) üretim yapmalarõ ve 
ihracat seviyelerini arttõrmalarõnõ sağlamak üzere uluslararasõ rekabet 

                                                                                                                                                                             
9  Büyük işletmeler, ürettikleri yeni ürünlerle niş pazarõn lider işletmesi olmayõ başaran KOBİ�leri sõklõkla satõn 

alacaklardõr. Gelişmiş ekonomilerde küçük sanayi işletmeleri, büyük işletmelerin bilgisayar destekli üretim 
makinelerini daha uygun fiyata daha düşük miktarlarda üretim yapmak için kullanmaya başlamasõyla, rekabetçi 
avantajlarõnõ kaybetmeye başlamõşlardõr. Bunun Türkiye�de de yaşanmasõ büyük bir olasõlõktõr. 

10  Şaşõrtõcõ olan ise, ölçek ekonomisini tatbik edebilen, fiyatlarõ düşürmüş büyük ölçekli işletmeler tarafõndan 
hakimiyet altõna alõnan endüstrilerde bile aynõ çõktõ seviyesine ulaşabilen küçük ve orta ölçekli pek çok 
işletme bulunabilmektedir. Birçok sanayi sektöründe, büyük işletme ve küçük işletme kümelenmeleri 
şeklinde bir ölçek dağõlõmõ vardõr. Bazõ sanayi sektörlerinde ise büyük, orta ve küçük ölçekli işletme 
gruplarõ da bulunabilmektedir. 

11  Bu değerin bir kõsmõ küçük ölçekli işletmelerin, büyük ölçekli bir işletme için son derece küçük olan niş 
pazardaki talebi karşõlayabilmelerine olanak veren standart ürün çõktõlarõnda çeşitliliğe gidebilmesinden 
kaynaklanmaktadõr. KOBİ�lerin rekabet edebilirliklerini sağlayan bir başka unsur ise bir ürünün sadece 
fiziksel özelliklerden kaynaklõ bir varlõk olmamasõ gerçeğine dayanmaktadõr. Küçük ölçekli firmalar, 
yerinde bakõm hizmetleri, hõzlõ teslimat veya daha iyi ürün gibi ilave hizmetlerle kendilerini diğerlerinden 
farklõ kõlmaktadõr. Seri otomobil üretim hattõnõ hayata geçiren girişimci Henry Ford �siyah olduğu 
müddetçe arabanõzõn istediğiniz renkte olabilir� dediğinde aslõnda ilk özel otomobil boyama atölyesinin 
açõlmasõ için bir õşõk yakmõştõr. Arabalarõn siyah haricinde bir başka renge boyanmasõ için bir talep 
bulunmaktaydõ ve bu talebi tespit ederek boyama hizmeti sunan da küçük ölçekli işletmeler olmuştur. 
Siyah rengin haricinde başka renkte araba satõn almak isteyen önemli sayõda alõcõ olduğu açõk hale 
geldiğinde ise Ford arabalarõ değişik renklerde boyayabilme olanağõnõ da üretim tesisine taşõmõştõr. Orijinal 
boyama atölyeleri ise arabalar için kaza veya benzeri durumlardan sonra dökülen boyalarõ için yeniden 
boyama hizmeti veya Ford tarafõndan sunulmayan daha farklõ renk seçenekleri sunmaya başlamõştõr. 
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ulaşõmõnõn desteklenmesi. edilebilirliklerinin arttõrõlmasõdõr. Bir çok ülkede, faaliyetleri özellikle 
ihracata yönelik olan ve bu alanda gözle görülür sonuçlar elde etmiş 
KOBİ�ler bulunmasõna rağmen, KOBİ�lerin geneline bakõldõğõndan 
bunlarõn tamamõnõn ihracata katkõda bulunmadõklarõ görülmektedir. Birçok 
devlet bu alanda ilerleme yaşanabileceği konusunda hem fikirdir. Ancak, 
tüm gayretlerine rağmen birçok ülkede sanayi sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ�lerin toplam ihracatta artan bir paya sahip olduklarõna dair çok az 
veri bulunmaktadõr. Bu kõsmen ölçekle ilgilidir. Küçük ölçekli birçok 
işletme yerel piyasaya girme konusunda güçlük çekmektedir. Bu, hem 
nüfus hem de coğrafi alan olarak nispeten büyük bir ülke olan ve 
KOBİ�lerin de nispeten küçük ölçekli olduğu Türkiye için de kesinlikle 
geçerli bir durumdur. Hangi şartlar altõnda program yaklaşõmlarõnõn daha 
etkin olabileceğinin tespit edilebilmesi için Türkiye�de oluşturulan 
planlarõn diğer ülkelerin ihracat destek programlarõnõn incelenerek 
hazõrlanmasõ gerekmektedir. Yaklaşõmlarõn hiç birisinin iyi sonuç 
vermemesi olasõlõğõ da söz konusudur.12 

Devletin yaklaşõmõ yabancõ ülkelerdeki talep hakkõnda pazarlama bilgileri 
sağlanmasõnõ ve hükümetin stratejik ortaklõk ve işbirliklerine yardõmcõ 
olabilecek şekilde bir rol üstlenmesini içermektedir. Bu uygulama iyi 
sonuçlar verebilir, ancak bu faaliyetleri desteklemek üzere kullanõlan 
kaynak miktarõ söz konusu faaliyetlerin yeterince verimli sonuçlar 
doğurup doğurmadõğõnõn belirlenmesi amacõyla dikkatli bir şekilde 
değerlendirilmelidir. İhracatõ arttõrmanõn potansiyel yollarõndan biri de 
sanayi sektöründe faaliyet gösteren Türk KOBİ�leri ile özellikle 
yabancõlarõn mülkiyetinde olan ve uluslararasõ piyasalara bağõmlõ büyük 
işletmeler arasõnda ortak girişim kurulmasõnõ teşvik etmektir. Türk 
ekonomisi daha da rekabetçi bir hale geldikçe büyük işletmelerin dikey 
entegrasyonunda bir azalma görülecektir. Büyük işletmeler tüm iş 
faaliyetlerini kendi bünyesinde yürütmek yerine, doğrudan imalat ile ilgili 
olmayan kimi fonksiyonlarõnõ dõşardan başka firmalar aracõlõğõyla 
yürüteceklerdir. Avrupa ve Kuzey Amerika�daki birçok işletme veri 
işleme, bordro hizmetleri, çalõşanlarõn özlük haklarõ, bilgisayar bakõmõ, 
bilgi sistemi tasarõmõ, internet hizmetleri, reklam, eğitim, hukuk 
müşavirliği, envanter ölçüm ve kontrolü ve ürün hizmetleri gibi hizmetleri 
dõşarõdan, başka firmalardan almaktadõr. Büyük ölçekli işletmeler bu tür 
hizmetleri dõşarõya vererek hem düşük fiyatlõ hem de kaliteli hizmet 
alabileceklerinin farkõna varmõştõr. Bu gelişmeler, modern teknolojiden ve 
yeni hizmet üretme deneyimlerinden faydalanan küçük ölçekli işletmelerin 
varlõğõyla mümkün olmuştur. Bu tür bir hizmet işi için Türkiye pazarõnda 
önemli fõrsatlar olduğu düşünülmektedir. Büyük işletmelere ihracatlarõnõ 
arttõrmalarõ için devlet tarafõndan destek verilmeye başlanmasõ veya 

                                                                                                                                                                             
12  Küçük ölçekli sanayi işletmeleri veya küçük hizmet firmalarõnõn bu konuda yapabildiklerinin sayõsõndaki 

bir artõş büyük işletmelerin daha başarõlõ bir şekilde ihracat yapabilmelerine yardõmcõ olabilir. Üretim 
tarafõnda ise kazanõm, alt-bileşen ve Montaj elemanlarõ üreterek büyük firmalar tarafõndan tamamlanan 
nihai ürünün maliyetinin düşmesine yardõmcõ olan üretken küçük ölçekli işletmelerden kaynaklõ olacaktõr.  
Hizmetler açõsõndan ise ufak ölçekli işletmeler sevkõyat, Sigorta ve pazarlama konularõnda kendilerine 
sağlanacak yardõmlarla ihracat işlemleri gerçekleştirebilecektir. Bunun neticesinde ihracat açõsõndan elde 
edilecek kazanõm, bu konudaki iyileşme sanayi veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren KOBİ�lerden 
kaynaklõ olsa dahi, son derece çarpõcõ olacaktõr. 
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verilen destek miktarõnõn arttõrõlmasõ, KOBİ�lerin ihracatõna 
yoğunlaşõlmasõndan elde edilecekten daha fazla ihracat artõşõ sağlayabilir. 

 
 KOBİ�lere yönelik politikalarõn etkinliğinin güçlendirilmesi 

Politika tasarõmõ daha iyi  
verilerden fayda 
sağlayacaktõr 

 KOBİ�lere yönelik politikalarõn etkinliklerinin güçlendirilmesi için 
değişiklikler yapõlmasõ göz önünde bulundurulmalõdõr. KOSGEB�in yetki 
alanõnõn, sanayi dõşõ sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ�leri de kapsayacak 
şekilde genişletilmesi olasõlõğõna daha önce de değinilmişti. Buna ek 
olarak, devletin KOBİ�lerin faaliyet ve etkilerinin daha iyi anlaşõlabilmesi 
için veri toplama ve yayõmlanma programlarõnõ güçlendirmesi 
gerekmektedir. Bu tür programlarõn en az aşağõda belirtilenleri içermesi 
gerekir:  

• Tüm sektörlerdeki KOBİ�leri kapsayacak ve Avrupa Birliği�nde 
kullanõlan tanõmlara uygun bir KOBİ tanõmõ yapmak. Türk 
hükümeti bunu gerçekleştirmeyi taahhüt etmiş olup bu süreci kõsa 
zamanda tamamlamaya çalõşmaktadõr. 

• EUROSTAT tarafõndan geliştirilen standartlara göre iş 
istatistiklerinin toplanmasõ ve yayõmlanmasõnõn geliştirilmesi. Bu, 
tüm sektörlerdeki KOBİ�lere ilişkin veri akõşõnõ arttõracaktõr. Türk 
hükümeti bu husus üzerinde de mutabõk kalmõş olup Devlet 
İstatistik Enstitüsü, AB uygulamalarõ ile uyumlu hale getirmek 
üzere, kendi araçlarõnda ve veri toplama uygulamalarõnda gerekli 
değişiklikleri gerçekleştirmektedir. 

• Ekonomideki ve KOBİ sektöründeki dinamik değişiklikleri hem 
işletme bazõnda hem de sanayi bazõnda ölçmeyi sağlayacak 
becerinin geliştirilmesi. İşletme seviyesinde istihdam veya artõ 
değerdeki değişimlere ilişkin mikro-verilerin karşõlaştõrõlmasõ 
işlemi de içerilecektir. Mikro-verilerden üretilen tablolar işletme 
ve sanayi bazõnda büyüme ve küçülmeye işaret eden kaynaklar 
olacaktõr. İşletme veya işyeri bazõnda iş performansõnõn 
karşõlaştõrõlabilmesi becerisi devlet politika ve programlarõnõn 
bütün ölçek gruplarõ üzerindeki etkilerinin analiz edilmesini 
mümkün kõlacaktõr. Türkiye�deki mevcut veri geliştirme 
süreçlerinin bir çoğu uluslararasõ standartlarõ sağladõğõ için bunun 
gerçekleştirilmesi uygun olacaktõr.  

Son olarak, devlet KOBİ�lerin ve büyük ölçekli işletmelerin geleceğe 
yönelik iş planlarõnõ öğrenmek ve bunlarõ bir önceki dönemde yapõlanlar 
ile şimdiki döneme ilişkin planlarõn performansõyla karşõlaştõrmak 
amacõyla her dönem için bir örnek anket yapõlmasõnõ göz önünde 
bulundurmalõdõr. Bu çeyrek dönemlik anketler işe alma, yatõrõm, fiyat 
değişimi, ihracat vb gibi alanlarda işletmelerin performanslarõndaki 
değişimlerin takip edilmesi olanağõ yaratacaktõr. Zaman içerisinde bu 
anketlerin çõktõlarõ GSYİH�deki değişimlerle ilişkilendirilebilecektir. Bu 
ekonomik politikalarõn daha genel bir şekilde formüle edilebilmesine 
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yardõmcõ olacaktõr.  

...daha iyi uygulanan 
politik-analitik 
araştõrmalar ve  

 Devletin veri geliştirme programõnõ genişletmesiyle, aynõ zamanda 
ekonominin KOBİ�ler ve KOBİ�lerin de ekonomideki etkilerinin 
araştõrõldõğõ uygulamalõ politika-analitik araştõrmalarõ içeren yoğun bir 
programõ hayata geçirmesi gerekir. Araştõrma, yukarõda bahsedilen veri 
enstrümanlarõndan ne kadar çoğu hayata geçirilirse, o kadar güçlenecektir 
ancak daha fazla araştõrma mevcut istatistikler veya ölçek ve sektör 
bazõnda organize edilen anketlerden elde edilen bilgilerle yapõlacaktõr. 
KOSGEB, böyle bir ofis için en uygun yerlerlerden biri olarak Araştõrma 
ve Analiz Birimi kurmuştur. Bu merkezin başõnda bulunanlar, sadece 
sanayi kesiminde faaliyet gösterenleri değil tüm sektörlerdeki KOBİ�leri 
bütün yönleriyle incelemelidir. Daha geniş bir çerçevede yapõlan 
araştõrmalar kaynaklarõn tahsis edilmesi ve geleneksel KOSGEB 
programlarõnõn kullanõlmasõnda karar alõcõlara bilgi sağlayacak ve hem 
sanayi sektöründeki hem de diğer KOBİ�lere yönelik programlarõn 
tasarõmõna yardõmcõ olacaktõr. Araştõrma Merkezi doğrudan KOSGEB 
Başkanõna ve İcra Komitesi�ne rapor vermelidir. 

Araştõrma ofisi bir politika analiz ofisi olmalõdõr. Bu ofis sadece ekonomik 
araştõrmalar (bir başka ifadeyle teorik araştõrmalar) yapmak yerine aynõ 
zamanda politika ve düzenlemelerin KOBİ�ler üzerindeki etkilerinin 
araştõrõldõğõ uygulamalõ ekonomi araştõrma faaliyetlerini de yürütmelidir. 
Yapõsõ itibariyle daha kapsamlõ bilgi sunan çalõşmalar, politika etkilerinin 
analizinde kullanõlabilecek ve KOBİ�lerin ekonomideki rolleri hakkõnda 
bir bilgi tabanõ oluşturmak için düzenlenebilecektir. Bu ofis ayrõca, 
KOBİ�leri etkilemesi olasõ tüm düzenleyici politikalarõ irdelemeli ve 
çalõşmalarõnõ mikro-verilere dayandõrmalõdõr; ki bu sayede politikalarõn 
etkileri arasõndaki göreceli farklõlõklarõn hem ölçek hem de sanayi bazõnda 
incelenmesi mümkün olacaktõr. Politika analizi, özellikle KOBİ�lerin 
desteklenmesinde devletin veya özel sektör etkinlik ve verimliliğine 
yoğunlaşõlan bir program değerlendirmesi değildir. 

... program 
değerlendirme ofisinin 
kurulmasõ 

 Son olarak, KOBİ�lere özgü programlarõn bağõmsõz bir ofis tarafõndan 
değerlendirilmesi daha faydalõ olacağõ için, bir program değerlendirme 
ofisi kurulmalõdõr. Birçok devlet program değerlendirmesini asõl 
faaliyetlere yardõmcõ bir faaliyet olarak görmektedir. Türkiye�deki hem 
politik hem de bürokratik baskõlar, değerlendirmeden ziyade program 
faaliyetine yoğunlaşõlmasõna sebep olmuştur. Devlet yardõmõ ve bunlarõn 
izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin bir çerçeve teşkil eden yasal 
düzenlemeler mevcut ise de uzmanlaşmõş bir ofis tarafõndan yapõlacak 
değerlendirme, daha etkin programlarõn yürürlüğe konmasõ ve verimli 
şekilde kullanõlmayan kaynaklarõn başka alanlara kanalize edilmesine õşõk 
tutacaktõr. Her durumda, bağõmsõz bir değerlendirme ofisinin fonksiyonu 
ile devlet yardõmlarõnõn izlenmesini üstlenen ofisin fonksiyonu birbirinden 
ayrõ tutulmak zorundadõr.  

Katõlõmcõlarõn sayõsõ, harcanan para, eğitim saatleri veya verilen eğitimin 
sayõsõ gibi gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler mevcut olmasõna 
rağmen, bir programõn nihai hedeflerine ulaşmasõnda sağladõğõ başarõnõn 
değerlendirilmesine ilişkin çok az bilgi bulunmaktadõr. 2004-2006 yõllarõna 

 22



 

yönelik olarak Türk makamlarõ tarafõndan hazõrlanan �KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planõ� kapsamõnda gerçekleştirilmesi gereken değerlendirmelere ilişkin 
çok sayõda atõfta bulunulmasõna rağmen, bu değerlendirmelerin nasõl 
yapõlacağõ ve kim tarafõndan gerçekleştireceği üzerinde tartõşõlmasõ gereken 
bir husustur.  

KOSGEB ve diğer bakanlõklar tarafõndan sağlanan bazõ desteklerin 
karmaşõklõğõ ve programlar tarafõndan sunulan olanaklarõn derinliği ve 
genişliği her bir faaliyetin sonuçlarõnõ değerlendirmeyi zorunlu 
kõlmaktadõr. Söz konusu değerlendirme özellikle İGEM ve 
TEKMER�lerdeki birçok hizmeti birleştiren programlar basit bir iş 
değildir. Bu tür kompleks programlarõn değerlendirilmesinde 
kullanõlabilecek etkin yöntemler mevcut olmasõna karşõn bu değerlendirme 
hem zaman hem de uzman kaynaklarõn kullanõlmasõnõ gerektirmektedir. 
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 BÖLÜM I � TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER SEKTÖRÜNÜN 
TEMEL ÖZELLİKLERİ 

Sektörün boyutu ve yapõsõ 
Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ�ler), sayõlarõ ve toplam istihdamdaki paylarõ nedeniyle, Türk 

ekonomisinde çok önemli bir role sahiptir. Farklõ sektörlerden KOBİ politikalarõnõn belirlenmesine katkõda 
bulunan farklõ organizasyonlarõn her biri kendine ait bir KOBİ tanõmõ benimsemiş olduğundan, Devlet 
İstatistik Enstitüsü (DİE) KOBİ�ler hakkõnda ekonominin genelini kapsayan veriler üretememektedir 
(Tablo 1). Sõnõrlarõ daha belirgin tanõmlar KOSGEB, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ ve Eximbank tarafõndan 
sadece imalat sektörünü kapsayacak şekilde yapõlmõşken en kapsamlõ KOBİ tanõmõ ise Hazine Müsteşarlõğõ 
tarafõndan yapõlmõş ve söz konusu tanõmla Avrupa KOBİ Gözlem Birimi�nin yaptõğõ gibi, birincil olmayan 
tüm sektörleri kapsayacak bir tanõmlama getirilmiş ve Gözlem Biriminin kullandõğõ ile aynõ ölçek 
sõnõflandõrmasõnõ kullanõlmõştõr.  

Türkiye�de mevcut KOBİ tanõmlarõnõn kapsamõ, Hazine Müsteşarlõğõ tanõmõnõn haricinde, sadece 
imalat sektörünü içerecek ve hizmetler ile turizm gibi hõzla gelişen sektörleri dõşarõda bõrakacak şekilde 
nispeten dardõr. DİE�nin önceliklerinden biri ise EUROSTAT tarafõndan yapõlan bir tek tanõm ile Avrupa 
Birliği Konvansiyonlarõnda geçen tanõma dayalõ olarak, var olan işletmelerin sayõsõnõ olduğu kadar 
işletmelerin bilançolarõ (43 Milyon Euro�ya kadar) ve cirolarõnõ (50 milyon Euro) hesaba katmak suretiyle, 
KOBİ istatistikleri toplayarak bunlarõ basmaya yöneliktir. 

Türkiye�de KOBİ istatistikleri göreceli olarak parçalõ bir yapõ arz ettiğinden ve az sayõda zaman serisi 
mevcut olduğundan zaman içindeki eğilimleri analiz etmekte zorluk çekilmektedir. Ancak, mevcut 
verilerin bir kõsmõ KOBİ kesiminin genel ekonomideki göreceli yerinin anlaşõlmasõna olanak tanõmaktadõr. 
Yapõlan tahminlere göre, hizmetler dahil KOBİ sektörü 2000 yõlõnda toplam işletmelerin %99.8�ini 
oluşturmakta, toplam istihdamõn %76.7�sini sağlamakta, sermaye yatõrõmõnõn %38�ine ve yaratõlan katma 
değerin %26.5�ine karşõlõk gelmekte, kabaca ihracatõn %10�unu oluşturmakta ve banka kredilerinin %5�ini 
kullanmaktadõr. Bu nedenle, KOBİ�ler istihdam açõsõndan ekonomide hakim olmalarõna rağmen, nispeten 
daha az sabit sermaye yatõrõmõ işletmekte olduklarõ açõktõr; bu ise onlar tarafõndan nispeten daha az katma 
değer üretilmesine ve dolayõsõyla Türk ihracatõna daha az katkõda bulunulmasõna ve bankacõlõk sektörü 
tarafõndan kullanõma sunulan kaynaklardan ancak marjinal miktarlarda yararlanõlmasõna sebep olmaktadõr.    

KOBİ�ler en fazla payõ TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu) ile TOBB (Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği) tarafõndan temsil edilen ticaret, zanaat ve endüstri sektörlerinden almaktadõr. 31 Ocak 
2003 tarihi itibariyle, TESK�e kayõtlõ olan esnaf ve sanatkar işyeri adedi 2.76 milyondur. Ancak, bu 
firmalarõn cirolarõ, ekonomideki dalgalanmalara karşõ aşõrõ hassas olan bu sektör için önemli bir 
miktardadõr.13 TOBB tarafõndan temsil edilen ticaret ve sanayi sektöründe ise varolan işletmelerin sayõsõnõn 
2003 yõlõ sonu itibariyle 1.2 milyon olduğu tahmin edilmiştir. (Faaliyete başlama prosedürlerinin revize 
edilmesi veya örneğin devletin bilgisayar kullanõmõnõn artmasõnõ teşvik etmesi gibi) devletin yürüttüğü 
faaliyetlerin bu firmalarõ etkilemesi söz konusu iken, bu KOBİ�ler için genel bir politika rejimi 
bulunmamaktadõr. TOBB�daki işletmelerin bazõlarõ hükümet desteği alan endüstriyel işletmelerdir, ancak 
toptan ve perakende satõş işletmeleri birçok program kapsamõnda yer almamaktadõr.  

KOBİ�lerin yalnõzca küçük bir bölümü imalat sektöründedir. 1 Ocak 2001 tarihli DİE verilerine göre 
(Bakõnõz Tablo 2) bu sektörde (1-250 arasõ çalõşanõ bulunan) KOBİ sayõsõ 210 000�dir (ki bu değer imalat 
sektöründe faaliyet gösteren firmalarõn %99.6�sõna karşõlõk gelmektedir). Bu KOBİ�ler tarafõndan 1 
milyonun üzerinde kişi istihdam edilmekte olup (bu değer de toplam imalat sektörünün %64.3�üne karşõlõk 

                                                      
13 Geçtiğimiz yõllarda, başka bir faaliyet alanõna geçmek suretiyle, faaliyetlerine son veren firmalarõn yõllara 

göre oranõ şu şekilde gerçekleşmiştir: 1999 %26, 2001 %84 ve 2002 %95. 
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gelmektedir) ve yaratõlan katma değerin %34.5�ine karşõlõk gelmektedir. İmalat sektöründe faaliyet 
gösteren KOBİ�lerin bulunduklarõ sektörlere göre dağõlõmõ şu şekildedir: metal mamuller: %26.1, tekstil, 
giyim ve deri mamulleri: %25.6, ağaç ve mobilya: %24.3, yiyecek ve içecek: %12.7, kağõt: %3.9 ve diğer 
sektörler: %7.4. Bu işletmeler genellikle çok küçük işletmelerdir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ�lerde ortalama olarak 4.8 kişi istihdam edilmekteyken KOBİ�lerin %95�inde bu rakam 1 ile 9 kişi 
arasõnda değişmekte olup ortalama değer 3.1�dir. 

Türkiye�de kayõt dõşõ sektörün ulaştõğõ boyuttan ötürü bu veriler, KOBİ�lerin Türk ekonomisi 
açõsõndan göreceli önemini göz ardõ etmekte ve muhtemelen bir çok OECD ülkesinde olduğundan daha 
fazla tipik boyutlarõnõ abartmaktadõr (Yapõlan bazõ tahminlere göre kayõt dõşõ ekonomi KOBİ faaliyetlerinin 
%50�sini yansõtmaktadõr).   

Coğrafi açõdan ele alõndõğõnda, KOBİ�lerin dağõlõmõ nüfusun genel dağõlõmõnõ yansõtmaktadõr. Bu 
işletmeler toplam dağõlõmda sõrasõyla %38 ve %17 olacak şekilde  Marmara ve Ege Denizi�nin kõyõ 
kesiminde yoğunlaşmõşken İç Anadolu�da bulunan KOBİ�ler toplam sayõnõn %16�sõnõ, Akdeniz 
Bölgesi�ndekiler %11, Karadeniz %9 ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi�ndekiler %6�sõnõ oluşturmaktadõr. 
Doğu Anadolu Bölgesi kayõtlõ ekonomik faaliyet bakõmõndan son derece az gelişmiş bir bölgedir. 
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Tablo 1. Türkiye ve Avrupa Birliği�nde kullanõlan KOBİ tanõmlarõ 

Kurum Sektörel Tanõmõ Tanõm Kriterleri Mikro Ölçekli İşletme Küçük Ölçekli İşletme Orta Ölçekli İşletme 
 
KOSGEB 
 

İmalat sanayi Çalõşan sayõsõ   1-50 çalõşan 51-150 çalõşan 

Çalõşan sayõsõ   -- -- 1-250 çalõşan 
HALK BANKASI İmalat sanayi Sabit yatõrõm miktarõ 

(EURO)  550 000 550 000 550 000 

Çalõşan sayõsõ    1-9 çalõşan 10-49 çalõşan 50-250 çalõşan 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 
İmalat sanayi, turizm, tarõm sanayi, 
madencilik, eğitim, sağlõk, yazõlõm 
geliştirme 

Yatõrõm miktarõ, KOBİ 
yatõrõm teşvik 
belgesine tabii yatõrõm 
miktarõ (EURO) 

550 000 550 000 550 000 

Çalõşan sayõsõ  --   -- 1-200 çalõşan 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İmalat sanayi Sabit yatõrõm miktarõ 

(EURO) -- -- 1 830 000 

 
EXIMBANK 
 

İmalat sanayi Çalõşan sayõsõ   -- -- 1-200 çalõşan 

AB Birincil olmayan özel sektör Çalõşan sayõsõ    0-9 çalõşan 10-49 çalõşan 50-249 çalõşan 
 Y õllõk ciro <EUR 2 milyon <EUR 10 milyon  <EUR 50 milyon 
  Yõllõk bilanço <EUR 2 milyon <EUR 10 milyon  <EUR 43 milyon  
Kaynak:Hazine Müsteşarlõğõ, Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ,  KOSGEB, EXIMBANK, HALK BANKASI, AB. 



 

Türk KOBİ�lerinin küçük ölçekli olup milli üretime olan katkõlarõnõn nispeten az olmasõ, 
uluslararasõ karşõlaştõrmalarda görülmektedir. Örneğin, 100 kişiden az işçi çalõştõran KOBİ�lerin oranõ 
Türkiye�de birçok OECD ülkesinde olduğundan daha fazladõr (İtalya tek dikkate değer istisnadõr) ve 
Türk KOBİ�lerinin bir çoğu, bünyesinde ondan az kişi çalõştõran işletmeler kategorisinde yer 
almaktadõr. Türkiye ayrõca, bünyesinde on kişiden az işçi çalõştõran imalat firmalarõnda en yüksek 
oranda iş sayõsõna sahip olan bir ülkedir (%34). Bundan da öte, mikro ölçekli işletmeler Türkiye�deki 
işyerlerinin %95�ini ve tüm işlerin %34�ünü oluştururken bunlar toplam imalatõn %7.8�i gibi son 
derece küçük bir bölümünü teşkil etmektedir; bu İtalya, Fransa ve Portekiz gibi bu tür işletmelerin 
orantõsal olarak daha az olduğu ve daha az kişinin istihdam edildiği ülkelerde %11 ile %15�e tekabül 
etmektedir. 

Tablo 2. Türkiye�deki imalat işletmeleri 

Çalõşan sayõsõna göre ölçek 
kategorisi İşletme sayõsõ Çalõşan sayõsõ (000) Katma değer 

ABD Dolarõ (1) 
 1992 2001 1992 2001 1992 2001 
       

1 ile 9 186 900 199 737 523 117 500 738 2 874 1 632 
10 ile 49 7 970 7 260 175 646 183 694 2 506 1 947 
50 ile 249 2 434 3 127 225 650 343 023 6 678 6 187 
250 ve üzeri 795 912 553 626 570 083 26 952 18 988 
Toplam 198 097 211 046 1 478 039 1 597 538 39 011 28 754 
       

1.1992 ve 2001 senelerinde 1 ABD Dolarõ döviz kuru sõrasõyla 6 841TL ve  1 228 268 TL olarak gerçekleşmiştir. 
Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü.  

Sektörün temel zayõf noktalarõ 

Yetersiz know-how ve düşük teknoloji seviyesi 
Özellikle kentsel merkezlerin dõşõnda kalan küçük işletmeler olmak üzere, Türk KOBİ�lerinin 

büyük bir bölümü ulusal ya da yerel piyasa için üretim yapmaktadõr. Bunlar çoğu zaman modasõ 
geçmiş üretim modellerine göre ve ekseriyetle de verimsiz ve eski üretim metot ve araçlarõ kullanarak 
üretimlerini gerçekleştirmektedir. Türkiye�nin zaman içerisinde dõşa açõlmasõyla ortaya çõkacak 
rekabetle baş edebilmeleri için bu işletmelerin teknoloji transferi, tasarõm, yönetim ve eğitim alanõnda 
yardõma ihtiyacõ olacaktõr. 

AB ile Gümrük Birliğine girilmesinden sonra Türk KOBİ�leri, Avrupalõ rakipleriyle boy 
ölçüşebilmek ve ulusal pazardaki fõrsatlardan istifade edebilmek için, teknik seviyelerini yükseltmek 
ve know-how edinmek ihtiyacõ ile karşõ karşõya kalmõşlardõr. Ancak, bazõ sebepler yüzünden bu 
fõrsatlardan istifade edilememiştir. Öncelikle, her ne kadar son yõllarda hõzlõ bir ilerleme kaydetmiş 
olsa da, bilgi ve iletişim teknolojilerine (ICT) olan yatõrõm miktarõ Türkiye�de hâlâ düşük bir 
seviyededir (Bakõnõz Tablo 3 -4). İkinci olarak ise, teknolojik gelişme için gerekli olabilecek destek 
politikalarõ, kamusal finansman eksikliği sebebiyle, yeterli olamamõştõr. Ayrõca tam olarak etkin 
olabilmeleri için teknik standartlarõn çõtasõnõn da gümrük duvarlarõnõn indirilmesinden önce yukarõya 
taşõnmasõ gerekirdi. Bunlara ilaveten, elverişsiz bir ekonomik ortam ve yurtiçindeki talebin zaten artan 
bir rekabetle birlikte yaşanan ekonomik kriz neticesinde azalmõş olmasõ, KOBİ�lerin teknolojik 
gelişimini yavaşlatmõştõr. KOBİ�lerin teknik beceri eksiklikleri, Türk Lirasõ�nõn devalüe edildiği bir 
dönemde, iç piyasada veya ihraç pazarlardaki düşen maliyetlerden tam yaralanmalarõna engel 
olmuştur. Son olarak, kaynak yetersizliği, küçük ölçekli olmalarõ, kendi ihtiyaçlarõnõ anlamakta 
yaşadõklarõ iç eksiklikler ve kötü işleyen bir piyasadan sebebiyle; işletmelerin teknoloji ihtiyaçalrõ 
otomatik olarak bir talep doğurmamaktadõr. Bunun Türkiye�de faaliyet gösteren ve gerekli desteği 
sağlayabilecek teknoloji danõşmanlõk hizmeti veren firmalar üzerinde elbette olumsuz yansõmalarõ 
olmaktadõr. Tüm dünyada küçük ölçekli işletmelerin ve işyerlerinin teknik danõşmanlõk hizmetlerinden 
yararlanma konusunda pek hevesli olmadõklarõ dikkate değerdir.  

 

 27



 

Tablo 3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri göstergeleri 

 1995 2001 
   
Ana telefon hattõ (1000 kişiye düşen) 211 295 
Mobil telefon (1000 kişiye düşen) 7 302 
Kişisel bilgisayar (1000 kişiye düşen) 14.7 40.7 
İnternet kullanõcõlarõ (*1000) 50 2 500* 
   
Bilgi ve İletişim Teknolojileri harcamalarõ   
Toplam (ABD Dolarõ milyon) 2 777 9 333 
GSYİH (yüzde) 1.6 3.6 
   

* : 2003 senesinde 6.000 
Kaynak: Dünya Bankasõ Kalkõnma Veri Grubu. 

Tablo 4. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayõlõmõ 

 Türkiye AB ABD Japonya OECD 
      
Yüz kişiye düşen Standart erişim hattõ (2001)  27.55 44.93 63.06 40.09 45.58 
Yüz kişiye düşen Erişim kanallarõ (2001)  27.6 58.9 67.5 58.4 54.5 
Yüz kişiye düşen Mobil abone sayõsõ (2001) 26.8 74.3 45.1 58.8 53.9 
Yüz kişiye düşen Geniş band kullanan abone sayõsõ (Haziran 2003)  0.06 4.55 8.25 8.6 6.06 
Kişi başõna kamu telekomünikasyon hizmet yatõrõmõ (USD, 2001) 42.0 129.87 333.66 193.84 169.23 
Erişim kanallarõ başõna kamu kesimi telekom yatõrõmõ (USD, 2001) 152.0 212.68 493.97 331.94 310.61 
GSSO % olarak kamu telekom yatõrõmõ  (2001)* 10.09 2.97 4.79 2.31 3.64 
Yüz kişiye düşen Kişisel bilgisayar sayõsõ (2001)  2.65 27.5 81.77 38.79 39.48 
Yüz kişiye düşen Sabit hizmet sağlayõcõlar üzerinden internete 
bağlananlarõn sayõsõ (2001)  5 16.8 27.2 18.9 18.7 

* Türkiye için belirtilen oldukça yüksek rakamlar 2001 yõlõndaki ciddi sõkõntõ dönemi sõrasõnda toplam sabit brüt sermaye 
oluşumunda (GFCF) gözlemlenen sert düşüşleri yansõtmaktadõr. 
Kaynak: OECD. İletişime Genel Bakõş. 2003 

Teknolojinin düşük seviyede olmasõ yeniliklerin yaratõlmasõndaki zayõflõkla bağlantõlõdõr. Dünya 
Bankasõ tarafõndan yapõlan yakõn tarihli bir çalõşmaya göre bu durumu açõklayan çeşitli faktörler 
bulunmaktadõr14: 

• Türkiye�de yürütülen AR-GE çalõşmalarõna özel kesimden çok az miktarda katõlõm 
olmaktadõr. �Toplam AR-GE harcamalarõ içerisinde özel sektörün payõ, bu faaliyetlere 
katõlan firmalarõn sayõsõnda 1996 ile 2000 yõllarõ arasõnda yaşanan artõşa rağmen, OECD 
ortalamasõ olan %65�e kõyasla, %35�lerde kalmõştõr. AR-GE altyapõsõnõn geriye kalan büyük 
bir bölümü devlet laboratuarlarõnõn kullanõmõndadõr�. 

•  �Üniversite tabanlõ fikri potansiyel yüksek olmasõna rağmen, üniversitelerle işbirliği 
içerisinde yürütülebilecek projeler için yeterli finansman kaynağõ bulunmamasõ ve kimi 
fakültelerin kõsõtlõ laboratuar ve ekipman olanaklarõndan dolayõ, üniversiteler ile sanayi 
arasõndaki etkileşim zayõftõr.� 

•  �Yenilik ve AR-GE için finansman yetersizliği bulunmaktadõr. Vergi kolaylõklarõ ise bu 
güne kadar ancak sõnõrlõ oranda gerçekleşmiş olup bunlar da sadece büyük firmalarõn işine 
yaramõştõr.� 

Finansman olanaklarõna erişim 
Giderek daha fazla sayõda Türk KOBİ�si teknolojik kapasiteleri arttõrmak ve tesis-ekipmanlarõnõ 

modernize etmek istese de gerekli finansman ve kredi elde edilmesinde yaşanan güçlüklerden dolayõ 
istediklerini gerçekleştirmeleri zor olacaktõr. Banka kredilerinin ancak %5�inden az bir bölümü 
KOBİ�lere sağlanmasõna rağmen, KOBİ�ler sanayi kesiminde faaliyet gösteren işletmelerin %99.5�ne 
tekabül etmektedir; bu rakam sektördeki toplam istihdamõn %66.5�i ve sektörün yarattõğõ katma 

                                                      
14  Türkiye Bilgi Ekonomisi Değerlendirme Çalõşmasõ, Şubat 2004. 
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değerin %34�üne karşõlõk gelmektedir. Son yõllarda yaşanan büyük bütçe açõklarõ ile 2000 ve 2001 
ekonomik krizleri bankacõlõk sektörünü oldukça zayõflatmõştõr. Bankalarõn birçoğu KOBİ�lere Kredi 
vermeme yoluna gitmiş ve bu tür kredileri kullandõran bankalarõn çoğu ise gerçekte bu derece küçük 
miktarlõ ikrazlarõ nasõl yapacaklarõ ve bunlarõ desteleyecek olan fonlarõn neler olduğu hakkõnda bilgi 
sahibi değildir. Özelleştirme sürecine girmiş bir devlet Bankasõ olan Halk Bankasõ, çoğunlukla küçük 
ölçekli işletmelere kredi kullandõrmaktadõr. KOBİ�lerin gelişimini desteklemek için diğer Avrupa 
bankalarõndan fon kullanõmõ da söz konusu olabilir ancak  bu durumda sağlanan fonlarõn mevcut 
bankacõlõk sistemi kanalõyla etkin bir şekilde kullandõrõlabileceği şüphelidir. Şu ana kadar risk 
sermayesi, iş melekleri, menkul kõymetler borsasõ kanalõyla öz sermaye finansmanõ gibi alternatif 
finansman araçlarõ da yeterince gelişmemiştir.  

KOBİ�leri ilgilendiren politikalarõn içeriği 
KOBİ�lere yönelik uzun vadeli bir stratejinin, eğitim, AR-GE, idari düzenlemeler, rekabetçi 

politikalar, işgücü piyasasõ ve sosyal politikalar ve nihayetinde daha akõlcõ bir bankacõlõk sektörü dahil 
pek çok farklõ politika alanõnda katõlõmõ gerektirdiği Türk yetkilileri tarafõndan kabul edilen bir 
husustur. Bu faaliyetlerin, iş çevresi ve özellikle KOBİ�lerin faaliyet gösterdiği daha sağlõklõ bir genel 
ekonomik ortam yaratõlmasõ ihtiyacõna cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu faaliyetler kapsamõnda, 
sektörün kalkõnmasõ için ihtiyaç duyduğu desteği sağlayacak olan KOBİ�lere özgü politika ve 
programlarõn hayata geçirilmesi için çaba sarf edilmelidir. KOBİ�lere yönelik yakõn zaman içinde 
oluşturulan en son tarihli hedefler (2001-05 yõllarõnõ kapsayan), 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 
içerisinde genel hatlarõyla çizilmiş olup bunlar ülkenin genel sõnai politikasõyla uyum içerisindedir. 
Açõklõk öngören yapõsal bir çerçeve içerisinde, endüstrinin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi ve 
rekabetçi bir ortamda verimliliğin arttõrõlmasõnõ sağlayarak sürdürülebilir bir büyümeye elverişli 
şartlarõn yaratõlmasõ bu politikanõn en önde gelen hedefi olarak belirtilen husustur. Ayrõca, 2000 ve 
2001 yõllarõndaki krizlerden bu yana, Mayõs 2001 tarihinde genel ekonomik politikalar uygulamaya 
konulmaya başlamõş olup bu politikalar mevcut hükümet tarafõndan da kararlõ bir şekilde devam 
ettirilmektedir. Bu politikalar Türk ekonomisinin temel zayõflõklarõyla mücadelede daha istikrarlõ bir 
yaklaşõm sergilemektedir. Bu politikalar, kamu maliyesini düzene sokmak, yüksek ve dalgalõ 
enflasyon oranlarõnõ aşağõya çekmek, güç kaybetmiş olan mali sektörü yeniden yapõlandõrmak ve 
güçlendirmek ve birçok politika unsurunu AB kurallarõ ile uyumlu hale getirmek ve dolayõsõyla 
rekabetçi ve sağlõklõ bir KOBİ sektörü için daha iyi bir ortam yaratmak üzere daha istikrarlõ ve yüksek 
oranda büyüme gerçekleştirmeyi amaçlamaktadõr. KOBİ�lere özgü politikalar açõsõndan ise, belirtilen 
bu hedef ve amaçlar KOBİ�lerin üretkenliklerini, katma değerdeki paylarõnõ ve uluslararasõ pazarlarda 
rekabet edebilme güçlerini arttõrmaya yöneliktir. 

Bu hedeflere ulaşõlmasõnda yetkililerin yaklaşõmõ Bolonya Deklarasyonu ve Avrupa KOBİ 
Şartõ�yla çizilen KOBİ politikalarõ ile uyum içerisindedir. KOBİ sektörünün zayõf noktalarõ dikkate 
alõnarak özellikle şu üç nokta üzerine odaklanmalõdõr:  

• Finansman: Bankacõlõk Sistemi tarafõndan sağlanan kredilerin toplam hacmi içerisinde KOBİ 
payõ arttõrõlmalõ; KOBİ�lerin risk sermayesi ve mali veya gayri menkul yatõrõmlarõ gibi mali 
araçlarõ daha iyi ve fazla kullanmalarõnõ sağlamak üzere uygun yapõlar oluşturulmalõ. 

• Mali olmayan destek: Hizmet sağlayõcõlar, KOBİ�ler, ticaret örgütleri ve devlet kuruluşlarõ  
arasõnda, sağlanan hizmetlerin kalitesini arttõrmak ve bu hizmetlerden istifade eden KOBİ 
sayõsõnõ çoğaltmak amacõyla,  iletişim ve etkileşim oluşturulmalõ. 

• Teknoloji:. Eğitim programlarõ yoluyla KOBİ�lerin teknolojik seviyeleri yükseltilmeli ve 
firmalarõn teknolojik altyapõlarõnõn gelişimini desteklemek üzere AR-GE çalõşmalarõna 
destek verilmeli. 

Bu üç alanda atõlacak adõmlar özellikle öğrenim ve eğitim, yeni işletmelerin oluşturulmasõ, 
KOBİ�lerin teknolojinin faydalarõndan istifade edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi, mevzuat ve idari 
yönetmeliklere ilişkin problemler üzerinde ağõrlõkla durmaktadõr. 
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Öğrenim ve eğitim 
İşletme ruhunu yaygõnlaştõracak ve mesleki eğitimi ön plana çõkartacak şekilde eğitimin tüm 

seviyelerinde gerekli olan becerilerin kazandõrõlmasõna yönelik öğrenimin buna bağlõ eğitim ve destek 
hizmetleriyle birlikte geliştirilmesi vazgeçilmez bir hedeftir. Bu tür adõmlar, kamu kurum ve 
kuruluşlarõ, özel sektör ve akademik çevrelerle yakõn işbirliği içinde, özellikle kalkõnmada geride 
kalan bölgelere öncelik tanõnarak atõlmalõdõr. Ayrõca, teknoloji, yönetim ve karşõlaştõrmalõ seviye 
belirleme politikalarõ konularõnda da KOBİ�lere dair bilgiye ihtiyaç duyulmaktadõr.  

        KOBİ�lerde kalifiye işgücünün istihdam edilmesini sağlamak için mesleki eğitimle destekli bir 
ilköğretimin gerçekleştirilmesine çalõşõlmalõdõr. Mesleki eğitim programlarõnõn, değişen teknik ve 
teknolojik ortamõn ihtiyaçlarõna göre kendisini adapte edebiliyor olmasõ gerekmektedir. Çalõşanlarõn 
mesleki becerilerine uygun, hayat boyu sürecek bir öğrenim sürecinin de oluşturulmasõ gerekmektedir.   

Yeni işletmelerin kurulmasõ 
Yeni işletmelerin kurulmasõ sürecinin sadeleştirilmesi ve bu işlemler sõrasõnda karşõlaşõlan 

bürokrasinin azaltõlmasõ önemli bir hedeftir. Enformasyon kuruluşlarõnõn faaliyetleri ve bu 
kuruluşlarõn yeni kurulan işletmelerle koordinasyon içinde olmasõ giderek artan sayõda yeni işyeri-
işletme kurulmasõna katkõda bulunacaktõr. Son olarak, yeni iş olanaklarõnõn yaratõlmasõna yönelik 
bütçeden finanse edilmekte olan destek programlarõnõn genişletilmesi gerekmektedir.  Teknolojik ve 
ekonomik olarak rekabet edebilir yeni işletmelerin gelişmesini ve uzun vadede ayakta kalabilmelerini 
sağlamak için girişimcilerin iş ortamõnõ etkileyen ve dolayõsõyla kendi pazarlarõna etki eden konulara 
ilişkin bilgilere ulaşma ihtiyacõ bulunmaktadõr. Bu girişimciler, stratejik kalkõnma planlarõ ve piyasa 
araştõrmalarõna erişim ihtiyacõ duymaktadõr. Türkiye�deki KOBİ�lerin çoğunluğunu oluşturan küçük 
ölçekli işletmelerinin, ihtiyaç duyduklarõ operasyonel kaynaklarõ telafi edecek desteklere erişmelerinin 
sağlanmasõ da önemlidir.  

Teknolojinin faydalarõndan yararlanmalarõ için KOBİ�lerin kapasitelerinin arttõrõlmasõ 
İşletmelerin teknoloji, yenilik ve iletişim kapasitelerinin geliştirilmesi Türkiye�deki KOBİ 

kalkõnma stratejisinin en temel konusudur. Bu strateji bir çok seviyede detaylõ bir şekilde ele alõnmalõ 
ve teknolojinin yayõlmasõ, transferi ve teknolojik araştõrma veya uygulama kapsamõndaki işletmeler 
veya hizmetlerin ve akademik çevreler ile özellikle sanayi çevrelerinin işbirliği kapsanmalõdõr. Türk 
KOBİ�leri, ürün kalitelerini iyileştirmek ve teknik standartlar ile Avrupa Birliği standartlarõna uyumlu 
hale gelebilmek için, AR-GE alanõnda eğitim, danõşmanlõk ve destek faaliyetlerine daha fazla ve kolay 
erişim imkanõna ihtiyaç duymaktadõr. Bu stratejilerin uygulanmasõ teknoloji ve sanayi kalkõnma 
alanlarõnõn kurulmasõnõn olduğu kadar yerel ve bölgesel iş ve iletişim ağlarõnõn oluşturulmasõnõn daha 
fazla desteklenmesine ihtiyaç duymaktadõr. Teknolojik veri değişimi, mesleki eğitim, kamu kesimi 
sözleşmeleri ve online ticaret alanõnda internet ağlarõnõn kullanõmõnõn geliştirilmesi yönündeki çabalar 
güçlendirilmelidir.  

Mevzuat ve düzenlemelerle ilgili sorunlar 
Genel mevzuat ve yönetmelikler ile özellikle KOBİ�lere yönelik önlemler arasõnda çõkar 

çatõşmasõndan kaçõnõlmasõ gerekmektedir. Örneğin, kayõt dõşõ ekonominin denetimi için tasarlanan 
kanunun birçok KOBİ tarafõndan engelleyici, sert kurallar getiren bir kanun olarak algõlanmasõ 
mümkündür. Buna benzer şekilde sosyal güvence katkõ paylarõnda meydana gelen artõş da kayõt dõşõ 
çalõşan işçi sayõsõnda artõşa yol açabilir. Rekabet politikasõnõn, haksõz rekabet uygulamalarõnõn önünü 
kesecek şekilde güçlendirilmesi ve KOBİ�lerle ilgili düzenleyici reformlarõn da Türkiye�de 
uygulamaya konan genel reformlarõn bir parçasõ olmasõ gerekmektedir. Avrupa Birliği müktesebatõnõn 
kabul edilmesine ilişkin 2001 tarihli ulusal programõnõn yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye, 
ekonomik geçiş programõnõn benimsenmesine hõz verecek köklü bir idari reformun gerçekleştirilmesi 
taahhüdüne girmiştir. Bu programlarõn her ikisi de Türkiye�nin idari yapõsõnõn uluslararasõ standartlara 
uygun hale getirilmesine hizmet etmektedir. Düzenleyici reformun ötesinde, KOBİ�lerin finansman 
kaynaklarõ ile özel yardõmlara kolaylõkla ulaşmalarõnõ sağlayõcõ özel önlemler de uygulamaya 
konmaktadõr. 
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BÖLÜM 2 � KOBİ�LERİN İŞ ORTAMININ GÜÇLENDİRİLMESİ 

Türk KOBİ�leri son yõllarda, özellikle keskin GSYİH değişimleri, iki kriz, yüksek enflasyon, 
döviz kuru istikrarsõzlõğõ ve katõ düzenleme politikalarõ ile çalkalanan genel itibariyle elverişsiz iş 
ortamõnda faaliyetlerini yürütmeye çalõşmaktadõr. Son on yõllõk zaman diliminde (1993-2003) 
GSYİH�nõn 1993�de %8.4 ve 2003 yõlõnda ise -%7.5 arasõnda keskin bir dalgalanma gösterdiği 
görülmektedir. Bunun sonucu olarak yõllõk GSYİH ortalama büyüme hõzõ ancak %2.1 oranõnda 
gerçekleşmiştir ki; bu hõz birçok Avrupa ülkesindekine eş değer olsa da, Türkiye gibi büyüme 
potansiyeli yüksek olan ve giderek büyüyen bir nüfusa sahip bir ülke için son derece düşüktür. GSYİH 
deflatörü ile ölçüldüğünde, yõllõk ortalama enflasyon oranõ %50�yi aşmõş ve 1994 yõlõnda da tavan 
yaparak %100�e ulaşmõştõr. Türk Lirasõnõn efektif döviz kuru değeri ise 1993-2003 döneminde yõlda 
%65 değer kaybetmiştir (Bakõnõz Şekil 1). Enflasyon ve yurtiçi talepte meydana gelen büyük 
dalgalanmalar ve kamu borçlarõndaki dahil aşõrõ yüksek reel faiz oranlarõ KOBİ�lerin rekabet edebilir 
kalmalarõnõ sağlayan imkanlar üzerinde son derece olumsuz etki bõrakmõştõr. Büyük işletmeler, 
yurtdõşõndan daha uygun koşullarla sağlanan finansman olanaklarõ veya ihracat yapmalarõ sebebiyle 
daha kuvvetli bir sermaye altyapõsõna sahip olduklarõndan, bu olumsuz etkilerin üstesinden gelmede 
daha iyi bir konumdadõr. 

1980�lerin başõyla birlikte  yapõsal politikalarõn ve idari reformlarõn detaylõ bir şekilde gözden 
geçirilmesinin, KOBİ�lerin de faaliyet göstermekte olduğu çerçevenin geneli itibariyle olumlu etkileri 
olmuştur.Yurt içinde yaşanan ekonomik krizlerinin sõklõğõ ve şiddeti ile özellikle Uluslararasõ Para 
Fonu ve Dünya Bankasõ tarafõndan öne sürülen şartlarõn yanõ sõra Türkiye�nin Avrupa Birliği�ne aday 
ülke olmasõndan kaynaklanan diğer şartlarõn yaratmõş olduğu uluslararasõ baskõlar, söz konusu 
reformlarõn yapõlmasõnõ zorunlu kõlmõştõr. Bu reformlarõn en temel amacõ ithal ürünlere karşõ milli 
ürünlerin olduğu bir ekonomiden açõk ve rekabetçi bir piyasa ekonomisine geçilmesinin sağlanmasõdõr.  
Sübvansiyonlarõn düşürülmesi ve kamu teşebbüsleri üzerindeki fiyat kontrolü gibi doğrudan 
KOBİ�lerle alakalõ olmayan çok sayõda programõn uygulamaya konmuş olsa da, döviz ve dõş ticaret 
rejimlerinin serbestleştirilmesi KOBİ�leri doğrudan ilgilendirmiştir.  

1980�li yõllarda yaşanan ilk serbestleştirme dalgasõndan sonra, Avrupa Birliği�yle 1996�da 
gümrük birliğine girilmesi ve imal mamullerde AB ortak dõş tarifelerinin kabul edilmesi, tarife 
bariyerlerinin indirilmesini tetikleyen ve KOBİ�lerin faaliyet gösterdiği rekabetçi ortamõ temelden 
değiştiren en önemli adõmlarõ oluşturmuştur. Dõş ticaretin payõ hõzla yükselmiş ve ithalat ve ihracatõn 
toplamõ, mamul mallarõn payõndaki büyük artõşla birlikte, halen GSYİH�nõn %50�sini temsil eder hale 
gelmiştir. 

Mali sistem 
Türk mali sisteminin yaşadõğõ başarõsõzlõklar;  özellikle 1994, 2001-2002�de yaşanan bankacõlõk 

ve döviz krizi ile 1999 istikrar programõnõn çöküşü ekonomide son yõllarda görülen kötü performansa 
ön ayak olmuştur. 1989 yõlõnda sermaye hareketlerinin serbestleşmesinden bu yana ve hükümetlerin 
bütçeyi kontrol altõnda tutamamalarõndan, özel bankalar, son derece yüksek reel faiz oranlarõ 
üzerinden artan kamu borçlarõnõn finanse edilmesinde kullanõlan bir araç haline gelmiştir. Kamu 
borçlarõnõ finanse eden bankalarõn olduğu ve yabancõ sermayenin genellikle yetersiz şekilde 
korunduğu bir ortamda, üretim sektörü için kullanõlabilecek kredi miktarõnõn kõsõtlõ olmasõ doğaldõr.  
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Şekil 1. Temel ekonomik göstergeler  
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Efekif Döviz Kurlarõ
1995 endeksi = 100, günlük ortalama kur
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3 aylõk hazine bonosu 
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2000 yõlõnõn sonlarõ ve 2001 yõlõnõn başõnda yaşanan mali ve bankacõlõk krizlerinin KOBİ�ler 
üzerinde doğrudan ve dolaylõ olumsuz etkileri olmuştur. Bu krizler, faiz oranlarõnõn düşeceği 
varsayõmõyla uzun vadeli yatõrõmlarõnõ kõsa vadeli borçlanmalarla finanse eden küçük ve orta ölçekli 
bankalar nedeniyle patlak vermiştir. Ancak, gittikçe artan cari hesap açõğõ ve özelleştirme 
programlarõnda yaşanan gecikmeler faizlerin artõşõna katkõda bulunmuş ve söz konusu bankalarõ 
ellerinde bulunan devlet bono ve tahvillerini satõşa zorlayarak tüm bankacõlõk sistemi ve yabacõ 
yatõrõmcõlar arasõnda bir güven bunalõmõ yaratmõştõr. Bu durum ise bir nakit krizi doğurmuş, faiz 
oranlarõnõn çok yükselmesine ve ekonomide kredi alma oranlarõnõn düşmesine sebep olmuştur. 
Dolayõsõyla 200�in ilk aylarõ ile 2002 ortalarõ arasõndaki dönem boyunca özel sektöre kullandõrõlan 
kredi miktarõ %15 daralmõştõr.  

KOBİ�ler için ayrõca zararlõ olan bir başka husus ise büyük bankalarõn kredi vermede önceliği 
çapraz hissedarlõklarõ bulunan daha büyük ölçekli işletmelere, küçük ve orta büyüklükteki bankalarõn 
ise kurmuş olduklarõ müşteri ağlarõndaki bağlantõlarõna verme eğilimi olmuştur. Bu duruma kõsmi bir 
çare olarak devlet; açõk pozisyonlu destekleme kredisi veren kamu bankalarõ (KOBİ�ler için Halk 
Bankasõ kanalõyla) aracõlõğõyla tarõm, inşaat ve KOBİ sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmeleri 
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desteklemek için müdahalede bulunmuştur. Bu bütçe benzeri işlemler kamu bankalarõnõn büyük 
kayõplar vermesiyle sonuçlanmõş olup bunun neticesinde mali sektörünün problemleri daha da 
ağõrlaşmõştõr.  

Türk finans sektöründe 1999 yõlõnda yürürlüğe giren yeni bankacõlõk mevzuatõ önemli bir 
başlangõç noktasõdõr. Bu mevzuatõn en temel hedefi Türk bankacõlõğõnõn idari ve denetimsel rejiminin 
uluslararasõ standartlarla uyumlu hale getirilmesi olmuştur. Bu kanun yeni bir bağõmsõz düzenleme 
kurumu olan Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu�nun kurulmasõnõ sağlamõş, bu kurum da 
daha önce Merkez Bankasõ ve Hazine tarafõndan icra edilen denetim misyonunu kendi üzerine almõştõr. 
Yürürlüğe konan bu kanunun ve uygulamaya yönelik kararnamelerin ve hemen akabinde bunlar 
üzerlerinde yapõlan değişikliklerin amaçlarõ arasõnda aşağõda belirtilen hususlar bulunmaktadõr:  

• Bankacõlõk izinleri ve başarõsõz bankalarõn devralõnmasõna yönelik kararlarla ilgili olarak 
Bankacõlõk Konseyi�nin yetkilerinin genişletilmesi 

• Özellikle kredi zarar karşõlõklarõ ve konsolide bazda çeşitli bankacõlõk oranlarõnõn 
oluşturulmasõyla ilgili olarak daha tedbirli bir sistemin oluşturularak kuvvetlendirilmesi  

• Kötü idare veya banka varlõklarõnõn kötü kullanõmõ halinde sorumlu hissedar ve banka 
yetkililerinin kişisel sorumluluklarõnõn arttõrõlmasõ  

• Teminat garantilerinin Avrupa standartlarõna çekilmesi. 

• Bankalarõn dahili kontrol ve risk yönetimi sistemleri kurmalarõnõn şart koşulmasõ. 

2001 yõlõnda yaşanan mali krizden ötürü bankacõlõk sektörünün rehabilitasyonuna yönelik 
çalõşmalara hõz verilmiştir (Bakõnõz 1 numaralõ Özel Bilgi). Bankacõlõk Sektörü Yeniden Yapõlandõrma 
Programõ Mayõs 2001 tarihinde yürürlüğe konmuş olup bu programõn üç temel hedefi bulunmaktadõr:  

• Kamu bankalarõnõn yeniden yapõlanmalarõ, yeniden organize edilmeleri ve özelleştirilmeleri. 

• Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu tarafõndan idare edilen bankalarõn hõzlõ bir şekilde tasfiye 
edilmeleri veya yeniden yapõlandõrõlmalarõnõn sağlanmasõ  

• Özel bankacõlõk sektörünün yeniden güçlendirilerek hakim kõlõnmasõ.  

Bu hedeflere erişebilmek için Mayõs 2001 tarihinde yeni bir bankacõlõk yasasõ yürürlüğe girmiştir. 
Merkez Bankasõ�na bağõmsõzlõğõnõ koruyarak fiyat istikrarõnõ sağlanmak gibi temel bir amaç yüklenen 
yeni Merkez Bankasõ kanunu da eşzamanlõ olarak çõkartõlmõştõr. 
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Özel Bilgi1.  Bankacõlõk sektörünün yeniden yapõlanmasõ 

Bankacõlõk sistemi 90�lõ yõllarla birlikte önemli bir gelişim süreci yaşamõş, bu süreçte bir çok banka kurulmuş ve varlõk ve karlarõ 
önemli artõş göstermiştir. Buna rağmen, bu süreç büyük problemlerle sekteye uğratõlmõştõr. Asõl rolleri mülkiyetinde bulunduklarõ 
Gruplarõn bankacõlõk harici faaliyetlerinin finanse etmek olan küçük bankalarõn çoğu büyüklüklerinden ötürü kar edemeyen 
bankalardõ. Devlet bankalarõ ise hizmet yükümlülükleri yüzünden zarar etmekte (�görev zararõ�) ve genel olarak bankacõlõk 
sistemi büyük ölçüde,  kredi ve tasarruf faizleri arasõndaki açõk ara farka bağlõ olarak  çalõşmaktaydõ. Kasõm 2000 ve Şubat 2001 
tarihlerinde yaşanan nakit krizi ve bunu takip eden durgunluk bankacõlõk sistemindeki dengesizlikleri daha da belirgin hale 
getirmiş ve yetkililerin dokuz bankayõ Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu (TMSF) denetimi altõna almasõna yol açmõştõr.15Mayõs 
2001 tarihinde devlet bankalarõ ve TMSF tarafõndan denetlenen bankalar Hazine senetlerinde yaşanan GSYİH�nõn %31 
oranõnda değer kaybõndan ötürü zarara uğramõş ve dolayõsõyla kamu borçlerõ daha da yükselmiştir.  Yeni kayõplarõn önüne 
geçmek üzere devlet bankalarõ tarafõndan verilen destekleme kredilerinin artõk görev zararõ şeklinde değil de doğrudan bütçeden 
karşõlanmasõ gerekecektir. Ayrõca devlet bankalarõ ile TMSF denetimindeki bankalar tarafõndan sunulan tasarruf faizleri Hazine 
tahvili faizlerinden aşağõda tutularak özel bankalar karşõsõnda haksõz rekabet oluşmasõnõn önüne geçilecektir. Buna ek olarak 
kamu bankalarõnõn bilançolarõnõn bir dayanağa oturmasõ ve daha şeffaf hale getirilmesi için önlemler alõnmõştõr.  Bu bankalarõn 
operasyonlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ da söz konusu olmuş, bu durum 1999 ve 2002 yõllarõ arasõnda banka personelinin 
%37�sinin işten çõkartõlmasõna ve şube sayõsõnõn %28 azaltõlmasõna sebep olurken diğer hususlarõn yanõ sõra Emlak Bank 
kapatõlmõş ve bankanõn varlõk ve kredileri Ziraat Bankasõna devredilmiştir. TMSF tarafõndan idare edilen bankalar da ayrõca 
büyük ölçüde yeniden organize edilmişler, personel ve şube sayõlarõnda yarõdan fazla azalma gerçekleşmiştir. Özel bankalar da 
ayrõca bir reform sürecinden geçmiştir. Şubat 2002 tarihinde (sõkõ şekilde ele alõnan bir pozisyon ön incelemesinden sonra) önde 
gelen 26 bankayõ içine alan bir rehabilitasyon planõ ilan edilmiştir. Bundan öte ayrõca bankalarõn tedbir sistemi daha da 
güçlendirilmiş ve kõsa vadeli döviz pozisyonlarõ sermayelerinin %20�si ile sõnõrlandõrõlmõştõr. Bu bankalardan ayrõca Kredi 
risklerini daha fazla çeşitlendirmeleri de istenmiştir. Risk kapsama oranlarõnõn öz sermaye ile karşõlaştõrõlarak yeniden 
düzeltilmesini öngören programlar da  büyük ölçüde tamamlanmõştõr.  

Bankacõlõk sistemi kõsmen konsolidedir ve kayõplarõ sermayeleştirilmiş olup bankalarõn kendi riskleri ve risk taşõyan kredilerinin 
de boyutu küçültülmüştür. Döviz cinsinden açõk pozisyonlar devlete devredilmiş olup düşük seviyede tutulmuştur. Yeniden 
yapõlandõrma faaliyetlerinin hedeflerinden biri ise, rehabilite edilmiş bilanço ve yönetime sahip küçük bankalarõn faaliyete devam 
ettikleri bir ortamda, giderek daha verimli ve kârlõ bir bankacõlõk çekirdeğinin oluşturulmasõnõn sağlanmasõdõr.  

Başlangõçta, bankacõlõk ve finans sisteminde yürütülen reform hareketlerinin KOBİ�ler üzerinde 
olumsuz etkileri olmuştur. Esnaf ve zanaatkarlar ile yeni kurulan işletmelere, (Ziraat Bankasõ ve Halk 
Bankasõ gibi) uzmanlaşmõş bankalar kanalõyla sağlanan  destek kredilerinden kaynaklanan görev 
zararlarõnõn Hazine tarafõndan finanse edilmesine son verilmesi gibi tedbirlerden ötürü, bankalar 
geçmişe dönük olarak ve kendileri karar almak suretiyle faiz oranlarõnõ yükseltmişler ve bu da ödeme 
güçlüğüne ve kullanõlan kredi hacminde önemli ölçüde düşüşe sebep olmuştur.  

2002 yõlõnda, ekonomik reform programõ ve ekonomide yaşanan toparlanmayla bağlantõlõ olarak, 
bankalar KOBİ�ler için özel ve daha elverişli şartlarlarda kredi programlarõ başlatmõştõr. Kamu 
kesiminin finansman talebindeki azalõş, bankalarõ özel sektöre daha fazla işletmeye kredi vermeye 
yöneltmiş olabilir, bu durum KOBİ�lerin lehinedir. Kredi veren kuruluşlar arasõnda yaşanan rekabetle 
faiz oranlarõnõn aşağõya çekilmesi önemlidir.   

Ticari kredilerin yeniden yapõlandõrõlmasõna yönelik gönüllü bir program ise Mayõs 2002 
tarihinde Türkiye Bankalar Birliği ile önde gelen diğer sanayi örgütleri tarafõndan hayata geçirilmiştir. 
�İstanbul Yaklaşõmõ� olarak da anõlan bu program 96�sõ (100 ile 250 arasõnda işçi çalõştõran) orta 
ölçekli olan 304 işletmeyi ilgilendiren bir program olup yeniden yapõlanma anlaşmalarõ toplam olarak 
10.000�in üzerinde işçi çalõştõran 66 orta ölçekli işletme ile yapõlmõş bulunmaktadõr.   

Yeniden yapõlanma faaliyetlerinin devam etmesine rağmen mali sektörün henüz KOBİ�lerin 
ihtiyaçlarõna tam olarak cevap verebildiği söylenemez. Bankalar küçük ölçekli işletmelere yönelik 
faaliyetlere başlamõş olsa da, söz konusu faaliyetlerin yöneldiği işletmeler halen ihtiyaç duyduklarõ 
kaynaklarõ makul şartlarda alamayacaklarõ düşüncesindedir. Kõsa vadede bu durum, Kredi Garanti 
Fonu�nu (bakõnõz bundan sonra gelen kõsõm) tam olarak işler kõlmak amacõyla ilave kaynak yaratmak 
üzere talepten fedakarlõğa gidilmesine yol açacaktõr. Uzun vadede ise mali sektörün bankalar dõşõnda 

                                                      
15  Tasarruf Mevduatõ Sigorta Fonu, yükümlülüklerini yerine getiremez hale düşen bankalarõn 

tasfiyesinden sorumludur. 1983 yõlõnda Merkez Bankasõnõn himayesinde kurulmuş ve daha sonra da 
Haziran 1999�da kurulan Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu�na devredilmiştir.  
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kalan kõsmõnõn geliştirilerek, sistemin daha geniş bir kredi alõcõsõ kesimine risk sermayesi sağlamasõ 
mümkün olmalõdõr16  

Kamu sektörü reformu 
Türk ekonomisi 1980�lerle birlikte dõşa açõlmaya başlamasõna rağmen, kamu kesimi ekonomik 

hayatta önemli bir rol oynamaya devam etmiştir. 1980�lerden çok öncesine dayanan devlet 
müdahalesi, özellikle geniş kapsamlõ yeniden dağõtõm politikalarõyla, çok sayõda ekonomik sektörün 
korunmasõ şeklini almõş ekonomik ve sosyal hedefler her zaman iyi tanõmlanamamõş veya birbirleriyle 
tutarlõlõklarõ sağlanamamõştõr. Devletin özel piyasaya doğrudan müdahale etmesi özel inisiyatif ve 
piyasalarõn rekabet dinamikleri üzerinde olumsuz bir etki yaratmõştõr.  Bu müdahalelerin finansmanõna 
ekseriyetle çok az dikkat edildiği için, devlet Türk ekonomisinin makroekonomik ve mali 
istikrarsõzlõğõnõn önde gelen sebebi olmuştur.  

Türkiye�nin, ekonomisini hem mal ve hizmet piyasalarõ ve hem de finansal piyasalar bakõmõndan 
uluslararasõ rekabete açmak için geçtiğimiz 20 senede göstermiş olduğu çabalar kamu sektörüne 
yönelik kökten bir reform eşliğinde gerçekleşmemiştir. İki tür kuruluşunun - Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri (KİT) ve devlet bankalarõ- çoğu bütçeden finansman almadan ve uluslararasõ rekabete 
açõlan ekonomide rekabetçi pozisyonlarõnõ riske ederek yeniden dağõtõm faaliyetlerini yürütmüşlerdir.  
Aynõ zamanda devlet parlamentonun ön incelemesine tabi olmayan bütçe dõşõ fonlarõ da kullanõma 
açmõştõr (bunlar kamu teşebbüslerinin kullandõğõ yabancõ kredilere karşõ tam teminat olarak ve banka 
veya kamu teşebbüslerinin ciro edilemez kredi ve görev zararlarõ ile döner sermaye geri ödenmesinde 
kullanõlmõştõr17). Ekonomideki aktif rolüne rağmen kamu sektörü, kişi başõna gelir ve refahõn ve 
özellikle sosyal güvenlik katkõ paylarõnõn arttõrõlmasõ ve işsizliğin azaltõlmasõ gibi ekonomik politika 
amaçlarõnõ gerçekleştirememiştir. Gösterdiği çabalar, ulusal ve uluslararasõ pazarlarda rekabet 
edebilme gücüne sahip, yeni ürün yaratabilen ve yeni pazarlar geliştirebilen büyük bir  KOBİ 
kesiminin gelişiminin aleyhine olmuştur.  

1999 ve 2000 yõllarõ arasõnda hükümet, kamu sektöründe yapõsal bir reform hareketi başlatmõştõr. 
Bu reform hareketinin ana hedefleri :  

• Yerel yönetimlerin mali özerkliklerinin güçlendirilmesiyle kamu kesiminin 
desantralizasyonunun arttõrõlmasõ  

• Görev zararlarõnõn önlenmesi ve bütçe dõşõ ve döner sermaye fonlarõnõn azaltõlmasõyla bütçe 
sürecinin şeffaflõğõ ve verimliliğinin arttõrõlmasõ 

• Şeffaflõğõn arttõrõlmasõ ve aşõrõ istihdam politikasõnda vazgeçilerek kamu sektöründe 
yönetişimin kuvvetlendirilmesi 

Vergilendirme, KOBİ�lerin kamu sektörü reformundan etkilendikleri önemli bir alandõr. Vergi 
tabanõnõ genişletmek ve vergilerin daha etkin bir şekilde toplanmasõnõ sağlamak üzere önlemler 
uygulamaya konmuştur. Uygulamaya konan bu önlemler arasõnda vergi kimlik numarasõnõn gayri 
menkul, bankacõlõk ve finansal işlemlerde kullanõlmaya başlanmasõ da yer almaktadõr. Bu tedbirin 
amacõ; vergi dairelerinin bilgisayarlaştõrõlmasõ, bilgi yönetim sistemine geçilmesi, bölgesel bilgi ve 
denetim merkezleri kurulmasõ ve ödenmeyen vergilerin izlenmesine yönelik sistem kurulmasõyla  
vergi kaçağõnõn ve kayõt dõşõ faaliyetlerin önlenmesidir.    

                                                      
16  Bu konulara ilişkin daha detaylõ görüşler �Küresel Ekonomide Yenilikçi KOBİ�lerin Mali Olarak 

Desteklenmesi� konulu, 3-5 Haziran 2004 tarihleri arasõnda yapõlan 2. OECD KOBİ�lerden Sorumlu 
Bakanlar Toplantõsõna hazõrlõk metninde bulunabilir.  

17 Halk Bankasõ tarafõndan KOBİ�lere sağlanan destekleme kredileri için bu devlet bankasõnca Hazineye 
herhangi bir gecikme faizi ödenmemiştir. 
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Hayata geçirilen önlemlerle KOBİ�lerin vergi makamlarõyla olan ilişkilerinin basite 
indirgenmesine çalõşõlmaktadõr. Gelir Vergisi Kanunu�nda vergi mükellefleri ile devlet arasõndaki 
işlemlerin basitleştirilmesine ilişkin bir dizi önlem alõnmõştõr. KOBİ�lerin faaliyet gösterdiği iş 
ortamõnõn iyileştirilmesine yönelik çabalarõn bir parçasõ olarak Nisan 2003 tarihinde yatõrõmõ teşvik 
eden ve oldukça sadeleştirilmiş vergi usulleri getiren yasa yürürlüğe konmuştur. Yatõrõm teşvik sistemi 
basitleştirilmiş ve bazõ vergi tabanlõ teşvik önlemleri genel vergi sistemine dahil edilmiştir. Bu 
bağlamda, önceki teşvik önlemlerinden biri olan yatõrõm indirimi, halen üretimde kullanõlan ve 
amortismana tabi 5 milyar TL üzerinde bir duran varlõk satõn alan veya üreten tüm yatõrõmcõlara 
otomatik olarak %40 oranõnda sağlanmaktadõr. Bunun sonucunda, belirli vergi, harç ve resimlerden 
muafiyet sağlanmasõ için teşvik belgesi alma zorunluluğu da 1 Ocak 2004 tarihinde yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr (Bakõnõz Tablo 5).  

 

Tablo 5. KOBİ Teşvik Belgelerinin Yõlara Göre Dağõlõmõ 

EURO Bin 

Yõl 

 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Toplam 

KOBİ Sayõsõ 

 

1 155 

1 171 

1 695 

1 229 

246 

390 

147 

6 428 

Yatõrõm Kredileri 

 

91 647 

53 588 

57 786 

37 757 

4 253 

14 188 

5 918 

265 141 

 

 

 

İşletme Kredileri 

 

18 375 

13 270 

37 786 

26 242 

3223 

5 552 

2 041 

106 492 

Toplam Krediler 

 

110 022 

66 859 

95 573 

63 999 

7 477 

19 740 

7 961 

371 633 

Sabit Yatõrõm 

 

175 770 

114 159 

130 681 

85 479 

14 026 

46 418 

19 681 

586 218 

İşçi Sayõsõ 

 

14 974 

12 117 

10 222 

5 587 

674 

1 498 

517 

45 589 

Not: Belge verilme işlemleri makroekonomik durumdan oldukça fazla etkilenmektedir. 2000 ve 2001 yõllarõnda ortaya çõkan krizlerin 
ardõndan, katõlõmda bulunan firmalarõn sayõsõ önemli oranda düşmüştür. Program, daha yüksek kredi toplamlarõnõn olduğu yõllarda bile 
oldukça az sayõda KOBİ�ye ulaşmaktadõr.  

KOBİ�lerin elverişli bir iş ortamõnda kalkõnabilmeleri için kamu sektörü reformuna devam 
edilmelidir. Devlete ait işletmelerin özelleştirilmesi programõ güçlendirilerek, devlet müteşebbis 
kimliğinden kurtarõlmalõ ve ekonomiye sarf edilen kaynağõ ve faaliyetlerini denetim ve düzenleme 
rolüne kanalize etmelidir. Mevcut kayõt dõşõ ekonominin boyutu düşünüldüğünde, birçok KOBİ 
üzerinde olumsuz etki yaratacak yakõn zamanda uygulamaya konmuş bütçe daraltma politikasõnõn 
sebep olduğu rahatsõzlõklarõn azaltõlmasõ için vergi reformuna tabanõn yayõlarak devam edilmelidir. 
Kamu maliyesinin konsolidasyonu için bütçe kõsõtlamalarõ anahtar bir rol oynamaktayken, eğitim, 
sağlõk ve altyapõ gibi öncelikli alanlarõ korumak da önem arz etmektedir. Bunun sağlanmasõ, 
KOBİ�lerin desteklenmesi dahil tüm kamu harcama programlarõnõn detaylõ bir şekilde 
değerlendirilmesini gerektirmektedir. 
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Yatõrõma daha uygun ortamõn yaratõlmasõ 
Türk ekonomisinin daha hõzlõ gelişmesi için daha fazla yatõrõm yapõlmasõ gerekmektedir. Bu 

durum mali sistem dõşõndan mali kaynak kullanõmõnõ gerektirebilir. Ayrõca, yeni yatõrõmlarõn ileri 
teknoloji ve modern know-how�õ da beraberinde getirmesi tercih edilen bir durumdur. Bu, Türkiye�nin 
büyük ölçüde doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmõnõ (DYSY) teşvik etmesi gerektiğinin sebeplerinden 
biridir. Büyük ölçekli yabancõ işletmeler ile kurulan bağlar sayesinde ekseriyetle, pazarlama 
faaliyetleri büyük işletmelere bõrakõlõrken, küresel üretim değer zinciri içerisinde bir niş pazar 
bulunmasõ yoluyla,  dolaylõ ihracat olanağõ sağlanmasõ da doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmõnõn 
teşvik edilmesinin ikinci sebebidir. Bu genellikle KOBİ�lerin küresel pazarlara erişiminin en etkin 
yoludur. Ancak Türkiye�de, GSYİH yüzdesi olarak ölçüldüğünde DYSY miktarõ görece düşük 
kalmakta ve tanõnan yetkilendirmelerden de daha düşük olma eğilimi göstermektedir (1992 ile 2002 
yõllarõ arasõnda DYSY miktarõ senede 990 milyon ABD Dolarõ veya GSYİH�nõn %0.5 iken bu değer 
AB�ye katõlacak aday ülkelerde %2-5 olarak gerçekleşmiştir.  

Şekil 2. Türkiye�ye yapõlan doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmõ 
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Kaynak:  Hazine Müsteşarlõğõ 

İstikrarsõz politik ve makroekonomik ortam doğrudan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõ olumsuz 
etkilerken, yabancõ işletmelere karşõ bazõ ayrõmcõlõklar, bürokratik prosedürlerin zorluğu ve elverişsiz 
yasal ortam da diğer engeller arasõnda yer almaktadõr. Ancak, mevcut durumu iyileştirmesi beklenen 
ve yabancõ yatõrõm mevzuatõnõ serbestleştiren, yasa Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu 
yasa (yabancõ uyruklu gerçek şahõs veya yurt dõşõnda ikamet eden bir Türk vatandaşõ veya Türkiye�ye 
doğrudan yatõrõm yapan yabancõ bir hükmi şahõs veya kuruluş olmak üzere) DYSY�nõn ve yabancõ 
yatõrõmõn tanõmõnõ uluslararasõ standartlara göre yapmaktadõr. Yabancõ yatõrõm; yeni şirket veya 
yabancõ bir şirketin şubesinin kurulmasõ veya mevcut bir işletmenin direk veya hisse senedi piyasasõ 
aracõlõğõyla en az %10 hisse veya oy hakkõna eşit miktarõn edinimi olarak tanõmlanmaktadõr. Bu yasa, 
Yabancõ Yatõrõmlar Genel Müdürlüğü�nden izin alõnmasõ zorunluluğunu kaldõrmõştõr. Bu sayede artõk 
yabancõ yatõrõmcõlar da Türk vatandaşõ yatõrõmcõlarla aynõ muameleyi görecektir. Yabancõ yatõrõmcõlara 
sõnõr dõşõ edilmeme konusunda garantiler getirilmekte ve elde ettikleri kâr veya temettüleri serbestçe 
yurtdõşõna çõkarma ve sahip olduklarõnõn tümüyle veya bir kõsmõ ile yatõrõm yapma, lisans hakkõ vb. 
satma veya tasfiye etme hakkõ tanõnmõştõr. Türk Ticaret Kanunu�na göre kurulan ve tescil yaptõran 
yabancõ yatõrõmcõlar Türk vatandaşlarõnõn tabi olduğu kurallara tabi olarak gayrî menkul 
edinebileceklerdir. Ayrõca, yabancõ firmalar yabancõ eleman çalõştõrabilecektir. Hazine Müsteşarlõğõ 
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yabancõ yatõrõm ve ilgili politikalara ilişkin veri derlemesini gerçekleştirmektedir. Zamanla bu elverişli 
koşullar �yaşanan tecrübeler neticesinde pazarlarõn erişimin gerçekten kolay olduğuna ikna olmasõyla -  
sadece rekabet gücü yüksek orta ölçekli işletmelerle sõnõrlõ kalmayarak daha fazla uluslararasõ 
yatõrõmõn yapõlmasõna ve daha fazla istihdamõn yaratõlmasõna uygun bir ortam oluşturacaktõr. 

Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan uygulanmakta olan yatõrõm desteği yerel ve yabancõ işletmeler 
için aynõ şekilde işlemektedir. İşletmenin bulunduğu yere, boyutuna ve yatõrõm türüne bağlõ olarak 
belirli öğeler değişiklik göstermektedir. Yer kriteri üç kategoride tanõmlamaktadõr: gelişmiş yöreler, 
kalkõnmada öncelikli yöreler ve normal yöreler. Yatõrõm desteği çeşitli şekillerde 
gerçekleşebilmektedir: gümrük vergilerinden muafiyet, ithal edilen veya yurtiçinden satõn alõnan 
makine ve ekipmana sağlanan katma değer vergisi muafiyeti ve bütçeden kredi tahsisi. �Yatõrõm 
İndirimi� adõ verilen ve işletmelerin çoğu tarafõndan tercih edilen yatõrõm desteği ve �belirli vergi, 
resim ve harçlardan muafiyetler� önceden Genel Yatõrõm Teşvik Sistemi�nde sunulan teşvik 
önlemlerinin bir kõsmõnõ oluşturmaktaydõ. Bir çeşit kurumlar vergisi indirimi olan yatõrõm indirimi 
Nisan 2003 tarihinden bu yana otomatik olarak uygulanmakta olup bankalardan yatõrõm kredisi 
alõnmasõna ilişkin işlemler üzerindeki belirli vergi, resim ve harçlar için sağlanan muafiyetler de Ocak 
2004 tarihinden itibaren otomatik olarak uygulanmaya başlamõştõr. Dolayõsõyla, bundan böyle teşvik 
belgesi edinme zorunluluğu kalmamõştõr. Bütçeden sağlanan ikrazlar ise KOBİ yatõrõmlarõ, AR-GE, 
çevre koruma, bölgesel kalkõnma ve teknolojide öncelikli alanlar ile teknoloji geliştirme bölgelerine 
yatõrõm yapõlmasõnõ amaçlamaktadõr. KOBİ�ler yatõrõm teşvik programlarõndan ve ayrõca teknoloji 
yatõrõmõna odaklõ bir dizi özel önlemden de istifade edebilmektedirler (Bakõnõz Bölüm 3).  

Yeni işletme kurmak ve tescil ettirmek için takip edilmesi gereken prosedürler basitleştirilmiş ve 
Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe konan yeni yatõrõm kanunuyla bu süreç hõzlandõrõlmõştõr. 19 farklõ 
işlem ve en az iki buçuk ay gerektiren  eski prosedür terk edilerek yerine, kuruluş sözleşmesinin ticaret 
sicile yollanmasõyla birlikte 3 adõmda ve bir gün içerisinde yeni kurulum ve tescilin tamamlanmasõnõ 
sağlayan yeni bir prosedür getirilmiştir. Diğer formaliteler (Kuruluş sözleşmesinin Ticaret Sicil 
Gazetesi�nde yayõnlanmasõ, belediye ve ilgili vergi dairelerine başvuru gibi) daha sonra da 
tamamlanabilmektedir. 

İşgücü Piyasasõ 
KOBİ�ler, işgücü piyasasõnõ etkileyen tüm politika ve düzenlemelerle doğrudan ilgilidir. Faaliyet 

oranlarõnõn yükseltilmesi, insan sermayesinin güçlendirilmesi veya esneklikten ödün vermeksizin 
formal sektörün genişletilmesi gibi önlemler KOBİ�leri doğrudan etkiler. KOBİ�lerdeki istihdamõn 
göreceli önemi göz önünde bulundurulduğunda KOBİ sektörüne özgü değişiklikler işgücü piyasasõ 
üzerinde vakit kaybetmeksizin etkisini gösterecektir. Genel olarak, Türk işgücü piyasasõnõn işverenler 
açõsõndan olumlu özellikleri bulunmaktadõr. İşgücü piyasasõ diğer ülkelere kõyasla daha az maliyetli 
işgücü temin etme olanağõ sunarken, ücretler nispeten daha esnek bir yapõya hakimdir. Ücretler önemli 
boyutlara ulaşan kayõt dõşõ ekonomi sebebiyle fazla gelişmemiştir. Kayõt dõşõ sektörün boyutlarõ 
sebebiyle ortalama mesai süresinin ne kadar olduğunun ölçülmesi zor olsa da Avrupa Birliği�nde 
senelik 1650 saat olan bu rakamõn Türkiye�de oldukça yükseklerde, senelik 2300 veya 2400 saat 
olduğu tahmin edilmektedir.  

Çalõşma saatleri yüksek olmasõna karşõn istihdam ve işgücü faaliyet oranlarõ düşüktür, fakat 
sağlõklõ bir KOBİ sektörü bu durumun iyileşmesini sağlayacaktõr. Erkeklerde %75 olan faaliyet oranõ 
kadõnlarda %28 olup, ortalamasõ %51.5�tir; ki bu değer 2002 yõlõnda OECD ülkelerinde ortalama 
%70�tir. 1990�lõ yõllarda %6.5 olduğu belirtilen resmi işsizlik oranõ 2000-01 krizleri ile aşõrõ yükselişe 
geçerek 2003 yõlõnda %11 olarak gerçekleşmiştir. Kadõnlarõn işgücü piyasasõnda sahip olduklarõ pay 
nispeten düşük olup bir çoğu aile işletmelerinde ücretsiz işçi olarak çalõşmaktadõr. Hatta istihdama 
katõlan kadõnlarõn %50�sinden fazlasõ (5.5 milyon kadarõ) hiçbir ücret ödenmeksizin, çoğunluğu tarõm 
sektöründe olmak üzere kendi aile işlerinde çalõşmaktadõr (Bakõnõz 2. numaralõ Özel Bilgi).  Serbest 
meslek sahibi kadõnlar toplam çalõşan kadõnlarõn %11.6�sõnõ oluştururken bu rakamlar erkeklerde 
%29.5�tir.  
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İşgücü piyasasõ politikasõ istihdamõ arttõrmak ve işsizliği azaltmak için birçok yol aramaktadõr. Aktif 
politikalar, sanayi ve hizmet sektöründeki halen çalõşan veya potansiyel işgücüne, özellikle teknoloji ve 
ICT alanlarõnda becerilerin geliştirilmesiyle rekabetçi ekonominin uzun vadeli ihtiyaçlarõna daha hazõrlõklõ 
olmalarõ için yardõmcõ olmayõ amaçlamaktadõr. Kõsa vadede ise politikalar, özelleştirme veya krizin 
kaçõnõlmaz etkisi olan işten çõkarmalar nedeniyle ortaya çõkan işsizlik sorunu etkilerinin azaltõlmasõna ve iş 
bulunmasõna yardõmcõ olmak suretiyle işgücü piyasasõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõna yoğunlaşmõştõr. Bu 
programlar İşsizlik Sigorta Fonu veya Türkiye İş Kurumu�nun Özelleştirme Sosyal Destek Projesi�nin bir 
parçasõ olarak veya KOSGEB aracõlõğõyla yürütülmektedir. 

İlaveten işgücü piyasasõnõn içinde bulunduğu genel şartlarõn iyileştirilmesi ve mevzuatõn ilgili ILO 
(Uluslararasõ Çalõşma Örgütü) ve Avrupa Birliği standartlarõna uyumlaştõrõlmasõ için adõmlar atõlmaktadõr. 
Bu adõmlar yarõ-zamanlõ iş, esnek çalõşma saatleri, işverenin iflasõ durumunda işçi garanti fonu kuruluşu, 
çalõşanlar için bilgi kaynaklarõnõn iyileştirilmesi ve işyeri güvenliği ve sağlõğõnõn arttõrõlmasõ ile alakalõdõr. 
Ayrõca, çocuklarõn kötü koşullarda çalõştõrõlmasõnõ önleyen ve 18 yaşõndan küçüklerin çalõşma koşullarõnõ 
düzenleyen ve doğum izni kullananlara daha adil ücret ödenmesi imkanõ getiren yasalar çõkarõlmaktadõr. 

Özel Bilgi 2. Kadõnlar  ve Türkiye�de girişimcilik 

Kayõtlõ olarak çalõşan işgücünün %73�ünü erkekler oluştururken kadõnlar %26�sõnõ oluşturmaktadõr. Kadõnlarõn özel 
sektörde çalõşma oranlarõ daha düşüktür (%16�) ve kendi işine sahip kadõn sayõsõ ise daha da düşmektedir (%3.4). 
Çalõşan kadõnlarõn %50�sinden fazlasõ aile işinde ücretsiz olarak, bir çoğu da tarõm sektöründe çalõşmaktadõr. 
Türkiye�de ataerkil toplum yapõsõ, geleneksel kadõn-erkek rolleri, öğrenim eksikliği ve işgücündeki tecrübe eksikliği 
gibi faktörlerden ötürü kadõnlarõn girişimcilikte geride kaldõğõ görülmektedir. Kõrsal kesimdeki kadõn için, yeni işlerin 
kurulmasõnda genç kadõnlarõn örnek alabileceği  çok az sayõda rol modeli veya kadõn girişimci bulunmaktadõr. 
İşyeri sahibi olmayõ düşleyen kadõnlar da, sermaye eksikliği, kredi imkanlarõna erişim eksikliği gibi erkek 
girişimcilerin de önünü kesen faktörlerden etkilenmektedir. Öğrenim ve iş tecrübesi eksikliği kadõn girişimcileri 
daha fazla engellemektedir. 

Türkiye, girişimcilere sağlanan fõrsatlarõn arttõrõlmasõ için elinden geleni yapmaktadõr. Bu çabalar özellikle 
kadõnlara yönelik bir amaç olarak açõkça dile getirilmelidir. Kadõnlarõn ekonomideki rollerinin izlenmesi için daha 
nitelikli verilere ihtiyaç duyulmaktadõr. Bu özellikle kõrsal kesimden kentsel kesime sürekli göç halinde bulunan 
nüfustaki değişen rollerinin ölçülmesi için gereklidir. Kadõnlarõn toplumda değişen rollerine ilişkin araştõrmalar 
kadõnlarõn girişimci olmalarõnõ engelleyen değişkenlerin belirlenmesine yardõmcõ olmalõ ve kadõnlarõn iş hayatõnda, 
yenilik ve girişimcilikte daha fazla rol almalarõnõ sağlayacak program ve faaliyetlerin belirlenmesini de 
kolaylaştõrmalõdõr.  

Kredi olanaklarõna erişimin kolaylaşmasõyla kadõnlar girişimciliğe daha fazla yönelecektir. Kadõnlarõn sahip olduğu 
işletmelerin erkeklerinkine nazaran daha yeni ve küçük ölçekli olacağõ düşünüldüğünde kadõnlara odaklõ mikro 
kredi türünde kullandõrõlacak kredilerle serbest  meslek sahibi kadõnlarõn sayõsõ arttõrõlabilir (serbest meslek en 
küçük çaplõ girişimcilik modeli olup işyeri sahibi kadõnlara iş hayatõnõ öğreten bir ortamdõr). Bu tür kredi 
programlarõna örnek olarak Bangladeş�teki Grameen Bankasõ ve Latin Amerika ile Karaipler�de uygulanan benzer 
programlar gösterilebilir.  Benzer modeller Amerika Birleşik devletleri ve Kanada�da da bulunmaktadõr.18 Kredi 
sürecinde destek sağlanmasõ ve yeni iş kuracak kadõn girişimcilere  bankacõlõk ve daha iyi iş yönetimi konusunda 
teknik eğitim sağlanmasõ önemlidir. KOSGEB Türk girişimcilere yardõmcõ olmak için çeşitli iş destek 
programlarõnõn incelenerek adaptasyonunun sağlanmasõnda gerçekten büyük bir başarõ örneği sergilemiştir. 
Dünya genelinde uygulanmakta olan mini ve mikro kredi programlarõnõn incelenmesiyle Türkiye�deki kadõnlarõn 
girişimcilik fõrsatlarõndan yararlanmalarõnda kullanõlabilecek bir veya daha fazla (örneğin biri kõrsal kesime ve bir 
diğeri de kentsel kesime yönelik olmak üzere) model oluşturulmasõ mümkün olacaktõr. 

Krediler üzerine yapõlan tartõşmalar kadõnlarõn başarõlõ girişimci olabilmeleri için gereken diğer tamamlayõcõ 
unsurlara duyulan ihtiyacõn altõnõ çizmektedir. Temel eğitime erişim imkanlarõnõn iyileştirilmesi, hem kadõnlar hem 
erkekler için girişimciliğin bir meslek olarak okul müfredatõna girmesi, başarõlõ iş kadõnlarõ hakkõnda bilgi sahibi 

                                                      
18  Mikro- kredi ve mini-kredinin nelerden oluştuğu konusunda bazõ karõşõklõklar bulunmaktadõr. 

Bangladeş�te ortaklaşa çalõşan bir grup kadõna verilen mikro-kredi 50 veya 100 Euro kadar küçük 
olabilmektedir.Amerika birleşik Devletleri�nde işletme sahibi bir kadõna verilen mini-kredi 20 000 
veya 25 000 ABD Dolarõna kadar olabilir. Az gelişmiş ülkelerde, hedeflenen borç programõ kadõnlarõ 
banka uygulamalarõna ve geri ödeme yapmaya alõştõrmaya yardõmcõ olmak üzere kapsamlõ eğitim 
bileşeni özelliği taşõyabilir. Daha gelişmiş ülkelerde, kadõnlar genellikle banka uygulamalarõ ve borç 
geri ödeme zorunluluklarõ konusunda daha bilgilidirler ve borç sürecinde yönetim danõşmanlõğõ ve 
desteği sağlanmasõna daha fazla önem verilmektedir. Geri ödemeler birçok ülkede çok iyidir ve bu 
programlar sayõ ve boyut olarak son yõllarda gelişmişlerdir. 
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olma yollarõnõn açõlmasõ ve iş sahibi olma fõrsatlarõ hakkõnda daha iyi bilgilenme imkanõ kadõn girişimcilere 
yardõmcõ olmada faydalõ olabilir. Bir çok ülkede �kariyer danõşmanlõğõ (mentoring)� olarak adlandõrõlan, başarõlõ iş 
kadõnlarõnõn, yeni iş kuracak veya kurmuş diğer kadõnlara danõşmanlõk yaptõğõ sistemler geliştirilmeye 
başlanmõştõr. Bu tür dõşarõdan yardõm ve destekleme faaliyetleri KOSGEB veya TOBB veya TESK tarafõndan 
yürütülebilir. Ticaret derneklerinde, ticaret ve sanayi odalarõ bünyelerinde kadõn komisyonlarõnõn kurulmasõ da 
kariyer danõşmanlõğõ sistemine yardõmcõ olabilir ve kadõn girişimcilerin sorun ve isteklerini devletin ve iş 
dünyasõnõn dikkatine sunmasõnõ kolaylaştõrabilir.  

Eğitim politikalarõ 
Demografik yapõsõ göz önüne alõndõğõnda Türkiye�nin önemli ölçüde insan kaynağõ potansiyeli 

bulunmasõna rağmen bu potansiyel, yetersiz eğitim seviyesi yüzünden yeterince 
değerlendirilememektedir (Bakõnõz Tablo 5). Eğitim sistemindeki zayõflõklar ekonominin genelini 
olumsuz etkilemekte ve düşük işgücü verimliliğine sebep olmaktadõr. Özellikle iyi eğitimli personel 
ihtiyacõ olan KOBİ�lerin çoğu, kaliteli ve iyi eğitimli çalõşanlarõn, sunulan daha iyi ücret ve çalõşma 
koşullarõ nedeniyle çoğunlukla büyük ölçekli firmalarõ tercih etmesi sebebiyle, sõkõntõ yaşamaktadõrlar. 

Türkiye�de, sürekli artan genç nüfus için daha fazla yeni iş imkanõna ihtiyaç duyulmasõ,  
hükümeti 1997 yõlõnda eğitim sisteminde köklü bir reform programõnõ uygulamaya itmiştir. Programõn 
temel hedefleri önceden beş yõl olan ilköğretim süresini sekiz yõla çõkarmak, 2005 yõlõ itibariyle 
ilköğretim, lise ve yüksek okula kayõt oranõnõ sõrasõyla %100, %75 ve %37�ye ulaştõrmaktõr. Program 
ayrõca, okula ulaşõm imkanõ olmayan veya güç koşullarda okula ulaşabilen kõrsal kesim öğrencilerine 
taşõmalõ eğitim sistemini getirmekte olup, fakir ailelerin çocuklarõna ücretsiz ders kitaplarõ ve yemek 
yardõmõ sunulmasõnõ içermektedir. Programõn uygulanmasõ önemli derecede mali çaba istemektedir, bu 
doğrultuda 1990�lõ yõllarõn ilk yarõsõnda eğitime bütçeden %2.7 oranõnda bir pay ayrõlõrken bu oran 
günümüzde GSYİH�nõn %4�üne yükseltilmiştir.  

Tablo 5. Eğitim göstergeleri 

 
Okul-yaş popülasyonunun göreceli boyutu, 2000 

Toplam nüfusa göre yüzdesi 
 

 5-14 15-19 20-29 
Türkiye 20 10 19 
OECD Ortalamasõ 13 7 15 

 
En azõndan bir üst öğrenime devam etmiş olanlarõn sayõsõ 

Yaş grubuna göre yüzde olarak 
 25-34 35-44 45-54 

Türkiye 30 24 19 
OECD ortalamasõ 74 69 60 

 
Üçüncü bir öğrenime devam etmiş olanlarõn sayõsõ 

Yaş grubuna göre yüzde olarak 
 

 25-34 35-44 45-54 
Türkiye 10 8 9 
OECD ortalamasõ 18 16 14 

 
15 yaş ve üzeri cinsiyete göre okuma yazma bilmeyenler (yüzde) 

 
 Toplam Erkekler Kadõnlar 

1990 22.1 10.8 33.5 
2000 14.9 6.5 22 
2002 13.9 6.0 22 

 
GSYİH yüzdesi olarak kişi başõna eğitim harcamasõ miktarõ 

 1995 2000 
Türkiye 2.4 3.5 
OECD ortalamasõ 5.2 5.4 

 

Kaynak OECD, Bir Bakõşta Eğitim, 2003 

 42



 

Programõn başlangõç ve gelişme aşamasõnda, kalifiye öğretmen açõğõ ve yeteri miktarda derslik 
bulunmamasõ gibi sorunlarla karşõlaşõlmõştõr. Buna ek olarak yoksul kõrsal kesimde, yaşlarõ 6 ile 14 
arasõnda değişen 1 milyon civarõnda çocuk 1990�larõn başõnda çalõşmaktaydõlar. Bu durum aileler 
tarafõndan ücretsiz çalõşmanõn faydasõnõn daha yüksek yaşam standardõ için uzun vadeli refahõn 
önünde tutulmasõ nedeniyle ilkokul öğrencilerinin okula devamõnõ düşürmüştür. Bu zorluklara rağmen, 
her ne kadar Türkiye�nin bu alandaki performansõ hâlâ OECD genelinden düşük olsa da, sonuçlar 
oldukça iyidir. 

Türkiye, ilköğretim okullarõna devam oranõnõ arttõrmanõn yanõ sõra orta öğretim iyileştirmeli ve 
yaygõnlaştõrmalõdõr. 1997 yõlõndaki reformlarla birlikte ilköğretime başlayan grup, zorunlu öğrenimin 
12 seneye çõkartõlacağõ yõl olan 2005 yõlõna gelindiğinde, ortaöğrenime başlama çağõna gelecektir. 
Yetkililer artan sayõda ortaöğrenim ve teknik okul öğrencisi ve okulda geçirilen sürenin uzamasõ ile 
karşõ karşõya kalacaklardõr. Çok sayõda öğrenciye ek olarak, kõrsal kesimden kentsel alana göç 
nedeniyle de şehirlerde yeni okul ihtiyacõ doğmaktadõr. Genel eğitim ve yabancõ dil eğitimi alanlarõnda 
ve özellikle bilgi teknolojileri gibi sanayinin ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyacağõ mesleki eğitim 
alanõnda daha fazla öğretmenin eğitilmesi, işe alõnmasõ ve idaresi yönünde özel bir çaba harcanmasõ 
gerekmektedir. 

Üniversite seviyesinde, yüksek becerilere sahip çalõşan talebine olan arzda da sorun 
yaşanmaktadõr. Üniversite mezunlarõnõn toplam işgücündeki oranõ 1995 ile 1999 yõllarõ arasõnda 
%5.7�den %7.3�e yükselmiştir, ve buna karşõlõk gelen orta öğrenim mezunlarõnõn oranõ da aynõ dönem 
içinde  %12.6�dan %13.2�ye çõkmõştõr. Mezun sayõsõnõn arttõrõlmasõ çabalarõna ek olarak eğitimde 
ekonominin ihtiyaçlarõna cevap verebilecek nitelikte düzenlemeler yapõlmasõ ve özellikle talebin 
yüksek ancak arzõn düşük olduğu (Bilgi ve İletişim Teknolojileri, makine imalat, kimyasallar gibi) 
alanlardaki üniversite mezunlarõnõn sayõsõnõn arttõrõlmasõ gerekmektedir. İnşaat ve tarõm gibi 
geleneksel sektörler potansiyel talebin aksine daha fazla mezun vermektedir. 

Yenilik politikalarõ 
Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin ticaretleştirilmesini öngören yenilik politikalarõ KOBİ�lere 

fayda sağlayabilir. Türkiye�de bu tür girişimlere ilk olarak 1960�lõ yõllarda Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştõrma Kurumu�nun  (TÜBİTAK) kurulmasõyla başlanmõştõr. TÜBİTAK, Türkiye�deki bilim ve 
teknoloji politikalarõnõn hazõrlanmasõ ve uygulanmasõna ilişkin koordinasyonun sağlanmasõ 
amaçlanmaktadõr. Bu süre zarfõnda, sürekli devam eden mali kõsõtlara rağmen, yenilik öncesi 
politikalar geliştirilmiştir. Devletin AR-GE araştõrmalarõna daha fazla yatõrõm yapõlmasõ gerektiğinin 
altõnõ çizdiği ve bu alanda öncelikler belirlediği yõl ise 1983 yõlõ olmuştur. Aynõ yõl Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu (BTYK) kurulmuş olup, kurula Başbakan başkanlõk ederken TÜBİTAK sekreterya 
görevini üstlenmiştir. Bilim ve teknoloji politikalarõnõn temel yönelimleri 1990�larda hazõrlanan bir 
dizi belge içerisinde tanõmlanmõş19 olup, bu politikalar farklõ konularõn yanõ sõra, ulusal yenilik 
sisteminin hayata geçirilmesine, bilim ve teknoloji alanõnda ihtiyaç duyulan kaynak ve kurumlarõn 
geliştirilmesine ve elde edilen bulgularõn ekonomide kullanõlmasõna yol açmõştõr. 1997 yõlõnda BTYK, 
ulusal yenilikçilik sisteminin önemine, yaygõnlaştõrõlmasõnõn gerekliliğine, yenilikçilik faaliyetlerine 
hõz verilmesi ihtiyacõna ve sonuç olarak KOBİ�lerin yenilikçilik faaliyetlerine destek verilmesinin 
gerekliliğine dikkat çekmiştir. 

 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn (2002-05) hazõrlanmasõna paralel olarak, Bilim ve Teknoloji 
Uzman Komitesi 2003-23 dönemini kapsayan �Vizyon 2023� adlõ yenilik politikalarõnõn 
uygulanmasõna yönelik bir proje oluşturmuştur. Bu proje; kamu ve özel kesimden, üniversiteler ve 
sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin yönlendirme grubunda yer almalarõnõ öngörmektedir. Bu 
kapsamda dört ana tema seçilmiş olup bunlar özel projelere dönüştürülecektir. Bunlar Ulusal 
Teknoloji Öngörü Projesi, Teknolojik Kapasite Projesi, Araştõrõcõlar Envanteri Projesi ve Ulusal AR-
GE Altyapõ Projesi, olarak sõralanmakta olup, dört alt projenin çõktõlarõ, Türkiye�nin yeni bilim ve 
teknoloji politikasõnõn çerçevesini oluşturacaktõr. 

                                                      
19 TÜBİTAK, Türkiye Bilim ve Teknoloji Politikalarõ, 1993; Bilim ve Teknolojiye Hõz Verenler, 1995. 
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Yenilik politikalarõnõn belirlenmesi, hazõrlanmasõ ve uygulanmasõ çok sayõda kamu kurum ve 
kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşun katkõsõnõ gerektirmektedir. Yukarõda da belirtildiği gibi BTYK 
yenilik alanõnda politikalar yapmaktadõr; politikalar TÜBİTAK tarafõndan formüle edilip 
önerilmektedir. Ayrõca BTYK, politika uygulamalarõ için eylem programlarõ da formüle etmektedir. 
Politika uygulama sürecine meclis komiteleri ve kamu kurumlarõ da (Hazine Müsteşarlõğõ, Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõ, Devlet Planlama Teşkilatõ ve KOBİ�lerle ilgili olarak KOSGEB) katõlmaktadõr. Devlet 
kuruluşlarõ mali destek, eğitim, danõşmanlõk vb. aracõlõğõyla yenilik politikalarõnõn uygulanmasõyla 
görevlidir. Bölgesel özel ve kamu kurumlarõ, ağlar ve ortaklõklar da yeniliğe yönelik devlet 
kararlarõnõn uygulamaya konmasõna yardõmcõ olmaktadõr.  

İmalat sanayine yönelik AR-GE projelerine direk finansman desteği sağlayan devlet programlarõ, 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfõ (TTGV) ve TÜBİTAK bünyesindeki Teknoloji İzleme ve 
Değerlendirme Başkanlõğõ (TÜBİTAK-TİDEB) tarafõndan uzun vadeli destekleme kredileri vasõtasõyla 
uygulanmaktadõr. TTGV�den destek alan firmalarõn %73�ü ve TÜBİTAK-TIDEB portföyünde 
bulunan firmalarõn da %70�ini KOBİ�ler oluşturmaktadõr. TGTV, AR-GE çalõşmalarõnõ finanse etmek 
üzere Hazine tarafõndan tahsis edilen Dünya Bankasõ fonlarõnõ dağõtõm misyonu üstlenmiş, kâr amacõ 
gütmeyen bir kuruluş olup kredi riskini de üstlenmektedir. TÜBİTAK�õn AR-GE çalõşmalarõnõ finanse 
etmek amacõyla kullandõğõ fonlar ise Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ ve kõsmen de bütçeden karşõlanmaktadõr. 
KOBİ�lerin teknolojik gelişimlerini arttõrmaya dönük fonlar ise Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ tarafõndan 
KOSGEB kanalõyla dağõtõlmaktadõr. Bu fonlarõn toplam miktarõ bütçede yõllõk olarak belirtilmektedir. 

Rekabet politikasõ 
Özellikle özelleştirmeye bağlõ olarak devletin ekonomideki rolünün küçültülmesi isteği ve 

Avrupa Birliği ile ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, Türk hükümetini rekabeti teşvik eden politikalar 
uygulamaya sevk etmiştir. Avrupa Birliği müktesebatõnõn kabul edilmesi bu politikalarõn gelişiminde 
önemli bir rol oynamõştõr. Avrupa Birliği Antlaşmasõ hükümlerine uygun olarak hazõrlanan Rekabetin 
Korunmasõ Kanunu 1994 senesinde kabul edilmiştir. 1997 senesinde kurulan Rekabet Kurumu, açõk, 
rekabete dayalõ bir pazarõn temin edilmesinde ve sürekliliğinin sağlanmasõnda son derece önemli bir 
role sahiptir. Ağ sanayileri hakkõndaki düzenlemeler başta olmak üzere, özelleştirme sürecine de 
katõlmaktadõr. 

Sayõca çok, ölçek olarak küçük ve ülke geneline yayõlmõş olmalarõndan ötürü KOBİ�ler doğrudan 
Rekabeti Koruma Kanunu�ndan etkilenmemektedir. Ancak, KOBİ�lerin tekelci eğilimlere karşõ 
güvence altõna alõnmasõ ve pazarda tam rekabetin sağlanabilmesi çok önemlidir. Dolayõsõyla rekabet 
politikalarõnõn uygulanmasõ ekonominin tamamõnõ ve KOBİ�leri piyasalarõn daha etkin çalõşmasõnõ 
sağlayarak yararlõ yönde etkilemektedir. Rekabet karşõtõ anlaşmalara girilmesinin, kartel 
oluşturulmasõnõn veya pazardaki hakim pozisyonun kötüye kullanõlmasõnõn yasaklanmasõ kamunun ve 
dolayõsõyla KOBİ�lerin çõkarõnõ korumaktadõr. Uygulamaya konan veya konmasõ planlanan reformlar � 
özellikle kara ulaşõmõ sektöründe (uluslararasõ rekabete açõlan) ve telekomünikasyonda (Halihazõrda 
yürürlükte olan düzenlemeler piyasa güçlerine çok önem vermektedir)- sadece KOBİ�lerin faaliyet 
gösterdiği ortamõ güçlendirebilir. Ancak mali sektörde KOBİ�lere destek kredisi veya kredi teminatõ 
sağlanmasõ gibi uygulamalar, her ne kadar piyasa yetersizlikleri yüzünden KOBİ�lerin karşõlaştõğõ 
olumsuzluklarõn düzeltilmesini amaçlasa da, rekabeti engelleyici uygulamalar olarak düşünülebilir.  
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BÖLÜM 3 � KOBİ�LERE ÖZGÜ POLİTİKALAR 

KOBİ�lere özel politika tasarlama ve uygulama çalõşmalarõna katõlan çok sayõda kamu kuruluşu 
vardõr.  

• Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ (DPT), uzun vadeli kalkõnma programlarõnõn yanõ 
sõra KOBİ�lere yönelik politikalarõ içeren yõllõk programlar hazõrlamaktadõr. DPT, bu 
politikalarõ mümkün olduğu kadar etkili bir biçimde uygulamak amacõyla kamu kuruluşlarõ 
ve özel kuruluşlar arasõnda bir koordinasyon görevi yürütmektedir. DPT ayrõca politika 
denetimlerini yürütmekte ve gerekli gördüğü takdirde düzeltmeler yapmaktadõr.  

• Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ, KOBİ politikalarõnõn tanõmlanmasõnda birincil kurumdur ve 
politikalarõ ilgili kurumu olan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlõğõ (KOSGEB) aracõlõğõyla uygulamaktadõr. KOBİ politikalarõnõ yürütmekle 
görevli KOSGEB, KOBİ�lerin büyüme ve gelişmelerini desteklemek amacõyla gerekli 
kalkõnma ve destek programlarõnõ KOBİ�lerin teknolojik kapasitelerini geliştirmek, eğitim ve 
bilgi seviyelerini yükseltmek, uygun finansal mekanizmalarõ sağlamak ve yönetim 
altyapõlarõnõ geliştirmek suretiyle yürütmektedir. 

• Hazine Müsteşarlõğõ, KOBİ yatõrõmlarõna verilen devlet yardõmlarõndan sorumluyken; Dõş 
Ticaret Müsteşarlõğõ KOBİ�lerin kurulmasõnõ teşvik eden programlarõn yürütülmesine 
yardõmcõ olmaktadõr. 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarõ Konfederasyonu 
(TESK) gibi iş dünyasõ örgütleri de bu politikalarõn yürütülmesinde önemli bir rol 
oynamaktadõr. 

• Mali kuruluşlar KOBİ�lere kredi ve garanti sağlayarak destek vermektedir. Bunlarõn arasõnda 
Halk Bankasõ, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri 
Merkez Birliği (TESKOMB) ve Kredi Garanti Fonu Araştõrma ve İşletme A.Ş. (KGF) vardõr. 
Diğer kurumlar teknoloji, bilimsel ve teknik araştõrma vb. alanlarda KOBİ�lere destek ve 
hizmet sağlamaktadõr.20 

Türkiye�nin KOBİ�lere yönelik ön politikalarõnõn uluslararasõ platforma entegrasyonunun genel 
çerçeve ve kapsamõ aşağõda tanõmlanan program ve amaçlarda yer almaktadõr: 

BEST Programõ 

Avrupa Birliği, Haziran 1997�de Amsterdam Avrupa Konseyi�nde kurulan İş Ortamõnõ 
Basitleştirme Çalõşma Grubu - Business Environment Simplification Taskforce (BEST)-  
tarafõndan hazõrlanan raporun tavsiyelerini takip ederek, KOBİ�lerin girişimcilik ve rekabet 
edebilme yeteneğini geliştirmek amacõyla bir eylem planõ başlatmõştõr. Türkiye�nin de istekli 
bir üye olarak yer aldõğõ eylem planõ, ülkeler arasõnda en iyi uygulamalarõ paylaşma temeline 
dayanmakta olup eğitim ve çalõşma şartlarõ, sermayeye erişim, destek hizmetlerinin 
görünürlüğü, kamu yönetimi ve istihdam ile çalõşma koşullarõ alanlarõnõ içermektedir. 

                                                      
20 KOBİ�lere destek veren diğer kurumlar: TÜBİTAK, TTGV, TSE, TPE ve TÜRKAK�tõr. 
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Küçük İşletmeler İçin Avrupa Şartõ  

2000 yõlõnda Portekiz�in Feira şehrinde yapõlan Avrupa Konseyi toplantõsõnda, KOBİ�lere 
yönelik Avrupa Şartõ onaylandõ. Şart, hem KOBİ�lerin önemli kabul edilmelerinin 
nedenlerini hem de Konseyin bu işletmelere yardõmcõ olma yönündeki kararlõlõğõnõn 
nedenlerini ortaya koymaktadõr. Türkiye ve diğer başvuran ülkeler, Şartõ, Nisan 2002�de 
Maribor�da yapõlan konferansta imzalamõştõr. Şart, orta ve uzun vadeli KOBİ kalkõnma 
stratejisiyle bağlantõlõ öncelik verilmesi gereken 10 alana yayõlmaktadõr. Bunlar, girişimciler 
için eğitim  ve öğretim, iş kurma (start-up) sürecinin kolaylaştõrõlmasõ, daha iyi mevzuat ve 
düzenlemeler, beceri eğitimi, on-line erişimin geliştirilmesi, tek pazardan daha fazla 
yararlanma, vergilendirme ve mali konularda iyileştirme, KOBİ�lerin yenilik ve teknolojik 
kapasitesini güçlendirme,  e-ticaret ve teknoloji işletmelerinin desteklenmesi ve ulusal ve 
uluslar arasõ etkinliklerde KOBİ�lerin çõkarlarõnõn etkili ve güçlü temsili olarak 
sõralanmaktadõr. Türk yetkililer, KOBİ�ler için uzun vadeli stratejilerinin temeli kabul 
ettikleri Şartõ kabul ederek, ilgili alanlardaki programlarõn ve projelerin geliştirilmesi ve 
gerekli fonlarõn sağlanmasõ için somut adõmlar atmayõ taahhüt etmiştir. Şartõn kapsadõğõ 
alanlarda yürürlüğe konulan politikalar ve elde edilen sonuçlar yõllõk raporlarda gözden 
geçirilmektedir.  

İşletme ve Girişimcilik Çok Yõllõ Programõ (2001 � 05) 

Bu program, Küçük İşletmeler Avrupa Şartõ�nda belirlenen alanlarda bir dizi tedbirin yerine 
getirilmesini gerektirmektedir. KOSGEB, Türkiye�nin topluluk programõna katõlõmõnõ 
koordine etmektedir. Yaklaşõk 4.5 milyon Euro�luk bir bütçesi olan program kapsamõnda, 
Türkiye�nin öncelikleri aşağõdaki faaliyet alanlarõnda belirtilmektedir: 

KOBİ�leri destekleyen kuruluşlar arasõnda deneyim paylaşõmõ, sinerji yaratõmõ, 
kurumlar arasõnda işbirliğini güçlendirme, atõl kaynaklarõ işletme ve bu kaynaklarõ 
ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirme. 

• 

• 

• 

• 

Politikalar ile Avrupa stratejilerinin uluslararasõlaştõrõlmasõnõn vurgulanmasõ. 

12 adet Avrupa Bilgi Merkezinin kurulmasõ. 

Avrupa Birliği�ndeki KOBİ destek politikalarõnõn, projelerinin, en iyi uygulamalarõn 
ve başarõlõ çözümlerin bu alandaki know-how�õ kazanmak için incelenmesi. 

Türkiye, bu program altõnda, bilgi ve teknoloji tabanlõ yenilikçi işletmeleri desteklemek için 
Avrupa Birliği tarafõndan geliştirilen - başlangõç sermayesi, risk sermayesi, teminatlõ krediler 
ve �iş melekleri� ile ilgili - mali araçlarõ ve mekanizmalarõ  hõzla öğrenmeyi ve uygulamayõ 
hedeflemektedir.  

Lizbon Zirvesinin Hedefleri  

Mart 2000�deki Lizbon Zirvesinde 2010 yõlõ için konan gelir, verimlilik ve istihdam ile ilgili 
temel büyüme hedeflerine ulaşõlmasõ için, Türkiye�nin de taraf olduğu Küçük İşletmeler için 
Avrupa Şartõ�nda belirtilen tedbirler aracõlõğõyla yenilikçi işletme ve özellikle KOBİ�lerin 
kurulmasõna ve gelişimine uygun ortam yaratõlmasõnõ hedefleyen bir strateji belirlenmiştir. 

Bologna Şartõ  

Türkiye, bir OECD üyesi olarak, Haziran 2000�de KOBİ�lere yönelik politikalara ilişkin 
Bologna Şartõnõ imzalamõştõr. Bu kapsamda Türkiye, şartõ imzalayan ülkelerle birlikte 
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�KOBİ�lerin kalkõnmasõnõ teşvik etmek, mali ve mali olmayan araçlarõn kullanõmõnõ 
yaygõnlaştõrmak ve küresel KOBİ ortaklõklarõnõ arttõrmak amacõyla uluslararasõ örgütler 
içinde ikili ve çok taraflõ işbirliklerini güçlendirmeyi� kabul etmiştir. 

Yüksek Planlama Konseyi�nin 10 Kasõm 2003�teki kararõnõn ardõndan, KOBİ destek sürecinin 
parçasõ olarak bir KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõ hazõrlanmõştõr. Destek stratejileri belirlenirken, Plan 
dikkate alõnmalõdõr. Katõlõm öncesi çerçevede hazõrlanan Planõn yürürlüğe konmasõ, AB 
Müktesebatõnõn Üstlenilmesine İlişkin 2003 Türkiye Ulusal Programõ�nõn Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler Bölümü�nün önceliklerinden biridir. Plan KOBİ�ler için önemli stratejileri belirleyen 
örgütlerin oluşturduğu �KOBİ Çalõşma Grubu� tarafõndan hazõrlanmõştõr. Planõn amacõ var olan 
politika ve programlarõn çerçevesini açõk bir biçimde belirtmek ve bu kapsamda yer alan faaliyetleri 
tanõmlamak, kamu kuruluşlarõnõn ve özel kuruluşlarõn karşõlõklõ sorumluluklarõnõ net bir şekilde ifade 
etmek ve gerekli faaliyet ve projeleri tanõmlamaktõr. KOBİ Strateji ve Eylem Planõ uzun vadeli 
olmasõna rağmen, 2004-2006 dönemini kapsayan özel bir Eylem Planõ da söz konusudur. Bu planõn 
uygulanmasõna yardõmcõ olmak amacõyla, İstişare Komitesi, Eylem Planõnõ izlemek ve değerlendirmek 
için Devlet Planlama Teşkilatõ (DPT) ile birlikte çalõşacak özel sektör temsilcilerinin katõlõmõnõ 
öngörmüştür. Aşağõda bahsi geçen bütün faaliyetler ve programlar Eylem Planõ�nõn parçasõdõr. 

AB�nin KOBİ politikasõna genel yaklaşõmõyla paralel olarak, Türk KOBİ politikasõ daha çok bir 
endüstriyel kalkõnma politikasõ olarak görülmektedir. Türk hükümetinin genel hedefi, KOBİ endüstri 
sektöründeki verimliliği arttõrmaktadõr. Bu hedef, KOBİ�lere ayrõlan (hem kamu kuruluşlarõnõn hem de 
özel kuruluşlarõn verdiği) toplam kredinin payõndaki artõşõ, KOBİ�lerce kullanõlan teknoloji 
seviyesindeki yükselişi ve KOBİ�lerce üretilen ürünlerin kalitesindeki artõşõ içeren çeşitli 
mekanizmalar aracõlõğõyla gerçekleştirilecektir. Hükümet bu politika hedeflerini desteklemek için 
birçok program başlatmõştõr. 

Devletin Avrupa Birliği�ndeki KOBİ�lerin yarattõğõ ve giderek artan rekabete cevap vermede 
başarõlõ olacak endüstriyel ekonominin sektörlerini belirleyebileceğini varsayan birçok unsur Türk 
devletinin KOBİ destekleme yaklaşõmõnõn olasõ başarõsõnõ etkilemektedir. Hangi endüstriyel 
sektörlerin en uyumlu olduğunu eninde sonunda piyasa belirleyecektir, ancak, Türk devletince destek 
verilmek üzere seçilen sektörlerin piyasa tarafõndan seçilen sektörlerle aynõ olup olmayacağõ kesin 
değildir. Devletin nispeten az sayõdaki işletmeye nispeten önemli ölçüde destek vermesi, devletin 
destek verildiğinde başarõlõ olma olasõlõğõ en yüksek işleri belirleyebildiğini de düşündürmektedir. 
Kapsamlõ bir çok devlet programõnõ yürüten ya da denetleyen kuruluş olan KOSGEB�in hangi 
işletmelerin destekleneceğini belirlemede rekabetle ilgili testleri kullandõğõ görülmektedir. Bu, seçim 
sorununu minimum düzeye indirmelidir. 

Avrupa Birliği�ndekilerle karşõlaştõrõldõğõnda, Türk KOBİ�lerinin ortalama büyüklüğünün çok 
küçük olduğu görülür; bu durum dikkate alõndõğõnda, devlet desteğinin, ulusal ve uluslararasõ 
piyasalarda uzun vadeli destek olmadan ayakta kalma şansõ yüksek olan işletmeler üzerinde 
yoğunlaştõrõlmasõ gerekmektedir. Çok küçük işletmelerin büyük bir kõsmõ daha kolay ayakta 
kalabilecekleri yerel piyasalarda rekabet etmekle sõnõrlandõrõlmõş olabilir. Bu, özellikle yurt dõşõndan 
ya da büyük yerel işletmelerden gelen rekabete az açõk olan, uzak ve az sanayileşmiş bölgelerdeki 
işletmeler için geçerlidir.  

Devletin yaklaşõmõnda, piyasanõn talep yönünden çok arz yönü üzerine odaklanõldõğõ da 
söylenebilir. Bu, devlet programlarõnda sõk görülen bir durumdur. KOBİ�lerin zayõf taraflarõnõn 
üstesinden gelmesine yardõmcõ olacak kaynaklarõ temin ederek kaynaklarõ bu zayõf taraflara 
yönlendirmenin mantõklõ olduğu görülmektedir. Bu yaklaşõmdaki üzeri kapalõ varsayõm, bu kaynaklara 
talep olduğu ve KOBİ�lerin devletin sunduğu hizmetlerden yararlanacağõdõr. Destek faaliyetlerinin 
sunulmasõnda devletin önde gelen kuruluşlarõndan biri olan KOSGEB�e yönelik bir soru da hükümet 
tarafõndan sağlanan hizmetlerin neden özel sektörde de halihazõrda bulunmadõğõdõr. 
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Devlet Tarafõndan KOBİ�lere Sağlanan Mali Destek 
Devletin KOBİ�lere sağladõğõ mali destek, sermaye piyasalarõnõn devletin müdahalesi olmadan 

küçük işletmelerin ihtiyaçlarõna hizmet edemediği varsayõmõna dayanmaktadõr. Küçük işletmelere 
krediye erişim imkanõnõn sağlanamamasõ temel olarak son yõllarda ciddi bütçe açõklarõna, para arzõnõn 
büyümesine ve enflasyona neden olan mali politikanõn etkilerinden kaynaklanmaktadõr. Bu durumda, 
bankalar öncelikle yüksek reel getiri oranlarõ olan kamu kredilerine yatõrõm yapmayõ tercih etmiştir. 
Kamu kredisine yatõrõm yaptõktan sonra geriye kalan ve kredi olarak verilebilen fonlar öncelikle daha 
büyük işlere gitmektedir. Türk yetkilileri kredi olarak verilebilen fonlarõn % 5�inden daha azõnõn 
imalat sektöründeki KOBİ�lerin kullanõmõna açõk olduğunu tahmin etmektedirler. KOBİ�lerin 
ulaşabildiği kredi miktarõnõ arttõrmak için, Hazine Müsteşarlõğõ birçok bankanõn (ilk aşamada sadece 
Halk Bankasõ ve Sõnai Kalkõnma Bankasõ ardõndan başka bankalar da eklenmiştir) kullanõmõna açõk 
fonlar oluşturmuştur. Kredi parametreleri, bankalarõn anlaşmasõyla belirlenmektedir ancak bankalar 
kredilerin altõna imza atmakta ve kredilerin ödenmemesi durumunda sorumluluğu almaktadõr. 2000 ve 
2001 yõllarõndaki mali krizler, ödenmeyen kredilerde bir artõşa neden olmuştur (ödenmeyen kredilerin 
normal oranõ % 5 civarõndayken, 2002�de bu oran % 12�ye yükselmiştir). Bankalarõn çalõşmaya devam 
etmesini sağlamak için devlet bütçesinden büyük miktarda fonun aktarõlmasõ gerekmiştir. Halk 
Bankasõ küçülmek (800 olan şube sayõsõnõ 550�ye çekmek) zorunda kalmõştõr ve özelleştirilmeye 
hazõrlanmaktadõr. KOSGEB, iki devlet bankasõ ile, Vakõfbank ve Halk Bank,  KOBİ�lerin kõsa 
vadedeki nakit akõşõ sorunlarõnõ çözmelerine yönelik onlara elverişli krediler temin etmek amacõ ile 
protokoller imzalamõştõr. Krediler bankalar tarafõndan sağlanmõştõr ancak girişimcilerin başvurularõ 
KOSGEB tarafõndan onaylanmõştõr. Bu protokoller altõnda, 1.605 girişimci toplam olarak 70 milyon 
Euro almõştõr ki bu, banka kredilerinin küçük bir bölümüdür.  

Devlet aynõ zamanda KOSGEB�in İGEM ve TEKMER Merkezleri aracõlõğõyla sanayi 
sektöründeki işletmelere geri ödenen teşvik olarak destek sağlamaktadõr. Bu teşvikler temel olarak 
ekipman ve teknolojiye yapõlan yatõrõmlarda kullanõlmaktadõr. Bu destekler geri ödendiği sürece, 
bütçesel maliyetleri faizin finansmanõ ile sõnõrlõ kalacaktõr.  

Devlet ayrõca, küçük sanayi sitelerinin veya organize sanayi bölgelerinin kurulmasõ için uzun 
vadeli krediler da vermektedir. Sanayi sitelerinin yaklaşõk üçte ikisi özel fonlar ile kurulmuştur ancak, 
var olan birçok sanayi sitesinde önemli bir oranda atõl kapasite görünmesine rağmen, devlet yeni 
sanayi siteleri için fonlar sağlamaya devam etmektedir. Devlet bu tür sanayi sitelerinde mekan 
ihtiyacõnõn, özellikle de Türkiye Avrupa Birliği�ne kabul edilirse, hõzla artacağõna inanabilir. Büyük 
sanayi siteleri inşa etmek, hem para hem de zaman gerektirmektedir. Devlet desteği, bu alandaki 
gecikmelerin daha hõzlõ bir büyümenin önünde engel olmamasõnõ amaçlõyor olabilir. 

Muafiyetler, KOBİ�lere makine ve malzeme yatõrõmõ yapmalarõ için verilmektedir. Bu bağlamda, 
daha önce Hazine Müsteşarlõğõ tarafõndan yürütülen yatõrõm teşvik sisteminin tedbirlerinden biri olan 
yatõrõm indirimi, şu an üretimde kullanõlan ve yõpranma payõ beş milyar Türk Lirasõndan fazla olan 
sabit varlõklarõ satõn alan ya da üreten bütün yatõrõmcõlara otomatik olarak % 40 oranõnda 
verilmektedir. Hazine Müsteşarlõğõ�nõn yürüttüğü KOBİ Yatõrõmlarõna Devlet Yardõmõ Programõ içine 
giren KOBİ�ler aynõ zamanda belli ithalat vergilerinden ve malzemeye yapõlan yatõrõmlar üzerine 
katma değer vergisi ödenmesinden muafiyet elde edebilirler. Bu vergi, düşük vergi tahsilatõnõ 
dengelediği için, devletin harcamalarõyla vergi tahsilatõnõ dengelemek gibi genel bir hedefle çatõşma 
yaratmaktadõr. KOBİ sektörü ayrõcalõklõ muamele görmezken, büyük işletmeler vergi muafiyetlerinin 
bazõ türlerinden de yararlanabilmektedir.  

Devletin KOBİ�lere sağladõğõ Mali Desteğe ilişkin Stratejik Hususlar  
 Devlet KOBİ�leri mali olarak destekleme konusunda önemli bir stratejik kararla karşõ karşõya 

kalmaktadõr. Devletin şu anki mali destek politikasõnõn büyük bir kõsmõ, piyasa başarõsõzlõklarõ ya da 
hükümetin mali politikasõndaki zayõflõğõn neden olduğu bir eğilime dayanmaktadõr. Devletin 
harcamalarõnõ kontrol etme ve enflasyon oranlarõnõ azaltma çabalarõ devam ederken, hükümet bütçeyi 
dengeleme amacõna ulaşmak için mevcut KOBİ mali destek programlarõnõ sõnõrlandõrmalõdõr.  Bu, bir 
dizi KOBİ�nin bilançolarõnõ iyi durumda tutmasõnõ zorlaştõrabilir, ancak aynõ zamanda bankacõlõk 
sektörü KOBİ�lere kredi veren ana tedarikçi olarak hareket etmeye başlamalõdõr. Ayrõca, daha istikrarlõ 
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ekonomik politikalardan kaynaklanan parlak büyüme tahminleri de birçok KOBİ�nin iş durumunu 
iyileştirebilir.  

Devlet aynõ zamanda, son yõllarda bankacõlõk sektöründe yapõlan yapõsal değişikliklerin 
tamamlanmasõ için programla ilgili hangi faaliyetlerin yapõlmasõ gerektiğine de karar vermelidir. 
Bankalar artõk daha yakõndan denetlenmektedir; rezerv gereklilikleri ve diğer faaliyet oranlarõ ile ilgili 
daha sõkõ standartlara tabi tutulmaktadõr. Bununla birlikte, çoğu bankanõn küçük işletmelerle çalõşma 
konusunda çok az deneyimi bulunmaktadõr ve küçük işletmelerin kredilerinin altõna imza atma 
konusundaki sorunlara aşina değildirler. Devlet hem bankalardaki yetkilileri hem de KOBİ sahiplerini 
KOBİ�lere kredi vermeyle ilgili kurallar hakkõnda eğiterek KOBİ�lere kredi veren piyasayõ 
geliştirebilir. İşletme sahiplerine nasõl iyi bir mali plan hazõrlanacağõnõn ve (bir ya da daha fazla) 
bankaya nasõl kredi talebi sunulacağõnõn öğretilmesi gerekmektedir. Banka yetkilileri belli bir endüstri 
dalõndaki küçük ve büyük girişimler arasõndaki farklarõ anlayarak KOBİ kredi taleplerini 
değerlendirmeyi öğrenmelidir. Küçük işletmeler genellikle büyük rakiplerinin sahip olduğu maddi 
teminata ya da nakit akõşõna sahip olmayacaktõr ve girişim sahibinin yönetim yeteneklerine daha fazla 
bağõmlõ kalacaktõr. Bankalar bu tür farklarla başa çõkmayõ öğrenebilirler. Bankalarõn KOBİ�lere kredi 
vermesi için ihtiyaç duyulan özel yetenekler ve bilginin iyi örneklerini hem Avrupa�da hem de Kuzey 
Amerika�da görmek mümkündür. KOSGEB�in KOBİ�lere kredi verme konusundaki başarõlõ örnekleri 
hem bankalarõ hem de KOBİ�leri destekleme konusunda büyük bir eğitim faaliyetini tasarlama ve 
uygulama için bir temel olarak gözden geçirmeye yüksek öncelik vermesi tavsiye edilmektedir.  

Devlet, Dünya Bankasõ ve Almanya Kalkõnma Programõ tarafõndan desteklenen programõ temel 
alan bir genişletilmiş kredi garantisi programõ geliştirmeyi düşünebilir. Bu garanti programõ etkili 
olacak gibi görünmektedir, çünkü Kredi Garanti Fonu Kurulu bankalar tarafõndan sunulan kredi paketi 
programlarõna gerekli özeni göstermektedir. Bankalar bir garantinin hazõr olduğunu kesinleştirmek için 
gerekli olan standartlarõ kõsa sürede öğrenmektedir. Bu disiplin, banka yetkililerini kredi başvurularõnõ 
kendilerine ait etkili bir biçimde ve gerekli özeni göstererek incelemelerini sağlamak için eğitmeye 
yardõmcõ olmaktadõr. Dikkatli bir gözlemle, daha iyi krediler verilebilir ve teminatlõ fonlarõn 
çekiciliğinin daha aza indirgenmesi mümkün olabilir. Teminat alan işletmelerden küçük ücretler 
alõnabilir ve bu ücretler teminat fonunun tükenmesini engellemek için yeterli olabilir.21  

Birçok ülkedeki küçük ölçekli işletmeler iş kurma veya en başõndan işletmelerini genişletme 
amacõyla düşük miktarlarda kredi bulmakta hayli zorlanmaktadõr. Bankalar haklõ olarak, çok küçük 
kredi taleplerini gözden geçirmeyle ilgili işlem masraflarõnõn, kredinin başarõlõ bir şekilde geri 
ödenmesi halinde bile bankanõn para kazanamayacağõ anlamõna geldiğini ifade etmektedir.  Bu 
sorunun üstesinden gelmenin bir yolu, sayõlarõ giderek artan kadõn girişimcileri destekleme şeklinde 
Birleşik Devletlerde uygulanmaktadõr. Bu mikro � kredi programõ, katõlõmcõ bankalara kredi vermede 
kullanacağõ bir fon kaynağõ sunmakta ve bankaya küçük bir kredinin değerlendirilmesiyle ilgili zaman 
ve masraflarõ kapsayan bir ücret ödemektedir. Krediler piyasa faiz oranlarõyla ya da bundan biraz daha 
yüksek oranlarla (genellikle rekabetçi piyasa faiz oranõndan % 3 daha fazla olmamak üzere) 
verilmektedir. Krediler ödendikçe, bankalarõn parayõ tekrar kredi olarak vermesine izin verilmektedir. 
İşletme sahibi kadõnlarõn başlangõçta bu kredi türünden 20.000 Amerikan Dolarõna kadar kredi 
almasõna izin veriliyordu, SBA bazõ durumlarda 50.000 ya da 100.000 Amerikan Dolarõna kadar olan 
                                                      
21 Amerika Birleşik Devletlerinde, ABD Küçük İşletme Yönetimi (Small Business Administration � 

SBA) tam güvenle ve federal devletin kredisiyle desteklenen garantiler yayõnlamaktadõr. Programda 
yeni olan bankalar bütün kredilerõ SBA kredi personelinin incelemesine sunmalõdõr ama bankalar 
deneyim kazandõkça ve KOBİ kredi taleplerinin uzman değerlendirmelerini kendi başlarõna 
yapabileceklerini gösterinceye kadar, banklara bir teminatlõ fon kotasõ tanõnmakta ve bankalar bu 
teminatlarõ uygun gördükleri gibi dağõtmaktadõr. Zaman içinde, SBA teminata alõnan kredinin 
yüzdesini azaltmaktadõr (önce % 90�dan % 100�e çõkarmakta sonra % 75�e indirmektedir). Bankalara 
kendi teminat kararlarõnõ kendilerinin vermesi konusunda yetkilendirmede önemli unsur, SBA 
denetçileri tarafõndan teminatlõ kredilerõn rast gele örneğinin alõnmasõdõr. Program 40 yõldõr uzun bir 
zamandõr yürürlüktedir ve başarõ oranõ giderek artmaktadõr. bu yõllarõn büyük bir kõsmõnda Birleşik 
Devletler�de istikrarlõ parasal ve mali politika durumu KOBİ kredi garantilerinin kullanõmõnõ büyük 
ölçüde hõzlandõrmaktadõr. 
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krediler için benzer bir destek de sağlamaktadõr. Bu programlardan biri, bankalarõn, bankayla sürekli 
bir ilişkisi olan müşterilerini daha az kağõt işiyle uğraşmak zorunda bõrakarak kredi vermesine olanak 
vermektedir. Hem bankalar hem de KOBİ�ler bu tür kağõt (bürokrasi işleri) az olan kredilerden 
memnundur. 

İşletmelerin Kuruluş Süreçleri  
İşletmelerin kuruluş süreçlerini geliştirme planlarõ, teklif edilen faaliyetin birçok alanõnõ 

içermektedir. Teklif edilen faaliyetlerin büyük bölümü, özellikle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)�nõn desteğiyle, KOSGEB 
tarafõndan zaten organize edilmiş ve uygulanmaya konulmuş olan programlarõn mantõklõ uzantõlarõdõr. 
Teklif edilen faaliyetler aşağõda belirtilmiştir. 

İstihdam ve İşe Alma  
İstihdam destek programlarõ 28 İş Geliştirme Merkezi (İGEM), 11 Teknoloji Geliştirme Merkezi 

(TEKMER) aracõlõğõyla KOSGEB tarafõndan yürütülmektedir.22 İGEM ve TEKMER�ler teknik ve 
yönetim desteğinin bir bileşimini sunmakta olup, desteklenen işletmelerde kapasiteyi arttõrmak için 
ihtiyaç duyulan özel yeteneklere sahip çalõşanlarõn işe alõnmasõna yönelik danõşmanlõk hizmeti de 
mevcuttur. Fonlar 12 ay ile 18 ay arasõnda değişen süreler için kalifiye elemanlarõn kõsmî masraflarõnõ 
karşõlamak için sunulmaktadõr. Destek, Türkiye�nin gelişmiş bölgelerinde maaş masraflarõnõn yaklaşõk 
% 70�ini karşõlamaktadõr. Az gelişmiş bölgelerdeki işletmeler maaş masraflarõnõn %80 ya da %90�õnõ 
almaktadõr. 

Tablo 6. İşletme Geliştirme Merkezleri ve  
Teknoloji Geliştirme Merkezleri Tarafõndan Desteklenen İşletmeler 2002 

Destek Türü Desteklenen İşletme Sayõsõ 
  
İGEM  
 Danõşmanlõk hizmetleri 2 928 
 Laboratuar hizmetleri 6 472 
 Eğitim 5 870 
 Kalite iyileştirmesi 224 
 Öteki proje destekleri 4 175 
  
TEKMER  
 Ar & Ge desteği 140 
  

Kaynak: Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ. 

İstihdam Desteği, TEKMER merkezlerinin sunduğu birçok hizmetten sadece biridir. TEKMER 
merkezleri aynõ zamanda, teknoloji tabanlõ işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak, hizmetlere 
(örneğin test ve analiz) erişim, teknik, mali, yönetim danõşmanlõk yardõmõ, bilgi hizmetleri, eğitim 
programlarõ ve yazõlõm alõnmasõna yönelik olarak mali destek sunmaktadõr. İstihdam Desteği, 
karmaşõk destek sisteminin sadece bir bölümü olduğundan, İstihdam Desteğinin işletmeler için ne 
kadar yararlõ olduğunu belirlemek zordur. İşletmelerin, İstihdam Desteğinden elde edecekleri faydalar 
açõktõr ama çalõşanõn ne kadar iyi seçildiğini ve çalõşandan ne kadar iyi yararlanõldõğõnõ gösterecek çok 
az kanõt bulunmaktadõr. Bu faaliyet aracõlõğõyla desteklenen personelin yarõsõndan fazlasõnõn destek 
sona erdikten sonra da işletmede kaldõğõ gerçeği birçok personelin uzun vadede yararlõ olduğunu işaret 
etmektedir. 

KOSGEB�in bu program altõnda ödenecek maksimum maaşlarla ilgili olarak net düzenlemeleri 
bulunmaktadõr ve program merkezler tarafõndan iyi yönetiliyor gibi görünmektedir. 

                                                      
22 Bu rakamlar 2001 yõlõna aittir ve bu programlarõn hepsinde bir büyüme için planlar yapõldõğõnda bu 

rakamlar değişebilir. 
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Yeni Kurulan İşletmelerin Desteklenmesi 
KOSGEB�in yeni işletme kuran girişimcileri desteklemek için de birçok programõ bulunmaktadõr. 

Bu programlarõn genel hedefleri girişimleri yatõrõm çevresi hakkõnda bilgilendirmeyi, sektör � tabanlõ 
planlar ve piyasa araştõrmasõ yapõlmasõnõ sağlamayõ, iş planlarõna yardõmcõ olmayõ ve işletmelerin 
büyümesi ile kalkõnmaya yönelik stratejik yaklaşõmlarõ içermektedir. Bu bilginin büyük bir kõsmõ 
İGEM ve TEKMER merkezleri de dahil olmak üzere KOSGEB merkezleri aracõlõğõyla elde 
edilmektedir. Merkezler aynõ zamanda girişimciliğe dayanan iş kurma faaliyetlerini teşvik etmek için 
mali teşvikler de sağlamaktadõr. Bu teşvikler hem sabit yatõrõmlarõna hem de işletme masraflarõna 
destek için 10.000 Euro karşõlõğõ Türk Lirasõna kadar çõkabilir. Sabit yatõrõm için sağlanan (ve 8.000 
Euro�ya kadar olan) sermayenin geri ödenmesi gerekirken, işletim masraflarõ için sağlanan (ve 2.000 
Euro�ya kadar olan) sermayenin geri ödenmesi gerekmemektedir. Teknoloji alanõnda kurulan yeni 
işletmelere daha kapsamlõ bir yardõm sağlanmakta ve malzemelerin, ekipmanlarõn ve prototip 
ürünlerin üretilmesi için masraflarõn % 85�ine kadar (70.000 Euro�ya kadar) ödeme yapõlmaktadõr. 
Prototip üretimi tamamladõysa ve KOSGEB ürünün başarõlõ bir şekilde üretilebileceğine inanõrsa, 
KOSGEB kaliteli üretimin sağlanmasõ için gerekli olan donanõmõn alõnmasõ amacõyla ek 30.000 Euro 
ödeme yapabilir. Program yardõmõ dört yõllõk bir süre içinde geri ödenmelidir, bunun genellikle bir yõlõ 
ödemesiz dönem ve sonraki üç yõl için kõsmi ödemeler yapõlmalõdõr. Gelişmiş bölgelerdeki yeni 
kurulan işletmelerin daha hõzlõ geri ödeme yapmasõ beklenmekteyken, daha az gelişmiş bölgelerdeki 
işletmelere daha uzun geri ödeme süreleri ve ilk yõllarda daha düşük geri ödeme paylarõ verilmektedir. 
Danõşmanlõk desteği, Ar-Ge uygulamalarõ desteği ve Ar-Ge bulgularõnõn yayõnlanmasõ, bir 
teknopark�ta alan kiralanmasõ ve ihracatõ teşvik etme amaçlarõ doğrultusunda geri ödemesiz (25.000 
Euro�ya kadar) ek bir miktar sunulabilmektedir.  

KOSGEB�in girişimcilik için sağladõğõ bir başka destek unsuru, KOSGEB�in Girişimcilik 
Merkezi aracõlõğõyla sunulmaktadõr. Bu Merkez, girişimcilik ve uyguladõğõ ya da sponsorluğunu 
yaptõğõ piyasa araştõrmasõ ile tanõmlanan potansiyel fõrsatlar hakkõnda bilgi sağlamaktadõr. Bu 
bulgular, KOSGEB�in İGEM, TEKMER merkezleri ve ortak kullanõm imkanlarõ aracõlõğõyla ya da 
küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri aracõlõğõyla dağõtõlmaktadõr.  

Yeni Kurulan İşletmelere Yönelik Eğitimler  
KOSGEB aynõ zamanda hem yeni hem de var olan işletmelere eğitim desteği sunmaktadõr. 

Eğitim programlarõnõn genel amacõ, ekonominin çekirdeğini oluşturan işletmelerin uluslararasõ 
alandaki rekabet yeteneğini arttõrmaktõr. Eğitim programlarõ aynõ zamanda, üretim sürecinde modern 
teknolojinin farkõnda olan ve bunlarõ uygulayabilen kalifiye personel arzõnõ artõrmayõ amaçlamaktadõr. 
Eğitim, iki tür eğitim programõ altõnda sunulmaktadõr. Genel eğitim programlarõ KOSGEB imkanlarõ 
aracõlõğõyla sunulmaktadõr ve temel yönetim ve teknik konularla ilgilidir. Daha fazla uzmanlõk 
gerektiren eğitimler, KOSGEB kurslarõna dahil olmayan konularda bir dizi kamu ve özel profesyonel 
örgütler tarafõndan sağlanmaktadõr. KOSGEB, genel eğitim programlarõ masraflarõnõn % 80�i ve 
uzmanlõk gerektiren eğitim tedariki için işletme başõna 4.000 Euro�ya kadar fon sağlamaktadõr. Bu tür 
eğitimler için sağlanan destek oranõ bölgelere göre değişmektedir; gelişmiş bölgelerdeki işletmeleri 
masraflarõnõn %70�ini alabilirken, normal bölgelerdeki işletmeler masraflarõnõn %80�ini 
alabilmektedir. Az gelişmiş bölgelerdeki işletmeler harcamalarõnõn % 90�õna kadar olan bir bölüm için 
yardõm alabilmektedir. Yardõmõ onaylamadan önce, KOSGEB, uzmanlõk gerektiren eğitimin, 
işletmenin ihtiyaçlarõ için uygun olup olmadõğõnõ belirlemelidir ve eğitim KOSGEB tarafõndan 
tanõmlanan kriterleri karşõlamalõdõr. Milli Eğitim Bakanlõğõ da mesleki eğitim sunmaktadõr (Tablo 7). 

Tablo 7. Milli Eğitim Bakanlõğõ�nõn Verdiği Mesleki Eğitiminin Yõllara Göre Dağõlõmõ  

Akademik Yõl İl Sayõsõ Meslek Eğitimi Eğitim 
Merkezi Sayõsõ Eğitim Sayõsõ Öğrenci ve 

Stajyer Sayõsõ Eğitmen Sayõsõ  

1996 � 97 80 312 80 196 591 4 089 
1997 � 98 80 321 89 267 074 4 122 
1998 � 99 80 326 89 226 644 4 759 
1999 � 2000 80 330 89 218 576 5 084 
2000 � 01 81 342 109 248 496 4 640 
2001 � 02 81 345 109 250 000 5 165 
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlõğõ. 
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Tek � Durak Merkezleri  
Yeni kurulan işletmeleri destekleme stratejisinin son unsuru, hem yeni hem de var olan 

işletmelere bilgi sağlamak için �tek � durak� merkezleri olarak teklif edilen oluşumlardõr. Bu teklifte 
bilgi anahtar kelimedir. Tek � durak merkezleri diğer ülkelerde pek çok alanda gelişmiştir. Bürokratik 
faaliyetler gerçekleştirilirken sorunlarla karşõlaşõlõyor gibi görünmektedir, çünkü bunlar bürokrasinin 
birden fazla bölümünde sõk sõk özel bilgiler (örneğin halk sağlõğõ kurallarõ, inşaat kurallarõ gibi) 
gerektirmektedir. Bununla birlikte bütün işletmelerin gereksinim duyduğu bürokratik süreçler 
hakkõnda bilgi yayõlmasõ konusunda bir hayli etkili olduklarõ görülmüştür. Bilgiye ek olarak, 
merkezler çeşitli izinler ve lisanslar için başvuru formlarõ sağlamakta ve ağ oluşturma yetkilisi olarak 
hareket edebilmekte ve hem kamu hem de özel destek hizmetlerinin uygunluğu hakkõnda bilgiler 
sunabilmektedir. Hizmetlerin eşit bir şekilde sunulduğundan ve belli satõcõlarõn ya da diğer hizmet 
sağlayõcõlara avantaj sağlanmadõğõndan emin olunmasõ gerekmektedir. Örneğin bilgi talep eden 
girişimciyi destekleyebilecek birden fazla banka bulunurken, satõcõ tek bir bankaya bağlõ kalmak 
zorunda bõrakõlmamalõdõr. Girişimciye yardõm kaynaklarõ hakkõnda tam bilgi verilmelidir. Bazõ Tek � 
Durak merkezleri hizmetlerini bürokratik gereklilikleri aşma konusundaki yardõmla 
sõnõrlandõrmaktayken, diğerleri daha genel bir bilgi kaynağõ olmayõ seçmektedirler.  

Yeni İşletmelerin Kurulmasõnõn Desteklenmesine İlişkin Stratejik Unsurlar  
KOSGEB�in İGEM ve TEKMER programlarõnõn geri dönüşü ile ilgili bilgi, henüz mevcut 

değildir. KOSGEB tarafõndan yapõlan yatõrõmlarõn geri dönüşünü ve bu tür yatõrõmlarõn �girişimci bir 
kültür� geliştirmek için en etkili yol olup olmadõğõnõ belirlemek için bu programlarõn yakõndan 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Şu anda, Türkiye yeni kurulan işletmeleri desteklemek için mali 
altyapõdan yoksundur. Altyapõ tam olsa ve fonlar yeterli olsa bile, bankalar yeni kurulan işletmelere 
fon sağlamak konusunda isteksiz davranmaktadõr, çünkü girişimcinin genellikle belli bir deneyimi 
yoktur ve yeni kurulan işletmeler doğal olarak risk taşõmaktadõr. Girişimciler genellikle teminat olarak 
kullanõlabilecek yeterli sermayeye de sahip değildir. Gelişmiş ülkelerde bile birçok işletme, 
girişimcinin kendi fonlarõ veya ailesi ile arkadaşlarõ tarafõndan sağlanan yatõrõm sermayesi ya da kredi 
fonlarõ ile kurulmaktadõr.  

Türkiye yukarõda sözü edilen fon mekanizmalarõndan yoksun olabilir ancak örgütlü bir risk 
sermayesi sisteminin başlangõcõna sahip bulunmaktadõr. Risk sermayecileri genellikle kamu ya da özel 
hisse senetleri (özel hisseler sadece belli zenginlik gerekliliklerini karşõlayan �sofistike� yatõrõmcõlara 
açõktõr) aracõlõğõyla sermayelerini arttõrmaktadõr, ki bu daha sonra yeni kurulan işletmelerde ve işin 
başõnda büyüyebilen işletmeleri desteklemede uzmanlaşmõş olan bir şirket aracõlõğõyla dağõtõlmaktadõr. 
200 işletmeden yalnõzca bir tanesi bu şirketlerce belirlenen yatõrõm kriterlerini karşõlamaktadõr. Bu tür 
işletmeler genellikle en az beş ile yedi yõllõk bir dönem için yõllõk % 25 ya da daha fazla olmasõ 
beklenen bileşik büyüme oranõ gerektirmektedir. Her iki yatõrõmdan birinin başarõsõz olacağõnõ ve 
yatõrõm yapõlmõş sermayenin tamamõnõn kaybedileceğini beklemektedirler. KOBİ�lere mali kaynaklara 
etkin ulaşõm yollarõ sağlamak için, KOBİ borsasõ kurmaya önem verilmektedir. KOBİ borsasõnõ bir 
anonim işletme olarak gören gerekli yasal temel, Sermaye Piyasasõ Kurulu (SPK) tarafõndan 2003�te 
başlatõlmõştõr. Borsanõn oluşturulmasõ konusunda hâlâ düşünülmektedir ve süreç Sanayi ve Ticaret 
Bakanlõğõ, SPK, KOSGEB, TOBB, mali kuruluşlar ve KOBİ�lerin temsilcileri arasõndaki yakõn 
işbirliği ile daha ileri aşamalara taşõnmaktadõr. 

Bununla birlikte, Türkiye�de kaç işletmenin bu tür bir borsa için gerekli şartlarõ taşõdõğõyla veya 
hatta böyle bir borsayõ oluşturmayõ garanti altõna almaya yetecek kadar piyasa ilgisi bulunup 
bulunmadõğõyla ilgili çok sayõda soru cevaplanmayõ beklemektedir. Bu ikinci soru, kõsa süre önce 
KOSGEB Başkanlõğõ�nda kurulan Ekonomik ve Stratejik Araştõrma Merkezi tarafõndan ele 
alõnmalõdõr. �Sofistike� yatõrõmcõlara hisse ihraç edecek olan Risk Sermayesi Yatõrõm Şirketi�nin 
(RSYŞ) kurulmasõ yeni bir kavramdõr. Bu tür RSYŞ�lere izin veren yeni mevzuat, Mart 2003�te 
SPK�dan geçirildi. Bu aynõ zamanda RSYŞ�lerin geçmişe göre daha az katõ koşullar altõnda 
kurulmasõna ve işletilmesine izin vermektedir. Yeni mevzuat piyasa katõlõmcõlarõnõn dikkatini 
çekmektedir ve gösterilen ilk ilgiler umut vericidir. Yeni mevzuattan önce sadece iki RSYŞ 
bulunmaktaydõ; ancak bundan sonra daha fazlasõnõn kurulmasõ beklenmektedir.  
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KOSGEB Ekonomik ve Stratejik Araştõrmalar Merkezi, KOSGEB�in İGEM ve TEKMER 
Merkezleri aracõlõğõyla sağladõğõ desteğin özel mali piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirebilir. 
Kanõtlarõn bu programlarõn bir dizi başarõlõ yeni işletmeyi de desteklediğini öne sürmesiyle beraber, bu 
programlarõn teşvik boyutu sermaye ihtiyacõnõ ve bunun sonucu olarak özel finansal kurumlardan 
fonlanmayõ azaltabilir.KOSGEB�in uygulayabileceği bir politika seçeneği de, bu programlarõ teknik 
yardõmdan arõtmasõdõr. İşletmeler teknik yardõma başvurabilir ama bankalardan ve diğer özel 
kaynaklardan mali destek bulmak zorunda kalacaktõr. KOBİ sahiplerinin yeni kurulan işletmelerinin 
faaliyetlerini desteklemek için devlet kredilerini kullanmak isteyeceği konusunda hiç şüphe yoktur. 
Böyle bir destek alan işletme için kritik bir soru işletmenin destek kesildikten sonra ayakta kalõp 
kalamayacağõdõr. Bu Stratejik Araştõrma Merkezine ya da KOSGEB�teki program yöneticilerine de 
sorulmasõ gereken bir sorudur.  

Yeni kurulan işletmelere özel fon sağlama konusundaki kaynak eksikliği dikkate alõndõğõnda, 
Türk devletinin KOSGEB ve ilgili programlar aracõlõğõyla sağladõğõ büyük destek, yeni kurulan 
işletmelerin desteklenmesi bağlamõnda belki de en iyi seçenektir. Yaklaşõm pahalõdõr ve özel sektörde 
bulunan başarõsõz olamya mahkum işletmelere verilen mali destekleri sõnõrlayan bazõ korunmalardan 
yoksundur. KOSGEB çeşitli merkezleri aracõlõğõyla yaptõğõ harcamalarõn faydalarõnõ dikkatli bir 
şekilde değerlendirmelidir. Değerlendirilecek işletmeler tam anlamõyla rastgele bir yöntemle seçilirse 
vaka çalõşmasõ yaklaşõmõ kullanõlabilir. Böyle bir değerlendirme için 30 ya da daha fazla işletmeden 
oluşan bir örneklem uygun bir temel teşkil edecektir.  

Eğitim ve Sertifikasyon Konularõ 

Mesleki Standartlar ve Sertifikasyon 
Bazõ önemli kavramlar, KOSGEB�in kalifiye personel ve girişimci eğitmeye yönelik olan genel 

yaklaşõmõnõn bir parçasõ olarak tanõtõlmaktadõr. Bunlardan biri, bir mesleki standart incelemesi ve 
sertifikasyon sisteminin kurulmasõdõr. Bu tür rekabete dayalõ �standart� incelemesi, girişimcilerin 
bilgiyi bir tür yönetim mekanizmasõ aracõlõğõyla onaylatma ihtiyacõ duymadan uygun fiyatlarla kaliteli 
ürünler üretmesini sağlamalõdõr. Dernekler ve ticaret odalarõ aracõlõğõyla organize edilen bu tür 
sistemlerin, bazõ Avrupa ülkelerinde uzun süredir kaliteli işçilik geçmişiyle birlikte yürütüldüğü 
görülmektedir. Türkiye�deki sanayi odalarõnõn yaklaşõmõnõn, bu tür bir sistemin geliştirilmesi için 
temel oluşturabileceği gözlemlenmiştir. Sistem, yeni bir işletme kuran kişilerin kendi alanlarõyla ilgili 
mesleki eğitimi aldõklarõnõ belgelemelerini gerektirmektedir. Bu, yeni işletmelerin ilgili sanayi 
sektörüne ilişkin gerekli bilgilere sahip girişimciler tarafõndan kurulmasõnõ garanti edecektir. Bunun 
için, mesleki eğitimin kapsamlõ ve kaliteli olmasõ gerekecektir. KOSGEB ya da Milli Eğitim 
Bakanlõğõnõn bu eğitimi sağlamak için ihtiyaç duyulan birçok uzmanlõk kursunu geliştirip sunabileceği 
düşünülmemektedir. TESK ve TOBB ve öteki sanayi örgütleri bu işlevi daha iyi bir şekilde 
yürütebilir.  

Girişimcilik eğitimine yönelik bu yaklaşõmõn kendine özgü zayõflõklarõ vardõr. Bunlardan ilki, 
hõzla değişen bir dünyada, eğitim, gerçek dünyadaki yerel işletmeler ya da uluslararasõ şirketlerdeki 
gelişmelerin gerisinde kalabilir. Bu, Avrupa�daki uygulamalarõ ve standartlarõ yakalamaya çalõşan 
Türkiye için özellikle önemlidir. Eğitim aynõ zamanda yeni girişimcilerin endüstri tarafõndan daha 
önce onaylanmamõş yeni fikirler ve yöntemler geliştirmesini da engelleyebilir. Girişimcinin başarõlõ 
olmasõ için, yeni kurulan işletme piyasa sõnavõnõ geçmek zorundadõr. İşletme uzun vadedeki 
masraflarõnõ karşõlayacak bir fiyatta üretim ve satõş yapamazsa, ayakta kalamayacaktõr.  

Konuyla ilgilenen özel örgütlerle birlikte çalõşan devlet, Dünya Bankasõnõn verdiği krediyi 
kullanarak, mesleki standartlarõ geliştirme konusuyla ilgilenmeye çalõşmaktadõr. Bu kredi, kamu 
kuruluşlarõ ile sosyal ortaklarõn yer aldõğõ bir konsorsiyum oluşturmak için kullanõlmõştõr.23 Katõlõmcõ 

                                                      
23  Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ � ÇSGB, Türkiye İş Kurumu � İŞKUR, Milli Eğitim Bakanlõğõ 

� MEB, Devlet Planlama Teşkilatõ � DPT, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarõ Konfederasyonu � TESK, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği � TOBB, Türkiye İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu � TİSK, 
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örgütler projeyi başlatmak amacõyla, mesleki eğitim standartlarõ hazõrlamaya ve standartlarõn 
uygulanmasõyla ilgili bir sistem geliştirilmesine ilişkin ulusal bir protokol imzalamõştõr. İnceleme ve 
yetkilendirme konusuna ilişkin bir alt � proje kapsamõnda mesleki eğitimle ilgili yaklaşõk 250 standart 
hazõrlanmõştõr ve bu standartlar temel alõnarak inceleme sorularõnõn yer aldõğõ bir soru bankasõ 
oluşturulmuştur. Halk, işveren ve işçi temsilcileri bu projede birlikte çalõşmõştõr. Proje süresi sona 
ermesine rağmen, bu projenin altõnda oluşturulan Mesleki Standartlar Komisyonu çalõşmalarõna devam 
etmektedir. Proje, süresi dolmadan önce kendi çalõşmalarõnõ tamamlayacak bir enstitünün kurulmasõ 
için çağrõda bulunmuştur. Bu çalõşmayõ yetkilendirecek ve Mesleki Eğitim Standartlarõ Enstitüsünün 
kurulmasõnõ sağlayacak bir yasa tasarõsõ hazõrlanmõş ve Başbakanlõğa iletilmiştir, ancak proje süresi 
dolmadan önce yasa çõkartõlamamõştõr. Mesleki standartlar sisteminin yürürlüğe sokulmasõ için bu 
yasaya önem verilmesi gerekmektedir. İlk mesleki standartlar projesi altõnda MEGAP (Türkiye�de 
Mesleki Eğitimi ve Öğretim Sistemini Güçlendirme) tarafõndan tamamlanmasõ beklenen ve hem Milli 
Eğitim Bakanlõğõnõ hem de ilgili özel kuruluşlarõ içermesi planlanan ek çalõşmalar, yasanõn çõkmasõ 
beklenildiği için askõya alõnmõştõr.  

Girişimcilik Eğitiminin Piyasa Tarafõndan Sunulmasõ  
KOSGEB tarafõndan planlanmakta olan mesleki eğitim hizmetlerinin masraflarõnõn kimin 

tarafõndan karşõlanacağõ sorusu yanõtlanmalõdõr. Güçlü bir eğitim programõ geliştirmek pahalõya mal 
olmaktadõr; bu programõ uygulamak daha da pahalõya mal olmaktadõr. Küçük işletmeler genellikle tek 
başlarõna bu tür bir eğitimin (örneğin çõraklõk programlarõnõn) masraflarõnõ karşõlayamaz ve 
kendileriyle rekabet edebilecek ve işletmelerine zarar verebilecek rakipleri eğitecek bir sanayi 
yaklaşõmõnõ destekleme konusunda isteksizdirler. Bu sorunu çözmenin bir yolu, bu tür mesleki 
eğitimlerin desteklemesi görevinin piyasaya bõrakõlmasõdõr. Bunun en iyi örneği, Amerika Birleşik 
Devletleri�ndeki sayõsõz özel aşçõlõk eğitim okullarõdõr. Bu okullarda öğrenciler (kimi zaman burslar ya 
da krediler aracõlõğõyla gelen devlet desteğiyle) kendi eğitim masraflarõnõ karşõlamakta ve genellikle 
bir restorana ya da otele işçi olarak girmektedir. Aşçõlarõn çoğu eğitimleri ve deneyimleri sayesinde 
kazandõklarõ rekabet avantajõyla daha sonra kendi iş yerleri açmaktadõr. Birçok ABD üniversitesi otel 
ve restoran yöneticilerini eğitmek için benzer bir ders programõ geliştirmiştir. Bu eğitime otel ve 
restoran sahiplerince büyük önem verilmektedir ve öğrenciler eğitime yaptõklarõ yatõrõmlarõnõ otel ya 
da restoran sektöründe çalõşarak göreceli olarak kõsa bir süre içinde geri kazanmaktadõrlar. Aşçõlarda 
olduğu gibi, bu bireyler yeterli iş deneyimine sahip olduklarõnda, kendi işlerini kurmaya 
başlayabilirler. Türkiye�deki küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri de girişimcilikle ilgili 
bilgi ve yetenekleri geliştirmek amacõyla çõraklõk ve diğer eğitim faaliyetlerini düzenlemektedir. 

Mesleki standartlaşma sõnavlarõ ilgi çekici olabilir, ancak fazla bürokrasiye de sebebiyet 
verebilir. Sertifikaya sahip olmasõ, yeni girişimcinin başarõlõ olacağõnõn garantisi değildir. İş 
kurabilmek için sertifika gerekliliği konmasõ iş kurma maliyetini yükseltecek ve pazardaki rekabeti de 
sõnõrlandõracaktõr. İş sahibine en tarafsõz yetenek testini tüketici uygular ve bu değerlendirme sürecinin 
devlete de herhangi bir maliyeti yoktur. Bir başka alternatif ise mesleki standartlaşma sõnavõnõ � eğer 
standartlar gerçekten kaliteye yönelikse - isteğe tabi olarak yapmaktõr ki, bu müşterilerin ikna edilmesi 
sürecini olumlu yönde etkileyecek ve iş sahiplerinin daha iyi üretim yapmasõna da  katkõda 
bulunacaktõr.  
 

KOSGEB tarafõndan KOBİ�lere yönetim danõşmanlõğõ ve teknik destek hizmetleri sunan 
kişilerin sertifikasyonu da düşünülmektedir. Bu sertifikasyonun amacõ söz konusu hizmetleri sağlayan 
profesyonellerin gerekli eğitimi almõş ve gerekli yardõmõ sağlayabilecek yetenekte olmalarõnõn 
sağlanmasõdõr. Birçok ülkede benzer sistemler vardõr. Japonya�da Küçük İşletme Danõşmanlõk 
Sertifikasyon Programõ, İşletme Yüksek Lisansõnõ takiben bir yõl fazladan özel bir eğitim alõnmasõnõ ve 
buna ek olarak belirli bir süre küçük işletmelerde çalõşmõş veya danõşmanlõk vermiş olma tecrübesini 
gerektirmektedir. Küçük İşletme Geliştirme Merkezleri Yöneticileri Derneği tarafõndan işletilen 
benzer bir program ABD�de başlatõlmõştõr. Bu sertifikasyon Programõ Küçük İşletme Geliştirme 

                                                                                                                                                                      
Türkiye İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu � TÜRK � İŞ ve Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi 
Destekleme Vakfõ � MEKSA. 
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Merkezlerini yönetimdeki yaklaşõk 20 yõllõk bir deneyim sonrasõnda geliştirilmiştir. Türkiye�nin İGEM 
ve TEKMER deneyimleri verimli bir sertifikasyon programõnõn oluşturulmasõna katkõ sağlayacaktõr.  

 

Diğer Eğitim Faaliyetleri  
Meslek liseleri ve üniversiteler, girişimcilik kültürünün gelişmesine yardõmcõ olmak amacõyla 

genel bir girişimcilik ders programõ oluşturmak için daha alt düzeydeki okullarla birlikte çalõşabilir. 
Bu mesleki eğitim merkezleri aynõ zamanda öğrencilere mesleki ve girişimcilik yeteneklerini sunmak 
amacõyla girişimcilik ders programõyla birleştirilebilen bazõ alanlarda (aşçõlõk, kuaförlük, teknik eğitim 
vb.) yetenek eğitimi de sunmaktadõr. Aslõnda girişimcilik konusu her türlü mesleki eğitim ders 
programõna eklenebilir ve böylece mezunlar çalõşan veya iş sahibi olarak çalõşma imkanlarõnõ 
inceleyebilirler. Öğrenciler girişimcilik eğitiminin ders programõna eklenmesi konusunda kararõ 
kendileri verebileceği için bu tür bir eğitim sertifikasyon gerektirmemektedir. KOSGEB ya da Milli 
Eğitim Bakanlõğõ okullarõ bürokratik sertifikasyon programõ uygulamak zorunda kalmadan girişimcilik 
eğitimini programlarõna eklemeye teşvik edebilir. 

KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Merkezi aracõlõğõyla öteki gelişmiş ya da gelişmekte olan 
ülkelerde başarõlõ işletmeleri ve iş uygulamalarõnõ sistematik olarak gözden geçirebilir ve 
raporlayabilir. Bu KOBİNET projesine katõlmak için mantõklõ bir nedendir. KOBİNET en iyi 
uygulamalarla ilgili bilgileri kullanarak işletme sahiplerinin internetten daha kapsamlõ bir şekilde 
yararlanmalarõnõ sağlayabilir. İş sahipleri interneti  işle ilgili bir bilgi kaynağõ olarak kullanmaya 
başladõkça, KOBİNET tarafõndan sağlanan kolaylõklarla e � ticaret yapmaya teşvik edilebilirler. 

Hazõrlayõcõ planlar, personel yönetimi uygulamalarõ, en iyi teknolojiyi tanõma ve kullanma, proje 
ve teknoloji yönetimim uygulamalarõ gibi bir dizi konuda ek ya da genişletilmiş eğitim sağlanmasõnõ 
gerekmektedir. Bu konularõn birçoğu, KOSGEB�in İGEM ve TEKMER merkezleri aracõlõğõyla 
yürüttüğü genel eğitimlere dahil edilebilir. Benzer eğitimler sanayi odalarõ, özellikle TESK ve TOBB, 
tarafõndan belli bir sanayi tabanõnda geliştirilebilir ve sunulabilir. Bu kuruluşlara, neden bu tür bir 
eğitimi vermediklerini sormak faydalõ olabilir. Bu sorunun bir cevabõ da, bu kuruluşlara üyelik zorunlu 
olduğu ve böylece aidatlar garanti altõna alõndõğõ için, bu tarz faaliyetleri gerekli 
görmeyebilecekleridir. Bununla birlikte, eğitim üyeliğe değer katarsa, faal ve geniş kapsamlõ eğitim 
faaliyetleri talep edilmeye başlanõlacaktõr ancak bu kuruluşlarõn üyelerine sunduklarõ eğitimi 
artõrmalarõ için devlet kaynaklarõnõn gerekip gerekmediği sorusu yanõtlanmalõdõr. TESK, TOBB ve 
üyeleri eğitime katõlma konusunda kendi kararlarõnõ kendileri vermelidir. Mesleki eğitim kurslarõ 
münferit olarak geliştirilip sõnanabileceği için, belli bir sanayi kolundaki yeterli sayõda işletme 
ilgilendiği takdirde, başarõlõ programlar geliştirilmesi mümkün olmaktadõr. KOBİ sahipleri bu tür bir 
eğitime katõlmamayõ seçerlerse, bunun nedeni işletmelerine maliyetini karşõlayacak  oranda bir değer 
katacağõna inanmamalarõ olabilir. KOSGEB, eğitime katõlmayan işletmelerle karşõlaştõrõldõğõnda 
eğitime katõlan işletmelerin göreceli başarõsõnõ inceleyebilir. Eğitim yararlõysa, eğitime katõlan 
işletmelerin eğitime katõlmayan işletmelere göre zaman içinde daha başarõlõ olmasõ gerekmektedir. 

KOBİ Destek Hizmetlerinin ve Teknoloji ile Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi  
KOSGEB profesyonel örgütler tarafõndan sağlanacak işlemlerinde ve hizmet desteğinde bir 

artõşõn yanõ sõra destek hizmetleri programlarõndan birçoğunun büyüyeceğini tasarlamaktadõr. 
KOSGEB, danõşmanlõk hizmetleri sağlayan kişilere sertifika vermenin yanõ sõra, standartlaştõrõlmõş 
danõşmanlõk hizmetlerinin kendisi tarafõndan akredite edilmiş ve gözetiminde hareket eden özel 
örgütler tarafõndan sağlanacağõnõ öngörmektedir. 

KOSGEB�in bazõ destek hizmetleri programlarõnõn geliştirilmesi, makul görünmektedir. Özellikle 
İGEM ve TEKMER�ler olmak üzere bu programlar Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika�dan alõnan en iyi 
uygulamalar esas alõnarak geliştirilmektedir. Bu hizmetler ve destekler, yeni küçük işletmelere ve 
üretim, pazarlama, ihracat kapasitelerini geliştirmek isteyen KOBİ�lere kapsamlõ destek sağlamaktadõr. 
Küçük işletmeler yönetim ve teknik yardõm, sermayeye erişim, kullanõm alanõ, Ar-Ge ve yönetim 
eğitimi alabilmektedir. İşletmeler, aynõ zamanda, personel istihdamõ ve yönetiminde destek ve nitelikli 
eleman istihdamõnda teşvik alabilmektedir. Her iki merkezdeki toplam destek paketi pahalõdõr, ancak 
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etkilidir. Teklif edilen genişleme kapsamõnda sorulmasõ gereken bir soru da temel merkez 
modellerinin hizmet edilen işletme başõna daha düşük bir toplam maliyetle gerekli hizmetleri 
sağlayacak şekilde ayarlanabilip ayarlanamayacağõdõr. 

Teknoloji Desteğinin Arttõrõlmasõ  
KOSGEB�in programlama ve hizmet desteklerinin büyük bir bölümünde, endüstriyel KOBİ�lere 

teknolojik uzmanlõklarõnõ arttõrmalarõ için yardõmcõ olunmasõna özel bir önem verilmektedir. Örneğin, 
TEKMER�ler işletmelere başarõlõ Ar-Ge projeleri yürütmeleri ve dünyanõn dört bir yanõndaki 
üniversitelerin, daha büyük işletmelerin ve teknolojik kaynaklarõn sunduğu uygun desteklerden 
yararlanmalarõ için yardõmcõ olma konusuna odaklanmaktadõr. Daha önce de belirtildiği gibi, 
TEKMER çalõşanlarõ işletmelere teknik ihtiyaçlarõ analiz etme, elde edilebilir teknolojik bilgilere ve 
kaynaklara erişme ve bunlarõ kullanma sürecinde danõşmanlõk sunabilmektedir. TEKMER�in 
danõşmanlõk kadrosu bizzat hizmet sağlayõcõsõ olarak değil de dõş kaynaklara yönelik yönlendirici 
olarak çalõştõğõ takdirde, teknik danõşmanlõk ve mühendislik hizmetleri piyasasõnõn genişlemesi 
yönünde yararlõ olabilecektir. KOBİ�lere bu hizmetlere nasõl erişebileceklerini öğretmek ve iş 
sahiplerine/yöneticilere teknoloji hizmetlerini kullanõrken kendilerine olan güvenlerini kazanmalarõnda 
yardõmcõ olmak, TEKMER�lerde gerçekleştirilen en önemli işlevlerden biridir. TEKMER�ler 
KOBİ�ler ile teknoloji hizmeti sağlayõcõlarõ arasõnda daha iyi ilişkiler kurulmasõna yardõm 
edebilmektedir. Bu ağ çalõşmasõ TEKMER destek faaliyetlerinin tamamõna katõlmayan işletmeler için 
yürütülebilmektedir ve danõşman desteğinin TEKMER bölgeleri dõşõndaki işletmelere de ulaşacak 
şekilde genişletilmesi maliyet etkinliğine sahip olabilir. İGEM�in hizmet alanõ da gerektiğinde 
dõşarõdaki yönetim danõşmanlarõna da başvurularak daha geniş bir KOBİ yelpazesine 
yayõlabilmektedir. Bilgisayar işlemleri ve bilgi ve iletişim teknolojisi, işletmelerini büyütmek ya da 
fonksiyonlarõnõ geliştirmek isteyen ya da bu kapasiteye sahip olan KOBİ�lerin hemen hemen tamamõ 
için yararlõdõr. Teknoloji kullanõmõ sadece birkaç endüstriyel işletme için değil, bütün işletmeler için 
geçerlidir. 

Devlet tarafõndan incelenebilecek bir strateji de, üniversiteler ile daha yararlõ bir etkileşim 
kurmak olacaktõr. Birçok ülkede üniversitelerin işletme bölümleri, genellikle devletin desteklediği ve 
üniversite yönetim uzmanlarõna erişim ve koordinasyon imkanõ sunan küçük işletme geliştirme 
merkezlerinin desteğiyle, KOBİ�lere geniş bir hizmetler yelpazesi sağlamaktadõr.24 Türkiye 
inkübatörleri, İGEM veya TEKMER gibi merkezleri üniversitelerin içlerinde ya da yakõnlarõnda 
kurarak böyle bir etkileşimi geliştirmeye başlamõştõr. Bunu tamamlayõcõ bir yaklaşõm, bazõ üniversite 
uzmanlarõnõ üniversite kampuslarõ dõşõnda ve KOBİ�lerin yoğun olarak bulunduklarõ yerlere götürmek 
olabilir. Bu hizmetin Avrupa�nõn ve Kuzey Amerika�nõn bazõ bölgelerinde ulaştõğõ ileri bir düzey 
KOSGEB�in ya da diğer Türk yetkililerin yararlanabileceği iyi örnekler sağlamaktadõr. 

Yenilikçi KOBİ�lerin Yaratõlmasõ 
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõ�nda, KOSGEB, �KOBİ�lerde araştõrma, teknolojik gelişme ve 

yenilikler hakkõndaki bilinci artõrmanõn� ana hedeflerden biri olduğunu belirtmektedir. Bu durum, iki 
amacõ içermektedir: �KOBİ�lere, sürdürülebilir bir büyüme amacõyla araştõrmanõn, teknolojik 
gelişmenin ve yeniliklerin yararlarõnõ göstererek, teknolojiye yatõrõm yapmaya teşvik etmek� ve 
�yenilikçi KOBİ�ler yaratma�. Bu hedefler KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV, TOBB ve üniversiteler 

                                                      
24 Amerika Birleşik Devletleri, 1970�lerin başõnda, kampüslerdeki yöneticilik ve mühendislik 

uzmanlõğõnõ KOBİ�lerin yararõna kullanmak için bu tür bir programõn öncülüğünü yapmõştõr. İşletme 
okullarõ süreci büyük bir hevesle desteklemiştir ama mühendislik uzmanlarõ buna karşõ daha az 
destekleyici davranmõştõr, bunun nedeni, büyük ihtimalle, bir devlet programõnõn yardõmõ olmadan 
kampus dõşõ danõşmanlõk sözleşmelerine imza atabiliyor olmalarõydõ. Bugün Amerika Birleşik 
Devletleri�nde yaklaşõk 1200 küçük işletme geliştirme merkezi bulunmaktadõr. Bunlar yönetim 
danõşmanlõğõ, pazarlama ve finans üzerine yoğunlaşmaktadõr. Genel olarak, bu merkezlerdeki 
faaliyetlerin neredeyse tamamõ, iş yönetimi, pazarlama ve finans ihtiyaçlarõnõ karşõlamalarõna yardõmcõ 
olmak için küçük işletme sahiplerinin eğitimi üzerine yoğunlaşmaktadõr. Çoğu merkez fonlara erişim 
imkanõ sunmamaktadõr ama işletmeleri özel bankalara verecekleri kredi paketlerini tamamlamalarõ 
için eğitmektedir. 
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arasõndaki etkileşim sayesinde başarõlabilir. Planda bu hedeflere ulaşmayõ amaçlayan projeler 
tanõmlanmamõştõr. Bununla birlikte, desteklediği işletme sayõsõ sõnõrlõ olmasõna rağmen, KOSGEB 
tarafõndan yürütülen mevcut programlarõn bazõlarõ bu amaçlara ulaşmayõ hedeflemektedir. Yenilik, 
genellikle sadece yeni bir ürünün ya da hizmetin (ya da büyük ölçüde geliştirilmiş bir ürünün ya da 
hizmetin) kavramsallaştõrõlmasõ olarak değil, aynõ zamanda yeni ürünün ya da hizmetin piyasaya 
başarõlõ bir şekilde sürülmesi olarak tanõmlanmaktadõr. Yeni bir ürün ya da hizmet için teknolojik 
gerekler ve ihtiyaçlar çok karmaşõk ve her bir yenilik için kendine özgü olabileceğinden, devletin, 
yenilik sürecinin ikinci parçasõnõ, yani yeni bir kavramõn piyasaya başarõlõ şekilde sürülmesini 
desteklemesi daha verimli olabilir. Yeni bir ürünü ya da hizmeti pazarlamak, planlama, finans, reklam 
ve piyasa araştõrmasõ, üretim ve kontrol kabiliyetleri, toptan satõş, perakende satõş ve fiyatlandõrma 
bilgisi gerektirmektedir. Bunlarõn çoğu, her başarõlõ iş sahibinin sahip olmasõ ya da öğrenmesi gereken 
yeteneklerdir. Bu yeteneklerin hepsi, öğrenilebilir yeteneklerdir ve devlet bu yeteneklerin nerede ve 
nasõl daha iyi öğrenilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunabilir. Yeni işletmelerin üniversitelerin ve 
büyük işletmelerin yakõnõnda toplanmasõ, yenilikçi düşünce yaratmak için yeterli olabilir. Devlet, 
işletme sahiplerinin ürünlerini başarõlõ bir şekilde pazarlayabilmeleri için yenilikçi düşünceyi 
geliştirme sürecinde yardõmcõ olabilir. 

KOSGEB�in aynõ zamanda KOBİ�ler, büyük ölçekli işletmeler, üniversiteler, profesyonel 
örgütler ve kamu kuruluşlarõ/örgütleri arasõnda işbirliği artõrmayõ hedeflemektedir. KOSGEB 
�KOBİ�lerin üniversiteler tarafõndan toplanan bilgi ve deneyimlerden yararlanmasõnõ sağlayan teşvik 
mekanizmalarõnõn ve araçlarõnõn geliştirilmesi� aracõlõğõyla bu örgütlerden gelen danõşmanlõk 
hizmetlerinin akõşõnõ hõzlandõrarak, TEKMER�leri geliştirerek ve hizmetlerini arttõrarak (aynõ zamanda 
�Duvarsõz Teknoloji İnkübatörleri� de kullanarak) ve bu sürece sanayi odalarõnõ da dahil ederek bu 
hedefe ulaşmayõ önermektedir. Bu hedefin bir parçasõ, Yenilik Aktarõm Merkezleri (Innovation Relay 
Centers � IRC) tarafõndan gerçekleştirilebilir ki; halihazõrda iki merkez kurulmuş olup,  AB � IRC 
Ağõ�yla bütünleşmektedir. Bir hedef de, teknoloji ve yenilik üzerine danõşmanlõk hizmetleri sunan tek 
� durak merkezleri geliştirmektir. Merkez, personeline sorulabilecek teknik sorularõn geniş bir 
yelpazede bulunduğu düşünüldüğünde, personel için bu hizmetleri sunmak zor olabilmektedir. 
Merkez, işletme bilgileri ve eğitimi üzerine yoğunlaşõrsa, yenilikçilerin ürünlerini piyasaya daha kolay 
sürmesine yardõmcõ olabilir. 

 Bu faaliyetlerden birçoğunun neden TOBB ve TESK gibi örgütler tarafõndan şimdiye kadar 
gerçekleştirilmediği sorulabilir. Bu örgütler, belli bir rutin temelinde en iyi teknolojileri ve en iyi 
uygulamalarõ tanõmlamalõ ve bu bilgiyi eğitim toplantõlarõ, seminerler ve konferanslar aracõlõğõyla 
üyeleriyle paylaşmalõdõr. Kuzey Amerika�daki ve Avrupa�daki sanayi örgütleri bu konuda başarõlõdõr. 
İşe yarayabilecek başka bir basit teknik, küçük işletme gruplarõnõ organize ederek, yönetim ve 
teknoloji konularõndaki konuşmacõlara sponsor olmalarõnõ sağlamaktõr. ABD�de bu yaklaşõm küçük 
işletmeleri bilgi teknolojileri ve mikro-bilgisayar (micro-computer) kullanõmõyla tanõştõrõrken işe 
yaramõştõ. 

Küçük Sanayi Siteleri ve Organize Sanayi Bölgelerine Devlet Desteği  
Özel piyasalarõn bu hizmetleri sağlayamamasõ ve KOBİ�lerin ihtiyaç duyduklarõ hizmetleri 

piyasadan aramaya karşõ olan dirençleri nedeni ile, İGEM ve TEKMER�ler çok geniş bir hizmet 
yelpazesi sunmaktadõr. Bu hizmet yelpazesi çeşitli piyasalardaki başarõsõzlõklarõn üstesinden gelmeye 
yardõmcõ olmaktadõr. Devletin piyasa başarõsõzlõklarõnõn üstesinden gelmeye karşõ olan yaklaşõmõ 
aslõnda onlarõn gelişmesine katkõda bulunmaktadõr. Örneğin, gelişmekte olan küçük sanayi siteleri ve 
organize sanayi bölgeleri için sağlanmasõ gereken büyük devlet kredilerinin yokluğunda, sermaye 
piyasalarõ küçük işletmeler için elverişli bir alan sağlamõyor gibi görünmektedir.25 Mevcut sanayi 
sitelerinin ve sanayi bölgelerinin çoğunun (Tablo 8) atõl kapasiteye sahip olduğu gözlemlenmiştir. 
2003�te işlemekte olan sanayi sitelerinde 505.000 çalõşan istihdam edilebilirken, sadece 400.000 
pozisyon doldurulabilmiştir. Bu tür atõl kapasitenin varlõğõ kiralarõn düşmesine yol açacak ve özel 

                                                      
25 Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõna göre, mevcut küçük sanayi sitelerinin önemli bir bölümü devlet 

kredileriyle desteklenmemekteydi. 
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sermayenin iyi sanayi alanlarõ sağlamasõnõ engelleyecektir. Devlet, sanayi alanlarõ için mali destek 
sağlarken, piyasanõn ticari alan gereksinimlerini görünen çok az sorunla destekleyebildiği 
gözlemlenmiştir. Devlet, İGEM ve TEKMER�ler üzerinden imalat alanõ sağlama işlevini kaldõrabilir 
ve böylece diğer yardõm biçimleri için kaynaklar serbest kalmõş ya da devletin mali ihtiyaçlarõ azalmõş 
olur. Devlet aynõ zamanda, birçok ülkede olduğu gibi, küçük sanayi sitelerinin ve organize sanayi 
bölgelerinin gelişimine olan desteğini sona erdirme politikasõnõ da dikkate alabilir ve bu faaliyeti 
tamamen yerel yöneticilere ya da özel fon kaynaklarõna bõrakabilir. Bu devletin mali harcamalar 
üzerindeki sõkõ kontrol politikasõyla uyum içinde olacaktõr. 

Tablo 8. Tamamlanan Küçük Sanayi Siteleri 

Yõllar Yõl Sonundaki Sanayi Sitesi 
Sayõsõ Atölye Sayõsõ Olasõ İstihdam 

    
1960 � 95 262 62 113 386 080 
1995 273 63 640 395 222 
1996 289 65 326 405 388 
1997 291 70 747 437 864 
1998 294 71 722 443 714 
1999 306 72 130 446 162 
2000 313 74 121 445 000 
2001 349 81 453 488 000 
2002 
2003 

358 
372 

82 797 
84 313 

496 000 
505 000 

    
Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ (Bu veriler sadece Bakanlõk�tan kredi almõş küçük sanayi siteleri için geçerlidir). 

Birçok ülkede, küçük işletmeler dõşarõdan uzman tutmaya karşõ gibi görünmektedir. Bunun 
nedeni, girişimcilerin bu tür hizmetlerin varlõğõ ve verimliliği hakkõnda bilgi sahibi olmamasõ veya bu 
tür hizmetler için nasõl bağlantõ kuracaklarõnõ ya da bu tür hizmetlerin kabul edilebilir bir tavõr içinde 
nasõl sunulacağõnõ ve değerlendirileceğini bilmemeleri. Örneğin TEKMER�ler, küçük işletmelere 
danõşmanlõk sağlayarak, işletmenin ihtiyaçlarõnõ belirlemeye ve teknolojik hizmetleri ve Ar & Ge 
desteğini kabul etmesine yardõmcõ olmakta, hizmet sağlayõcõlarla bağlantõlar kurmakta ve bunlarõ 
denetlemektedir. Bir devlet programõ aracõlõğõyla danõşmanlõk hizmeti sunulmasõ, sõradan bir küçük 
işletme sahibinin açõk piyasada yardõm arama isteksizliğinin üstesinden gelebilir. Devlet yardõmõnõ 
sadece yardõmcõ olma işlevi ile sõnõrlandõrõrsa, küçük işletme sahipleri dõşarõdaki hizmet sağlayõcõlarõnõ 
kullanmaya daha istekli olacaklardõr. Bugün İGEM ve TEKMER�ler tarafõndan sunulan analitik 
desteği sõnõrlandõrmak için herhangi bir neden bulunmamaktadõr.  

Bu tür danõşmanlõk ve sözleşme yardõmõ hizmetleri merkezlerin elinden çõkarõlmalõ ve daha geniş 
bir KOBİ spektrumuna sunulmalõdõr. Bu tür hizmetler aynõ zamanda merkezlerden bağõmsõz olarak da 
finanse edilebilir. Amerika Birleşik Devletleri�ndeki teknoloji geliştirme merkezleri TEKMER�lere 
benzemektedir, ama onlar kendilerini sadece üretim sorunlarõnõn incelenmesi ve çözüm tasarõsõyla 
sõnõrlandõrmõştõr. Çoğu merkezde, ilgili işletmeye çok az bir maliyetle araştõrma ve sözleşme yapma 
hizmeti sağlanmaktadõr, ancak belirlenmiş sorunlarõ gerçekten çözen özel sözleşmecilere para, işletme 
tarafõndan doğrudan ödenecektir.26 

                                                      
26 Amerika Birleşik Devletleri�nin Minnesota eyaleti de özel sektör yüklenici desteği ödemektedir. Bu, 

KOBİ�lere çok geniş bir hizmetler yelpazesi sunulmasõnõ sağlamaktadõr. Birkaç eyalette, teknoloji 
geliştirme merkezi geri ödenebilir bir temelde bir sözleşmeyi gerçekleştirmeyi önerebilir ama 
neredeyse bütün durumlarda, merkezin sorunu inceleme, çözümler tasarlama, dõşarõdan uygun 
yükleniciler bulma ve kendisinden istenildiğinde dõşarõdan gelen yükleniciyi denetleme işlemlerine 
verdiği desteği sõnõrlandõrmaktadõr. Gerçek iyileştirme çalõşmalarõnõn özel sektör yüklenicileri 
tarafõndan yapõldõğõ gerçeği, devletin endüstri mühendisleri ile danõşõlan ve aslõnda sözleşmeyi kendisi 
yürüten işletmeler arasõndaki çatõşmayõ en aza indirmektedir. Danõşõlan şirketin bakõş açõsõna göre, 
devlet tarafõndan küçük işletmelere sağlanan yardõm danõşõlan şirketin hizmetlerini pazarlamasõna 
yardõmcõ olmaktadõr. Teknoloji danõşmanlõğõ için özel sektör piyasasõna müdahale etmek yerine, 
devlet özel sektörün etkinliğini artõrmaktadõr. Aynõ zamanda, devlet mühendisleri küçük iş 
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İGEM�ler aynõ zamanda imalatçõ işletmelere yönetim yardõmõ da sağlamaktadõr. Sanayi 
işletmeleri, sanayi işletmesi olmayan işletmelere göre daha karmaşõk yönetim sorunlarõna sahipken, 
bütün KOBİ�lere yönelik olan yönetim yardõmõ, bütün sektörlerdeki işletmelerin kendi yönetimlerini 
güçlendirmelerini ve daha da rekabetçi hâle gelmelerini sağlayabilmektedir. Endüstriyel olmayan 
KOBİ�lere yönetim yardõmõ sanayi odalarõ ve vakõflar gibi sivil toplum örgütleri tarafõndan sõnõrlõ 
ölçüde gerçekleşmektedir. KOSGEB�in, böyle faaliyetlerin teşvik ve koordine edilmesinde bir rol 
oynadõğõ gözlemlenmektedir, ama bu devletin önceliği değildir. Yine de sanayi dõşõ KOBİ�ler, 
Türkiye�deki iş dünyasõnõn büyük bir kõsmõnõ oluşturmaktadõr. Türkiye�deki sanayi işletmeleri kendi 
ürünlerini Türkiye içinde ya da dõşõnda pazarlamak ve hizmet sunmak istiyorlarsa, finans şirketleri, 
nakliye şirketleri, sigorta şirketleri, pazarlama şirketleri, reklam şirketleri ve toptan ya da perakende 
satõş şirketlerinin yardõmõna ihtiyaç duyacaklardõr. Bu tür hizmetleri üreten ya da üretmeyi hedefleyen 
işletmelerin çoğu, uzman yönetim ve/veya teknik yardõmdan yararlanabilmektedir. Teknik ve yönetim 
yardõmõnõn sadece pahalõ ikamet model(ler)iyle birlikte verilmesine hiç gerek bulunmamaktadõr. En 
azõndan sağlanan hizmetler, KOBİ�lere yeni kurulma aşamasõnda yapmalarõ gereken iş 
planlamalarõnda ve mali planlamalarõnda eğitim verilmesini sağlayacak şekilde genişletilebilir. 
KOSGEB, ihtiyaç duyulan eğitim ders programõnõ ve destek malzemelerini geliştirmek için üniversite 
ve özel sektör uzmanlarõyla çalõşõrsa, TESK, TOBB ve diğer özel kuruluşlar aracõlõğõyla bu hizmetler 
ve malzemeler geniş bir alana yayõlabilirdi. 

İGEM ve TEKMER programlarõnõn iyi işlediği gözlemlenmiştir,27 ancak bu programlar 
aracõlõğõyla sağlanan hizmetler, birçok işletmede kullanõma uygun olan danõşma ya da danõşmanlõk 
desteğini geçerli kõlan mekanizmalar aracõlõğõyla ortaya çõkarõlmaktadõr.28 Danõşmanlõk hizmetlerine 
ek olarak, geniş bir işletme yelpazesine eğitim sunulabilir, böylece işletmeler bağõmsõz olarak kendi 
işletmelerini kurabilirler, pazarlama planlarõ ve mali planlar yapabilirler, bunun yanõ sõra bölgenin 
durumu, fiyatlandõrma, muhasebe (ya da muhasebecilerle birlikte çalõşma), süreç ve envanter kontrol 
sistemleri vb. gibi daha işlevsel unsurlar geliştirebilirler. 

KOSGEB planlarõ, genişletilmiş hizmet dağõtõmõnõ daha kaliteli ve daha çeşitli hizmet sunumunu 
gerektirmektedir. Bununla birlikte bu gelişmelerin gerçekleştirildiği sõrada takõndõğõ tutum planlama 
sürecinde tartõşõlmamõştõr. Bu gelişmeler başarõya nasõl ulaşsa da, büyük miktarlarda ek fona ihtiyaç 
duyulacaktõr. KOSGEB şu anda ulusal bütçeden fon alan devlet bankacõlõk sisteminin elde ettiği kârõn 
üzerinden yapõlan bir taleple fon bulmaktadõr. Fonlar sadece devlet bankalarõ karlarõndan elde 
edildiğinde yaşanan kararsõzlõğõn aşõlmasõnda devlet fonlarõ yardõmcõ olmuştur. Genişleme, bütçe 
artõşõnõn KOSGEB�e olan katkõsõnõn da artmasõnõ gerektirmektedir. Devlet mali harcamalar üzerinde 
sõkõ bir politikaya sahip olduğu için bu zor olabilir. 

İş Hizmeti Organizasyonlarõnõn Standartlaştõrõlmasõ ve Yetkilendirilmesi 
KOSGEB, serbest danõşmanlõk örgütlerinin eğitiminin ve danõşmanlõk şirketlerinin (ya da 

danõşmanlarõn) yetkilendirilmesinin sağlanmasõyla ve danõşmanlõk örgütlerinin devam eden 
denetlemesiyle, danõşmanlõk hizmetlerini standartlaştõrmayõ düşünmektedir. Bazõ yönetim unsurlarõ 
için, standartlaştõrma başarõlõ bir şekilde gerçekleştirilebilir. Uzman danõşmanlar, herhangi bir 

                                                                                                                                                                      
sahiplerinin işlerini geliştirmek için teknolojinin nasõl daha iyi kullanabileceğini anlamasõnõ 
sağlamaktadõr. 

27 Bununla birlikte, bu programlarõn başarõsõnõ ölçmek zordur, çünkü bu programlar tek bir dağõtõm 
mekanizmasõ üzerinden birçok hizmeti birlikte sunmaktadõr. Vakalarõn rast gele seçildiği rast gele 
seçimli vaka incelemesi, bazõ yararlõ değerlendirme bilgilerinin elde edilmesi için kullanõlabilir. 
Değerlendirme aşağõda tartõşõlacaktõr. 

28 Danõşma, bir işletmenin karşõ karşõya kaldõğõ bir sorunun üstesinden gelmek için uzman bilgisi ya da 
eylem sağlanmasõdõr. Müşavirlik, bir işletmeye tavsiyede bulunmayõ ama kendi bilgilerini ve 
deneyimlerini gerçek bir olaya aktarmasõnda işletmeyi yalnõz bõrakmayõ ifade eder. Bir danõşman, bir 
girişimin iş planõnõ hazõrlar, bir müşavir iş planõna ihtiyaç duyulduğunu belirtir ve uygun bir eğitim 
önerir (veya böyle bir eğitimi sağlar) ancak işletmeyi plan hazõrlama durumunda yalnõz bõrakõr. Bir 
müşavir bitmiş bir planõ eleştirebilir ama planõ işletme sahibi için tamamlamaz. 
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işletmenin profesyonel ve yararlõ bir iş ya da pazarlama planõ hazõrlamasõna yardõmcõ olabilir. Bununla 
birlikte birçok danõşmanlõk unsuru standartlaşmaya gitmemiştir. Endüstri mühendisleri, örneğin 
kimyasal süreçlerde, elektrik süreçlerinde, mekanik sistemlerinde, ürün üretim sürecinde, hidrolik 
sistemlerde, ya da süreç kontrol sistemlerinde uzman olabilirler. Bu yüzden bir �endüstri� 
mühendisinin sahip olduğu deneyimi tanõmlamak çok zordur. Yönetimle ilgili ve diğer bazõ 
profesyonel unsurlarõn standartlaştõrmasõ zordur. Bütün muhasebeciler temel hesap hizmetleri 
sunarken, birçok sözleşmeli muhasebeci tek bir sanayi dalõnda uzmanlaşmõştõr. Çok yüksek 
standartlara sahip muhasebe sistemlerinde bile, alõşõlagelen faaliyetler ve uygulamalar bir sanayi 
kolundan diğerine değişmektedir. Devletin hizmet sağlayõcõlarõnõ denetleme işleminin piyasayõ kalite 
ve kabiliyet bakõmõndan ne oranda bilgilendireceği açõk değildir. Uygun yasalar ve düzenlemeler, 
verdikleri destek hizmetleri türüne bağlõ olarak, danõşmanlõk şirketleri için yeterli standartlarõn ve 
minimum kalite gerekliliklerinin dikkate alõnmasõ gerekmektedir. 

Devlet, KOBİ�lere daha iyi destek hizmetleri sunmak için giderek büyüyen kaynaklar, programlar 
ve profesyonel örgütlerle ve sanayi odalarõyla işbirliği öngörmektedir. Bu planlarõ ayrõntõlõ bir şekilde 
ele almadan önce, işletmeleri daha verimli hale getirecek en iyi faaliyetleri tanõmlamak amacõyla 
devletin mevcut programlarõ değerlendirmesi yararlõ olabilir. Değerlendirme KOSGEB Başkanlõğõna 
bağlõ bulunan Stratejik Araştõrma Merkezi tarafõndan denetlenebilir. Bununla birlikte, personel 
sõnõrlamalarõ, işin büyük bir kõsmõnõn ofis personeli tarafõndan yapõlmasõnõ engellemektedir. 
Değerlendirme malzemelerinin yokluğu ve KOBİ destek faaliyetleri konusundaki siyasi araştõrmalarõn 
ve incelemelerin yokluğu düşünüldüğünde, (aralarõnda istatistikçi, araştõrma tasarõm uzmanõ ve bilgi 
teknolojileri personelinin bulunduğu) 30 kadar analiz uzmanõna Türkiye�nin AB modeline doğru etkili 
bir biçimde ilerlemesi için ihtiyaç duyulmaktadõr. 

Uluslararasõlaştõrma ve İhracat Desteği  
İhracatõ ve KOBİ ihracatçõlarõnõn sayõsõnõ arttõrmak, Türk hükümetinin önemli hedeflerinden 

biridir. Devlet geniş bir eğitim programlarõ yelpazesi ve doğrudan mali destek veya vergi indirimleri 
ile büyük bir mali destek öngörmektedir. Devlet, ürünlerin kalitesine ve ürün süreçlerinin kalitesine 
vurgu yapmayõ ve böylece daha çok Türk malõnõn uluslararasõ standartlarõ karşõlamasõnõ 
planlamaktadõr. Bunun iyi bir örneği ISO kalite belgesi olan Türk işletmelerinin oranõnõn artmasõdõr. 
KOBİ Strateji ve Eylem Planõnda öteki ülkelerde bulunan ve Türkiye�ye uyarlanabilecek ya da 
benzetilebilecek sektörel ticaret modellerinin belirlenmesine sayõsõz atõf yapõlmaktadõr. Çok az başarõlõ 
model bulunduğu için bu belirlemeyi gerçekleştirmek zor olabilir.  

İhracat, Türk ekonomisinin refahõ için önemli olabilir, ama ihracatõn artõrõlmasõ için KOBİ�lerin 
uygun bir odak noktasõ olup olmadõğõ cevaplanmasõ gereken önemli bir sorudur. Bazõ sektörlerdeki 
bazõ KOBİ�ler başarõlõ ihracatçõlar konumundadõrlar, ama birçok KOBİ iç piyasa için üretim yapmakta 
ve ancak iç piyasa doygunluğa eriştiğinde dõş piyasaya yönelmektedir.29 Türkiye piyasa koşullarõ 
gelişmeye devam ettikçe, giderek daha çok sayõdaki küçük işletme öncelikli üretimlerini daha büyük 
Türk işletmelerinin taleplerini karşõlamaya yönelteceklerdir. Daha büyük Türk üreticiler için yüksek 
kaliteli parçalar üreten ve ara montaj yapan Türk KOBİ�leri, bu büyük Türk üreticilerin uluslararasõ 
piyasalarda daha rekabetçi bir hal almasõna yardõmcõ olabilir. Daha gelişmiş ülkelerde, büyük 
işletmeler artõk bir dizi KOBİ�nin ürettiği parçalarõ ve ara montajlarõ bir araya getiren toplayõcõlardan 
başka bir şey değildir. Bunun en iyi örneği otomobil sektörüdür. Otomobil ihracatõ büyük üreticiler 
tarafõndan yapõlmaktadõr ancak bir otomobilin içinde üretilen parçalarõn büyük bir kõsmõ daha küçük 
sanayi işletmelerinden gelmektedir. Bu olgu, Türk otomobil sanayisinde de görülmektedir. Daha önce 
belirtildiği gibi anlaşmalar hukuku ve anlaşmazlõklarõn çözümündeki gelişmeler, KOBİ�ler tarafõndan 
bilgisayarlarõn ve ilgili teknolojilerin kullanõlmasõyla birlikte, daha büyük Türk işletmeleri temel 
görevleri olmayan faaliyetleri küçük işletmelere verdiği için, Türk sanayisindeki dikey bütünleşmeyi 
azaltabilir. Bu, büyük işletmelerin rekabet yeteneğini ve toplam ihracatõnõ arttõracaktõr. Bu durum aynõ 
zamanda ekonomi içindeki birçok sanayi ve hizmet sektöründeki rekabeti kõzõştõracaktõr. 
                                                      
29 Bunun, iç piyasanõn göreceli olarak büyük olduğu Türkiye için özellikle doğru olduğu 

düşünülmektedir. Türkiye büyüdükçe, daha fazla küçük işletme iç piyasa için üretim yapma üzerine 
yoğunlaşacaktõr. 
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Doğalarõ gereği, KOBİ�ler belli bir müşteri grubuna sahip piyasalar üzerinde ya da çok farklõ 
ihtiyaçlarõ olan piyasalar üzerinde yoğunlaşmaktadõr.30. KOBİ�ler büyük işletmelerin ürünleriyle 
rekabet edecek standartlaşmõş ürünler yapabilecek kadar büyük değildir.31 İleri teknoloji üzerinde 
çalõşan küçük bir işletme dünyanõn dört bir yanõnda büyük miktarlarda satõlabilecek bir ürün yaratõrsa, 
(örneğin ticaret ya da sanayi odalarõnõn özel programlarõ aracõlõğõyla) ürününü ve dağõtõm haklarõnõ 
satõn alabilecek ve bunu dünya çapõnda daha etkili bir biçimde yürütebilecek büyük bir Türk işletmesi 
bulmasõ için teşvik edilmelidir. KOBİ�ler aynõ zamanda Türk hukuku altõnda kurulmuş olan dõş ticaret 
sermaye şirketlerinden ve dõş ticaret sektör şirketlerinden yararlanmaktadõr. 

Devlet, yabancõ piyasalardaki koşullar ve standartlar hakkõndaki bilgilerin büyük bir kõsmõnõ 
sağlayabilir. Bu bilgi, küçük girişimlerin ihracat aracõlõğõyla satõşlarõnõ artõrõlmasõna yardõm etmek 
amacõyla küçük girişimlere yönlendirilebilir. Devlet bu bilgiyi sektörel bazda sağlamaya çalõşmaktadõr 
ancak, hem devletin hem de başka birinin zaman içinde  hangi sektörlerin büyüme kapasitesine sahip 
olduğunu belirlemek zordur. Aynõ zamanda birçok sanayi ya da hizmet kolunda KOBİ�leri 
desteklemek için ihtiyaç duyulan çeşitlilikte bilgiyi sağlamak da devlet için zordur. Türk devletinin 
mevcut ihracat destekleme programlarõnõn çoğu, mal tedariğine yöneliktir. Devlet bilgiyi sağlayabilir 
ancak KOBİ�leri bu bilgiyi işlemeleri ya da bu bilgiye verimli bir karşõlõk vermeleri için onlarõ 
zorlayamaz. Vergi sistemleri aracõlõğõyla mali destekler sağlanmasõ ihracatõ teşvik edebilir, ancak bu, 
devletin vergi toplama politikasõna zarar vermektedir ve yalnõzca mali destekler devam ettiği sürece 
ihracatõn devam etmesine neden olabilir. 

Eximbank�õn (ihracat kredisi kuruluşu) harcamalarõ, daha büyük imalatçõ işletmeler ve 
yurtdõşõndaki talepleri karşõlayabilen Türk inşaat şirketleri üzerine yoğunlaşsaydõ, daha verimli 
olabilirdi. Bununla birlikte, Eximbank�õn yaptõklarõnõn büyük bir çoğunluğunun bir işletmeye ya da 
daha doğrusu yabancõ alõcõlara yapõlan bir devlet teşviğini yansõttõğõ anlaşõlmalõdõr. Türkiye�nin 
ihracatlarõnõ finanse etmesi için mali destek sağlayan Eximbank�a sahip çõkmasõ gerektiği iddia 
edilmektedir, çünkü rakip durumdaki her büyük ülkenin böyle bir bankasõ bulunmaktadõr. Bununla 
birlikte, oldukça geniş bir alana yayõlmõş Türk malõ sayõsõ azdõr ve bunlarõn ithalatõ yapan ülkede 
kendilerini finanse edebilmesi kolay değildir.32 

Artan ihracat, Türk ekonomisinin dünyayla ve Avrupa ekonomisiyle giderek artan bir oranda 
bütünleştiğinin bir işaretidir. Devletin ihracat sektörünü desteklemek için birçok çalõşma yapmasõnõn 
önemli nedenleri vardõr ancak planlama belgelerinde önerilen projelerin bir kõsmõnõn ihracata katkõ 

                                                      
30 Büyük işletmeler, işletmenin çõktõ fiyatõnõ azaltacak büyük ölçekli satõş yapma temeli üzerine inşa 

edilmiştir. Büyük ölçekli satõş ekonomisi için büyük işletmelerin fabrikalarõ sürekli olarak tam 
kapasite üretim yapmak üzere inşa edilmiştir. Talepte rastgele bir düşüş olduğunda büyük fabrika 
kapasitesinin bir kõsmõndan yararlanõlamayacaktõr. Bu da üretim maliyetlerini ve ücretleri arttõracaktõr. 
Küçük işletmeler bir belirsizlik ya da dalgalanan bir talep yaşanan piyasalarda canlanmaktadõr ve 
değişen talebe uyum sağlamak için ürün çõkõşlarõnõ ayarlama konusunda uzmanlaşmõşlardõr. Bu 
değişkenlerin çoğu yerel ya da bölgesel piyasalarõ gerektirmekte ve yerel beğenileri ve yerel ekonomi 
koşullarõnõ yansõtmaktadõr. 

31 İleri teknoloji ürünleri buna bir istisna teşkil edebilir. Bir KOBİ tarafõndan üretilen ve fikri mülkiyet 
haklarõyla korunan yeni bir ürün ya da hizmet, dünya piyasalarõnda başarõlõ bir şekilde rekabet 
edebilir. Ama küçük endüstriyel işletmeler genellikle büyük ölçüde finans kaynaklarõ bulma ya da 
piyasa oluşturma yeteneklerine sahip değildir. Başarõlõ ileri teknoloji işletmeleri, bu yüzden, sõk sõk 
üretim ve dağõtõm haklarõnõn lisanslarõnõ büyük işletmelere vermek zorunda kalmaktadõr ya da büyük 
bir işletme tarafõndan satõn alõnmaktadõr. Her iki durumda kar potansiyelinin çoğu Türkiye dõşõndaki 
lisanslamaya ya da satõn alan işletmeye gidebilmesine rağmen, bu sonuçlardan hiçbiri ekonomi için 
kötü değildir 

32 Bu, Avrupa, Asya veya Kuzey Amerika piyasalarõ için neredeyse tamamen doğrudur, ama gelişmekte 
olan ülkelerin piyasalarõ için daha az doğrudur. Türk işletmeleri, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş 
ülkelere göre ihracatõnõ daha kolay arttõrabilmektedir. Bu örnekte, devletin verdiği mali destek daha 
büyük bir önem kazanmaktadõr. Mali yardõmlar sağlamanõn yararõ, Türk ihracatçõlarõnõn yabancõ 
alõcõlara giden yardõm akõşõnõ kõsmen de olsa dengelemektir. 
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yapmaktan çok devletin masraflarõna katkõ yapacağõ düşünülmektedir. Türkiye�nin Avrupa�da ve diğer 
gelişmiş ülkelerde kullanõlan ürün standartlarõnõ temel alan standartlar geliştirmesi önemlidir. Bu bilgi, 
internet gibi modern iletişim teknolojisi kullanõlarak düşük maliyetle yayõnlayabilir. Kalite 
standartlarõnõn korunduğundan emin olmak için özel şirketlerin yönetimini izleme veya denetleme 
yolunda devletin harcadõğõ çaba, devlet kalite kontrol alanõnda üstün yönetim bilgisi ve yetenekleri 
geliştiremediği sürece verimli bir çaba değildir. Böyle bir gelişimin gerçekleşmesi beklenmemektedir. 
Öte yandan bilgi sağlamak ve bilgi ürününü sanayi dallarõna ve profesyonel gruplara göre koordine 
etme yolundaki devlet çabalarõ ihracat yapmak isteyen işletmeler için yararlõ olabilir. 

Türkiye�nin kalkõnma planlarõ, en iyi uygulamalarõ ve programlarõ tanõmak için diğer ülkelerdeki 
ihracatõ destek faaliyetlerinin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesini gerektirmektedir. Bu çalõşmalar 
KOSGEB tarafõndan tamamlanõncaya kadar, program geliştirme dikkatli bir biçimde ilerlemelidir.  

Yerel ve Bölgesel Ağlarõn Genişletilmesi  
2003 - 2005�te işletme destek faaliyetleri için yapõlan planlar, aynõ zamanda yerel ve bölgesel gağ 

programlarõnõn genişlemesini gerektirmektedir. Ağiar, organize sanayi bölgeleri, sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi siteleri içinde oluşmuştur. Özel proje planlarõ Moda ve Tekstil Grubu Projesine destek 
verilmesi ve ayrõca otomotiv, ayakkabõ, deri/moda ve mobilya sanayileri için merkezler oluşturulmasõ 
çağrõsõnda bulunmaktadõr. Türkiye belirli sanayi dallarõnda küçük girişim gruplarõ kurma konusunda 
büyük bir deneyime sahiptir ve bu kavramõ yeni yönlere doğru genişletebilmelidir. Belki de burada 
dikkat edilmesi gereken tek nokta, büyümeye geçmeden önce mevcut ağlarõn güçlü ve zayõf yönlerinin 
tanõmlanmasõ için değerlendirme yapõlmasõ gerektiğidir. Organize sanayi bölgelerinde ve küçük sanayi 
sitelerinde ağ analizi ve modellemesi için bir proje teklifi, Sanayi Bakanlõğõ�nca AB�ye sunulmuştur. 
KOSGEB de sanayi sektörlerinde başarõlõ kümeleme projeleri başlatõlõrsa, büyük bir projenin ortaya 
çõkacağõnõ öngörmektedir. Gelişmekte olan ağlarla ilgili bir başka proje, birçok bakanlõk, TESK gibi 
örgütler ve üniversitelerle işbirliği içinde Devlet Planlama Teşkilatõ ve Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ 
tarafõndan denetlenecektir. 

Küçük İşletmeler ile Diğer Kuruluşlar Arasõndaki İletişimin Kolaylaştõrõlmasõ 
KOSGEB 2003 - 2004�te geniş bir iletişim ağõ kurulmasõ çalõşmalarõnõ öngörmektedir. KOSGEB 

bunu Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ (DPT), Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ (DTM), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarõ Konfederasyonu (TESK) ile işbirliği içinde 
gerçekleştirmeyi planlamaktadõr. Bu faaliyetin bir parçasõ olarak adõndan söz edilen proje, 12 AB Bilgi 
Merkezinin kurulmasõdõr. KOSGEB işletmeler ile kurumlar arasõndaki bilgi akõşõnõ hõzlandõrabileceği 
bir dizi yol tanõmlayabilir. Piyasa başarõsõzlõklarõ, kimi zaman özel sektör bilgi sağlayõcõlarõ tarafõndan, 
özellikle bilgiyi daha sonra belli bir ücret karşõlõğõ kullanabilecekleri bir entelektüel ürün olarak 
tanõmlayamayan bilgi sağlayõcõlarõ tarafõndan veri toplanmasõ ve dağõtõmõnõ engellemektedir. devletler 
KOBİ�lerin kullanabileceği bilgileri toplayõp ücretsiz ya da düşük bir ücret karşõlõğõ yayõnlayarak veri 
üretimini ve ayrõmõnõ büyük ölçüde hõzlandõrabilir. KOBİNET projesi bu süreçte önemli bir rol 
oynayabilir. Bakanlõklar da web siteleri aracõlõğõyla KOBİ�leri desteklemek için daha fazla bilgi 
yayõnlayabilirler.  

Internetin sayesinde, daha iyi bir iletişim olanağõ, bilgiye erişimi hõzlandõrabilir ancak bilgiyi 
arama ve bilgiye ulaşma isteği işletmenin içinden gelmelidir. Burada geçerli olan yaklaşõm önce Türk 
işletmelerinin önemli bilgileri sistematik bir biçimde kullanõp kullanmadõğõnõ belirlemek ve daha sonra 
bilgi piyasalarõnõn neden işlemediğini sormaktõr. İnternete erişimin işle ilgili birçok konuda yapõlan 
araştõrmayõ hõzlandõrdõğõnõn önemli bir kanõtlarõ mevcuttur. Internet üzerindeki bilginin büyük bir 
kõsmõ İngilizce ya da yabancõ dil olduğu için, dil eğitimi, Milli Eğitim Bakanlõğõnõn eğilmesi gereken 
konulardan biri olabilir.  

Finansal Olmayan Hizmet Akõşõnõn Artõrõlmasõ  
Finansal olmayan hizmetlerin kalitesindeki ve boyutundaki artõş, bu konuda TOBB ve TESK�le 

birlikte çalõşan KOSGEB için önemli bir hedeftir. Finansal olmayan hizmetler sunulmazsa, 
başarõsõzlõk neden(ler)i, bu tür hizmetlerin akõşõnõ arttõracak faaliyetlere geçilmeden önce, 

 62



 

tanõmlanmalõdõr. Arz eksikliğinin önemli bir nedeni talep eksikliğidir. Diğer ülkelerdeki KOBİ 
uygulamalarõnõn incelenmesi çok küçük (çalõşan sayõsõ 50�den az olan) işletmelerin, özellikle bu tür 
hizmetler için piyasa fiyatõnõ ödemek zorunda kalacaklarsa, dõşarõdan danõşman getirme konusunda 
isteksiz olduğunu göstermektedir. Bu isteksizliği aşmak zor olabilir. Hizmet ücretlerin (mali destekler 
sayesinde) düşürülmesi, bu isteksizliğin aşõlmasõnõ sağlayabilir. Hizmet sunanlar için faaliyet, standart 
geliştirme ve çalõşma belgeleri düzenlemek işe yarayabilir, ancak bu, hizmet sunumu arzõnõ 
kõsõtlayabilir ve hizmet ücretlerinin yükselmesine neden olabilir. KOSGEB, KOBİ sahiplerini ve 
yöneticilerini finansal olmayan hizmetlerin ulaşõlabilirliği  ve bu hizmetlerin değeri hakkõnda (vaka 
çalõşmalarõ ve örneklerle) eğitebilir. 

Devlet kurumlarõ arasõnda politika koordinasyonunun geliştirilmesi ve TOBB ile TESK�in yasa 
oluşturma sürecine dahil etme, planõn önemli hedefleri arasõndadõr. Bu iki faaliyet için önde gelen 
roller, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ bünyesindedir. Taslak planda proje faaliyetleri belirlenmemiştir. 
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planõ�nda belirtilen faaliyetler, KOSGEB Genel Kurulunu güçlendirme ve 
kanun tasarõlarõ, kararnameler vb. önerilerde bulunularak yasamayõ iyileştirmeyi kapsamaktadõr. 
Devlet içinde daha iyi bir politika koordinasyonu sağlamanõn alternatif yolu, her bir bakanlõkta veya 
büyük devlet kuruluşlarõnda KOBİ için bir temsilci (ya da küçük bir büro) bulundurulmasõdõr. Bu 
temsilcilerin sorumluluğu, KOBİ�lere önemli etkileri olabilecek politikalarõ ve prosedürleri belirlemek 
ve bu politika ya da prosedürlerin kuruluş ve KOSGEB�in işbirliği içinde ele almasõnõ sağlamaktõr. 
Benzer bir yaklaşõm Amerika Birleşik Devletleri�nde de başarõlõ bir şekilde uygulanmaktadõr. 
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BÖLÜM 4 -  POLİTİKA DEĞERLENDİRMESİ  

Türkiye�nin aktif KOBİ destek politikasõ, son yõllarda çok sayõda programõn formüle edilmesine 
ve uygulanmasõna yol açmõştõr. Bu programlara ilham veren ve kaynak teşkil eden unsurlar arasõnda, 
diğer ülkelerdeki en iyi uygulamalar ve başarõlar bulunmaktadõr. Yukarõda da belirtildiği gibi, bu 
politikalarõn asõl hedefleri, DPT tarafõndan belirtildiği gibi, bir sanayi kolunda bütün olarak takip 
edilen hedeflerden kaynaklanmaktadõr.33 Bu hedeflere ulaşmak için izlenecek yollar KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planõ�nda ortaya konulmuştur. KOSGEB,  KOBİ�lerin politika hedefleriyle uyumlu bir şekilde 
kurulup gelişebilmeleri için, 22 alanda KOBİ�leri doğrudan desteklemektedir.34 

Sõkõ bütçe kõsõtlamalarõnõn uygulanmakta olduğu dönemde, kaynaklarõ değişik büyüklüklerdeki 
programlar arasõnda en iyi şekilde dağõtmak gereksinimi, KOBİ politikalarõnõ belirleyenlerin, 
öncelikleri belirlemesini gerekecektir. Programlarõn uygunluğunu ve kaynaklarõn maliyet etkinliğine 
göre kullanõlõp kullanõlmadõğõnõ değerlendirmek için programlarõn hem formüle edilmeden ve 
uygulanmadan önce (ex ante) değerlendirilmesi, hem de var olan programlarõn (ex post) etkinliklerinin 
ölçülmesi gerekecektir. Uygunluk ve etkinlik hakkõnda karar vermek, programõn, KOBİ�ler üzerindeki 
teşvik etkisi ve KOBİ faaliyeti unsurlarõnõ destekleyen piyasalar üzerindeki etkileri de dahil olmak 
üzere ekonomik etkilerinin analiz edilmesini ve programlar arasõndaki kaynak kullanõmõnõn etkilerine 
ve politika araçlarõ seçimine bakõlarak değerlendirilmesi gerektirmektedir. 

KOBİ politikalarõnõn yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu program yöneticileri,  
KOSGEB�te ya da başka bir kamu kuruluşunda, hizmet kalitesi, KOBİ ihtiyaçlarõna yanõt verme ve 
hizmet erişiminin etkinliği gibi faktörler içeren programõn etkinliğinin değerlendirilmesi konusunda 
daha sõnõrlõ görüşlere sahip olabilir. Program yöneticileri aynõ zamanda politika değerlendirmelerinin 
bazõ yönleriyle, örneğin kendi programlarõnõn etkinliğini diğer KOBİ destek programlarõyla ya da 
politikalarõyla karşõlaştõrmayla ilgilenmektedir. Sorumluluk sahibi yöneticiler kendi program 
modellerinin daha etkili ya da verimli hale getirilip getirilemeyeceğini ve program tasarõmõnda, ya da 
yürütülmesindeki hangi değişikliklerin etkinliği veya verimliliği arttõracağõnõ sürekli olarak sorgular. 
Politika üretenlerin ve program yöneticilerinin değerlendirme ihtiyaçlarõ birbirinden farklõ 
olabilmesine rağmen, her iki durumdaki değerlendirme süreci tamamlayõcõ olabilir.  

Devlete karşõ bir bütün olarak, değerlendirme süreci programõn yürütülmesinin etkinliğinin, 
maliyet � kar analizi, ekonomik etki analizi, ekonometrik analiz, ikili gözden geçirme, programlarõn ve 
program araçlarõnõn araştõrõlmasõ ve vaka incelemeleri gibi değerlendirme metotlarõnõn ve araçlarõ 
kullanmanõn yanõ sõra her bir programõn hem doğrudan hem de dolaylõ etkilerini ele almalõdõr. Var 
olan programlar için, değerlendirmeciler programlarõ geriye dönüp bakarak incelemek, programlarõn 
etkilerini ve etkinliğini bir ex post bakõş açõsõndan görmek isteyebilirler. Bununla birlikte, planlama 
amaçlarõyla bir ex ante bakõş açõsõ var olan programlarõn daha iyi gözlemlenmesini ve politikalarõn ve 
programlarõn geliştirilmiş bir planlamasõnõ ortaya koyacaktõr.35 KOBİ destek faaliyetlerinden 
birçoğunun karmaşõklõğõ nedeniyle, birçok değerlendirme yöntemi daha iyi sonuçlar elde etmek için 
bir arada kullanõlabilir. Bu farklõ metotlar hem nicel hem de nitel yaklaşõmlarõ içerebilir. 
                                                      
33 Başbakanlõk, Devlet Planlama Teşkilatõ, Türkiye�nin Sanayi Politikasõ (AB Üyeliğine Doğru), 2003. 

34  Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ, KOSGEB: Destek Programlarõ 2003. 

35  Değerlendirme metotlarõnõn ve yaklaşõmlarõnõn daha ayrõntõlõ bir tartõşmasõ OECD�nin Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmelerin Görüntüsü, 2000 baskõsõ, ss. 25 � 39�da bulunabilir. OECD Bologna Süreci 
çerçevesinde KOBİ politikalarõnõ değerlendirmek için metodoloji daha da derinlemesine gözden 
geçirilmiştir. Bkz. �KOBİ Politikalarõnõn ve Programlarõnõn Değerlendirilmesi�, 4 - 5 Haziran 2004�te 
İstanbul�da II. OECD KOBİ�lerden Sorumlu Bakanlar Konferansõ için ön hazõrlõk çalõşmasõ. 
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OECD, değerlendirmeler kapsamõnda bir dizi stratejik soruyu tanõmlayan bir değerlendirme 
çerçevesi sunmuştur. (Bkz Özel Bilgi 3). Ayrõca OECD aşağõda belirtilen tavsiyelerde36 de 
bulunmuştur: 

• Değerlendirme yöntemi politika veya program ile aynõ zamanda tasarlanmalõdõr, böylece 
gerekli veri ve değerlendirme prosedürünün ilgili taraflarca kabulü ve kriterler güvence 
altõna alõnabilir. 

• Değerlendirme sonuçlarõnõn kamuoyu tarafõndan tartõşõlmasõnõn teşvik edilmesi ve 
değerlendirme sonuçlarõna yanõt verilmesi sürecinin mümkün olan en yüksek politik düzeye 
taşõndõğõndan emin olunmasõ gerekmektedir.  

• Değerlendirme kullanõcõ � odaklõ olmalõ, farklõ program katõlõmcõlarõnõn ve müşterilerinin 
bilgi ihtiyaçlarõna hizmet etmelidir. 

• Değerlendirmeler farklõ bilgi ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için çeşitli yöntemlerin bileşimini 
kullanmalõdõr. 

• Sadece seçilen programlar değil bütün programlar değerlendirmeye tabi tutulmalõdõr. 

• Önemli değerlendirmeler bağõmsõz ancak bilgi sahibi kişiler tarafõndan yapõlmalõdõr. Yine de, 
program takõmlarõnõn, yani karar alõcõlarõn ve kararlarõ uygulayanlarõn sürece katõlmasõ 
önemlidir. 

• Bütün programlar, mümkün olan en sofistike teknikler kullanõlarak, maliyet etkinliği ihtiyacõ 
da dikkate alõnarak değerlendirimelidir. Uygulamada, küçük programlarõ değerlendirirken 
birbirine daha yakõn yaklaşõmlarõn benimsenmesi gerekecektir.  

                                                      
36 . OECD Small and Medium-sized Enterprise Outlook 2000 kitabõndan alõntõdõr. �Ayrõca, değerlendirme 

metodolojileri açõkça belirtilmelidir, değerlendirme şemalarõ maliyet-fayda  çerçevelerini içermelidir, 
mümkün olduğu zamanlarda başarõyõ ölçmek için sayõlabilir ve ölçülebilir kriterler kullanõlmalõdõr, 
karşõ � gerçek senaryosu bir programõn ya da politikanõn yokluğunda neler olabileceğini göstermenin 
ve bu politikayõ veya programõ geliştirmenin bir yolu olarak kullanõlmalõdõr. Genellikle sonuncusu 
değerlendirme uygulamalarõnõn içinde en zayõf olanõdõr.� 
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Özel Bilgi 3. Değerlendirmeye yönelik bir OECD Çerçevesi 

Ortak bir çerçeveye duyulan ihtiyaç ve politika uygulamalarõnõn karşõlaştõrõlmasõ aracõlõğõyla karşõlõklõ öğrenme 
olasõlõğõ, OECD Sanayi Komitesi�ndeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Çalõşma Grubunu, KOBİ programlarõnõn 
uluslararasõ alanda karşõlaştõrõlabilirliğini mümkün kõlmak için bir ana çerçeve geliştirmeyi gerekli kõlmõştõr. Bunlar 
KOBİ politikalarõnõ ve programlarõnõ genel devlet programlarõ kapsamõnda değerlendirmeyi hõzlandõrma ve en iyi 
uygulama politikalarõnõn tanõnmasõnõ mümkün kõlma amacõnõ taşõmaktadõr. Çerçeve farklõ değerlendirme 
metodolojilerini, araçlarõnõ ve tekniklerini incelemeyi değil, politikalarõn ve programlarõn nedenlerini ve etkilerini 
incelemeyi hedeflemektedir. 

Bu çerçeveye göre, programlar bir dizi alandaki etkinliklerine göre değerlendirilmelidir. Bu alanlar aşağõdakileri 
içermektedir: 

• Uygunluk: Programõn önemli bir hedefi var mõ ve bunun açõkça tespit edilmiş olan piyasa başarõsõzlõğõyla 
herhangi bir ilgisi olabilir mi? 

• Üstünlük: Program aynõ hedeflere ulaşacak diğer politikalardan, programlardan veya araçlardan daha etkili 
mi? 

• Sistematik Verimlilik: Program öteki programlarla nasõl bir etkileşim içinde ve etkinliği hangi ölçüye kadar 
devletin diğer faaliyetlerinin yarattõğõ koşullara bağlõdõr? 

• Kendi Verimliliği: Program belli hedeflerine ulaşmada maliyet etkinliğine sahip mi? 

• Uyarlanabilir Verimlilik: Değerlendirmenin sonuçlarõ hangi ölçüye kadar politika tasarõmõ ve uygulamasõna geri 
bildirim verebilir ve politika tasarõmõ beklenmedik değişikliklere tepki vermede bir esneklik derecesine sahip 
midir? 

Kaynak: OECD Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Görünümü, 2000 basõmõ, s 27 � 28. 

Bu değerlendirmelerin sorumluluğunu kimin üzerine alacağõ sorusu önemlidir, çünkü bazõ olasõ 
çatõşmalarõ akõllarda bulundurmak gerekmektedir. İdeal olarak, değerlendirme sorumluluğunu üstlenen 
kişiler, bir denetçi rolünde olduğu gibi, programlardan sorumlu kişilerden bağõmsõz olmalõdõr. Ayrõca, 
değerlendirmenin önemli bir rolü, sürekli politika geliştirmeye katkõda bulunmasõdõr ve 
değerlendirmecilerin, hem karar alõcõlarla hem de kararlarõ uygulayanlarla faal bir işbirliği ve katõlõm 
içinde bulunmalarõ gerekmektedir. Değerlendirmeci �yabancõ� biri olarak görülürse, işbirliği daha zor 
gerçekleşebilir. Bu yüzden dengeli bir yaklaşõm bulunmalõdõr. 

KOSGEB bünyesinde bir İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Birimi kurulmuştur. Bu birim, 
KOSGEB�in faaliyetlerinin ve verdiği desteklerin etkinliğini ve verimliliğini izlemek ve 
değerlendirmek için, aşağõdaki görevleri üstlenmiştir: KOSGEB�in hedefleriyle, politikasõ ve 
stratejisiyle aynõ çizgide bulunan bütün birimlerin hizmetlerini, faaliyetlerini ve desteğini izlemek, 
sonuçlarõ değerlendirmek ve yorumlamak, gerekli tedbirler için ilgili çalõşmalarõ hazõrlamak, 
programlarõ daha doğru ve daha iyi bir zamanda uygulamak ve daha iyi bir koordinasyon sağlamak 
için faaliyetler yürütmek ve ulusal kuruluşlar ile KOSGEB birimleri arasõnda sürdürülebilir bir 
koordinasyon için çalõşmak. Genel amacõ, KOSGEB�in stratejisi, ilkeleri ve öncelikleriyle aynõ 
çizgideki hizmet ve destek birimlerinin performansõnõ geliştirmektir.  

KOSGEB, KOBİ�leri incelemek için yeni bir yöntem uygulamaya başlamõştõr. İşletme bazõnda, 
potansiyele ve ihtiyaçlara odaklanan bir analiz gerçekleştirilir ve raporlanõr. KOBİ Analizi aynõ 
zamanda, KOBİ destek programlarõ için arz ve talep arasõndaki gizli dengesizliğin de üstesinden 
gelinmesine yardõmcõ olmaktadõr. KOBİ Analizi, bir KOSGEB uzmanõ tarafõndan yürütülmektedir.  

Bununla birlikte, KOSGEB�de bir birim oluşturulmasõ bağõmsõz değerlendirme ihtiyacõnõ 
azaltmamaktadõr. Özellikle, bütün KOBİ destek politikalarõ sistemine geniş açõdan bakabilme ve 
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değerlendirme sonuçlarõnõ ve tavsiyeleri doğrudan siyasi seviyeye taşõma, arzu edilir bir yetenektir.37 
Tabii ki bir çalõşmanõn iki kez yapõlmasõ engellenmelidir. Bunun için olasõ yaklaşõmlardan biri, 
KOSGEB�e ve diğer kuruluşlarõn KOBİ destek programlarõna ayrõlan bütçenin % 1�inin program 
değerlendirmesi için ayrõlmasõdõr. Değerlendirme Birimi, Başbakanlõk�a rapor vermelidir, çünkü 
sonuçlar KOSGEB�i olduğu kadar birçok Bakanlõğõ/Kurumu da etkileyecektir. Değerlendirme grubu, 
sosyal birimlerde yüksek güvenilirliği olan, KOSGEB Stratejik Araştõrma Merkezi için önerilen 
kişilerle benzer özelliklere sahip olan ve bilimsel geçmişi olan kişilerden oluşmalõdõr. Personel 
arasõnda, ekonomistler ve sosyologlar, (soru tasarõmõ konusunda uzman) psikologlar ve istatistikçiler 
bulunmalõdõr. Daimi personelin yeteneklerini arttõrmak için gerekli görüldüğü takdirde dõşarõdan 
uzmanlar geçici olarak kadroya dahil edilebilir. Değerlendirme ekibi her yeni projede yeniden 
şekillendirilmelidir. Veri toplama süreci program faaliyetinin bir parçasõ haline getirilirse kontrol 
gruplarõ ya da veri toplama planlarõ daha etkili olabilmektedir.  

Örneğin, TEKMER gibi programlara bakõldõğõnda, kontrol grubu oluşturmanõn bir yolu, 
başvurular değerlendirilirken mevcut boş işlik sayõsõnõn iki katõ kadar başvurunun onaylanmasõ ve geri 
kalan kõsmõn kontrol grubu olmasõdõr. Her gruptaki katõlõmcõlar vaka çalõşmasõ yaklaşõmõ kullanõlarak 
izlenilmektedir. Katõlõmcõlarõn hedefleri dikkatli bir şekilde belirlenmelidir. Hedefe yaklaştõkça 
ilerlemeyi ölçmek için zaman zaman röportaj tekniği kullanõlmalõdõr. Benzer şartlar kontrol grubuna 
da uygulanmalõdõr. Bu zaman alan ve pahalõ bir süreçtir ama KOSGEB�in ve Başbakanlõğõn (ya da 
Başbakanlõk içinde Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn) program tasarõmõnõn ve uygulamasõnõn etkinliğini 
değerlendirmesine yardõmcõ olabilir.  

Profesyonel bir değerlendirme yeteneğini oluşturmak zaman alacaktõr. Değerlendirme 
fonksiyonu, KOSGEB�in başlattõğõ ekonomik araştõrma unsurunun tamamlayõcõsõdõr. Araştõrma 
KOBİ�lerde ve genel olarak Türkiye�deki endüstri sektörlerinde neler yaşandõğõnõ gösteren bir çalõşma 
sunarak değerlendirme gurubunun çabalarõnõ desteklemek için kullanõlabilir. Araştõrma ofisi aynõ 
zamanda programõn etkinliğini ölçmede yardõmcõ olacak kavramsal yardõmõ da sunabilen 
değerlendirme birimine bağõmsõz politika analizleri de sağlayabilir. Bir programõn temelindeki 
politikalar incelenirken, değerlendirme birimi çalõşmalarõnõn araştõrma ofisiyle örtüştüğünü görebilir. 
Bu bir sorun teşkil etmemelidir, çünkü bu birimler birbirleriyle yakõn ilişki içinde olmalõdõr. Karmaşõk 
politikalar için hem araştõrma ofisinin hem de değerlendirme biriminin politika rejimiyle ilgili 
bağõmsõz yargõlarõnõ sunmalarõ yararlõ olabilir. Değerlendirme/araştõrma sürecinin üçüncü ayağõ Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafõndan veri üretimidir. Devlet İstatistik Enstitüsünün çalõşmalarõnõn büyük bir 
çoğunluğu EUROSTAT tarafõndan belirlenen gerekler çerçevesinde gerçekleşirken, veri toplama için 
anket teknikleri araştõrma veya değerlendirme birimleri tarafõndan hazõrlanan ek sorulara cevaplar 
sunmak için kullanõlabilir.  

                                                      
37  Amerika Birleşik Devletleri buna bir örnek oluşturmaktadõr. ABD Küçük İşletme Yönetiminde 

personeli programlarla ilgili mali denetlemeleri ve değerlendirmeleri yürüten bir Genel Müfettiş 
bulunmaktadõr ve bu müfettiş ABD Kongresinin bir kolu olan ve Kongre Komiteleri tarafõndan 
Yürütme Kolunu denetleme işini desteklemesi için talep edildiğinde programlarla ilgili 
değerlendirmeler yapan Genel Muhasebe Bürosunun teftişi altõndadõr. 
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EK A� KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ 
BAŞKANLIĞI�NIN SORUMLULUKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

Ocak 2003�te, KOSGEB hizmetlerini geliştirmek amacõyla, �sürekli değişim� prensibi ile örtüşen 
bir yeniden yapõlanma süreci başlatmõştõr. 

Bu süreçte: 
• Mevcut KOSGEB yardõmlarõ, verimlilikleri ve yeterlilikleri açõsõndan incelenmiş, 
• Gelişmiş ülkelerde KOBİ�lere yönelik hizmet sunan muadil kuruluşlarõn en iyi uygulama 

örnekleri gözden geçirilmiş, 
• KOBİ�lerle ilgili Türkiye�deki 600 kuruluşun önerileri göz önünde bulundurulmuştur. 

 
Sonuç olarak KOSGEB aşağõda belirtilen fonksiyonlarõ yerine getirme sorumluluğu altõna girmiştir: 
 

KOBİ�lerin teknolojik yeteneklerinin geliştirilmesi. • 
• 
• 
• 

KOBİ�lerin eğitim seviyelerinin ve bilgiye erişim ve kullanõmlarõnõn iyileştirilmesi. 
KOBİ�lere uygun finansal mekanizmalarõn sağlanmasõ. 
KOBİ�lerin yönetim altyapõlarõnõn iyileştirilmesi. 

 
Bunun elde edilmesine yardõmcõ olmak amacõyla KOSGEB, aşağõda belirtilenleri kapsayan  

hizmet politikasõnõ geliştirmiştir: 
• KOBİ�lere kalifiye ve yerinde hizmet sunumu ile yüksek kalite standartlarõnda, 

maliyeti düşük mal ve hizmeti ileri teknoloji kullanarak üretmeleri için yardõmcõ 
olmak.  

• KOBİ�lerin iç ve dõş pazarlarda rekabet ederken karşõlaşacaklarõ tüm engellerin 
kaldõrõlmasõna yardõmcõ olmak.  

 
Yeniden yapõlanma süreci ile, KOSGEB yardõmlarõnõn sayõsõ 8�den, 22 ana başlõk altõnda 38 

kaleme yükseltilmiş olup, yardõmlara yönelik bürokratik prosedür de azaltõlarak basitleştirilmiştir. 
  

KOSGEB, 2003 yõlõnda destek hizmetlerine toplam bütçesinin %86�õsõna tekabül eden 160 
trilyon TL (Yaklaşõk 33 Milyon ABD Dolarõ) tahsis etmiş olup, destekten yaklaşõk 10.000 KOBİ 
yararlanmõştõr. 
  

KOSGEB, Türkiye tarafõndan 23 Nisan 2002�de kabul edilen Küçük İşletmeler Avrupa Şartõnõ  
kapsamõnda KOBİ�lere destek veren ana kuruluştur. Bölüm 3�te belirtildiği üzere, ��Küçük İşletmelere 
Yönelik Avrupa Şartõ� 10 ana alanda destek verilmesini öngörmektedir. KOSGEB bu amaçlara 
erişmek için tasarlanan faaliyetlerin bir çoğunu sunan ya da koordine eden kurumdur.  
 

KOSGEB ayrõca; bölgesel ve sektörel analiz, bölgesel ve sektörel kalkõnma programlarõ, küçük 
sanayi bölgesel faaliyet planlarõ, yatõrõm ve yönetim danõşmanlõğõ, girişimcilik destek sistemleri, 
araştõrma ve analize uygun bir ortam oluşturulmasõ, yeni kurulan işletmelerin desteklenmesi, özel 
hedef gruplara yönelik program ve projeler, sektör ve ülke analizleri, yabancõ sermaye/karşõlõklõ 
yatõrõm danõşmanlõğõ, tanõtõm desteği, işletmeler arasõ işbirliği programlarõ gibi  çok çeşitli araştõrma, 
analiz, planlama ve program destek faaliyetlerini yürütmektedir. Bu fonksiyonlar: pazarlama 
hizmetlerinin sunulmasõ; kalite kontrol desteği; makine ve ekipman desteği; teknoloji geliştirme; 
eğitim; bilgi sağlama; işlik tahsisi; diğer danõşmanlõk hizmetleri; milli ve uluslararasõ fuar ve sergilere 
katõlõm desteği; yazõlõm ve yayõn desteği; Ar-Ge sonuçlarõnõ yayõnlama desteği; ürün ve hizmetlerin 
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promosyonu; istihdam; patent faydalõ model endüstriyel tasarõm hizmetleri; elektronik ticarete yönelik 
web sitesi hazõrlanmasõ ve Ar-Ge dokümanõ hazõrlanmasõnõ kapsamaktadõr. 

 

KOSGEB�in, aşağõdaki önerilere uygun bazõ önemli stratejik kararlarõ aldõğõ gözlemlenmektedir: 

• KOBİ destek gerekliliklerini tanõmlamak için gerekli araştõrma ve analizin yapõlmasõnõ da 
içerecek şekilde KOBİ destek politikalarõ olarak belirtilen politika konularõnõ tanõmlama. 

• Uygun yasalarõn hazõrlanmasõ ve yönetmenliklerin uygulanmasõ için gereken çalõşmalar için 
üst düzey devlet desteği sağlama, ve Devlet Planlama Teşkilatõ ile gerekli görülen kalkõnma 
faaliyetleri kapsamõnda işbirliği yapma. 

• Sadece birlikte verildiği programlarõn etkililiğini ve etkinliğini sõnamak için değil, aynõ 
zamanda belli bir destek programõnõn devlet tarafõndan mõ yoksa özel sektör tarafõndan mõ 
verilmesi gerektiğini inceleyen daha geniş kapsamlõ bir değerlendirme yöntemi geliştirme. 
İkinci değerlendirme yöntemi, devletin sağladõğõ hizmetlerin özel sektördeki benzer 
hizmetlerin sağlanmasõ üzerindeki etkilerini incelemelidir.  

• Program değerlendirme sonuçlarõnda bütçe fonlarõnõn ve kalifiye insan gücünün elverişliliği 
esas alõnarak, desteklenen program faaliyetleri sayõsõnõn azaltõlmaya çalõşõlmasõ. 

KOSGEB programlama yaklaşõmõ, temel olarak faaliyetlerin mümkün olduğu kadar özel sektöre 
aktarõmõ şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik, KOBİ�leri devlet desteği olmadan kendi mali 
kaynaklarõnõ bulmaya ve rekabet etmeye teşvik etmek için gelecekte aşamalõ bir şekilde uygulamaya 
konulmalõdõr.  

Geniş bir hizmet yelpazesine sahip olmasõna rağmen, KOSGEB, imalat sanayindeki KOBİ�leri 
sõnõrlõ bir biçimde desteklemektedir. KOBİ�lere yönelik bilgilendirme faaliyetleri (örneğin KOBİNET 
aracõlõğõyla) arttõrõlarak, daha çok sayõda küçük işletmeye ulaştõrõlabilir. KOSGEB programlarõnõn 
çoğu hâlâ orta ölçekli sanayi işletmelerini desteklemeye yönelik olsa da, yeni kurulan küçük ölçekli 
işletmelere de destek sağlanmakatadõr.  
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