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ÖZET 

Ülkemizde de, KOBĠ‘lerin ekonomi, istihdam ve istikrardaki büyük etkisi görülmüĢ, 

bu konuda bazı yasal ve kurumsal düzenlemelere gidilmiĢtir. Sosyo-ekonomik açıdan bu denli 

ekonomik birimler oluĢunun fark ediliĢi, geliĢmiĢ ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 

KOBĠ‘lere yönelik olarak çok sayıda teĢvik ve destek politikaların ortaya çıkmasını 

sağlamıĢtır. (ÖZDEMĠR S.,ERSÖZ H.Y., SARIOĞLU H.Ġ. s.173) 

Yapılan araĢtırmalar sonucunda KOBĠ‘lerin önemli bir kısmının devletten herhangi bir 

destek alamadıkları ortaya çıkmıĢtır. KOBĠ‘lerin geliĢtirilmesi için son yıllarda devlet 

tarafından sağlanan yardım ve destek programlarının sayısı ve miktarında bir artıĢ 

görülmesine rağmen, KOBĠ‘lerin birçoğu ihtiyaç duydukları yardım ve destekleri 

alamamaktadır. Nispeten KOBĠ‘lerin çok azı devlet desteklerinden faydalanabilmekte ve 

bunların da sınırlı sayıdakileri desteklerin tamamından yararlanabilmektedir. 

Bu çalıĢmada KOBĠ‘lere sağlanan desteklerin KOBĠ‘lerin ürünün kalitesi, ürün 

yeniliği,  karlılığı üzerine etkisi ve bunlar arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma 

verilerini elde edebilmek amacı ile Afyonkarahisar bölgesinde faaliyet gösteren KOBĠ tanımı 

içerisinde yer alan iĢletmelerde araĢtırmalar yapılmıĢtır. AraĢtırmadan elde edilecek 

sonuçların, KOBĠ‘lere sağlanacak desteklerin daha verimli ve etkin kullanılmaları için yol 

gösterici olması beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye‘deki KOBĠ‘ler, TeĢvik, Destek, GiriĢim, Yenilikçilik 
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ABSTRACT 

The major impact in employment, stability and economic of Small and Medium 

Enterprises (SME) are also seen in our country and some of the legal and institutional 

arrangements are made in this regard. From the socio-economic aspect, noticing the 

development of economic agents leads to the emergence of a large number of incentives and 

support policies in our country as well as in developed countries. 

Ġn the result of the survey carried out, it is revealed that they do not receive any 

support from the state. Although the number and amount of assistance and support programs 

provided by the government have risen lately fort he development of Small and Medium 

Enterprises (SME), they can not get most of the help and support they need. Only few Small 

and Medium Enterprises (SME)can take advantage of state support and from this number, 

limited number of Small and Medium Enterprises (SME) can benefit from the support totally. 

The support provided to Small and Medium Enterprises (SME), the quality of Small 

and Medium Enterprises (SME) products, product innovation, the impact on the profitability 

and relationship between them are researched in this study. The research is performed in the 

establishments which work across Afyon in the definition of Small and Medium Enterprises 

(SME) in order to obtain research data. Ġt is expected that the results obtained from the 

research will lead the support which will be given to Small and Medium Enterprises (SME) to 

use more efficient and effective. 

 

Keyword: Turkey‘s Small and Medium Enterprises, Ġnstigation, Supporting, Enterprise, 

Ġnnovation 
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ÖNSÖZ 

 Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler (KOBĠ), ülke ekonomisinde her zaman önemli bir 

yer tutmuĢtur. Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasında önemli bir yeri 

olması sebebiyle Küçük ve Orta Ölçekli iĢletmelerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet 

güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonunu ekonomik geliĢmelere uygun 

biçime getirmek için desteklenmeleri gerekmektedir. 

 Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin (KOBĠ), dünya ekonomisindeki rolü giderek 

artmakta ve önem kazanmaktadır. KOBĠ‘ler, yeni istihdam alanları yaratılmasındaki katkıları, 

piyasa koĢullarındaki değiĢikliklere uyum sağlama yetenekleri, ekonomik ve sosyal 

kalkınmanın sağlanmasındaki etkileri ile geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülke ekonomilerinde 

gün geçtikçe daha vazgeçilmez olmaktadırlar. Bu geliĢmede ülkeleri KOBĠ‘lerin teĢviki ve 

geliĢimi için uygun politikalar belirlemeye yönelmektedir.  

 Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, iĢ fikirlerini hayata geçirebilmek için gerekli 

olan finansman kaynaklarına ulaĢmakta zorluklar çekilmektedir. Deneyimi, yeterli sermayesi 

veya teminatı olmayan giriĢimcilerin, iĢin baĢında gerekli olan çekirdek ve baĢlangıç 

sermayesini veya iĢlerini büyütmek için gerekli olan ilave sermayeyi banka kaynaklarını 

kullanarak geleneksel yollardan sağlamaları çok kolay olamamaktadır. 

 Günümüzde finansman boĢluğunu genellikle kendileri, arkadaĢ ve aile çevresinden 

sağladıkları geri kalan küçük bir kısmı ise devlet destekleriyle doldurmaya çalıĢtıkları 

görülmektedir. GeliĢmiĢ batı ülkelerinde ise, yenilikçi iĢ fikrini daha fikir aĢamasından 

itibaren destekleyerek yenilikçiliğin giriĢimciliğe dönüĢmesinde önemli rol oynayan iĢ 

melekleri adı verilen bir grup yada daha profesyonel ve kurumsal yapı olan giriĢim sermayesi 

fonları tarafından sağlanmaktadır.  

 GeliĢmiĢ dünya ekonomileri seviyesine ulaĢabilmek için yeni dünya Ģartlarında 

KOBĠ‘lere gereken önemin verilmesi gerekmektedir. KOBĠ‘ler hem ekonomik hem de 

istihdam konusunda ülkelerin parlayan yıldızı konumundalar. Günümüzde önemleri ön plana 

çıkmıĢ, KOBĠ‘lerin ülke ekonomisi ve istihdama katkılarını arttırmak amacıyla 

desteklenmeleri için gerekli düzenlemeler yapılarak kuruluĢ ve kuruluĢtan sonraki 

dönemlerde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalıĢılmalar devam etmektedir. Ancak bu 

çalıĢmaların yeterli olduğu söylenemez. KOBĠ‘lere sağlanan destek ve teĢviklerin amaçlarına 

ulaĢabildiği söylenemez. 
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 ÇalıĢmamız, dokuz ana bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm, KOBĠ‘lerin tarihi 

geliĢimi ve kanuni yapısını; Ġkinci bölüm, KOBĠ tanım ve kavramlarını; Üçüncü bölüm 

ĠĢletme Yönetimi, baĢarı ölçütleri ve iĢletme çevresi; Dördüncü bölüm iĢletmenin kuruluĢ 

aĢamasını; BeĢinci Bölüm, KOBĠ iĢletme yapılarını; Altıncı bölüm, KOBĠ‘nin Türkiye‘deki 

önemini, Yedinci bölümde, Türkiye‘de KOBĠ politikası, kurumsal yapı ve KOBĠ‘lere destek 

sağlayan bankalar, Sekizinci bölümde, örneklem alanı olarak seçilen Afyonkarahisar ili ile 

ilgili bilgiler ve Dokuzuncu bölümde ise Afyonkarahisar ilinde bulunan KOBĠ‘lerin devlet 

destek ve teĢviklerinden faydalanmaları bunun sonucu olarak ürün kalitesi, ürün yeniliği, 

karlılıkları üzerine etkisinin incelendiği araĢtırmanın genel değerlendirmesi, sonucu ve 

öneriler ihtiva etmektedir.  

 ÇalıĢmalarımda her türlü bilgi ve deneyimiyle bana yol gösteren, büyük desteğini 

gördüğüm danıĢman Hocam Prof.Dr. Reyhan AyĢen WOLFF‘e teĢekkür ederim. 

ÇalıĢmamda bana yol gösteren ve desteğini esirgemeyen tecrübelerinden 

yararlandığım Hocam Yrd.Doç.Dr. Yağmur ÖZYER‘e ve Yrd.Doç.Dr. Alper DEĞERLĠ‘ye 

teĢekkür ederim. 

YetiĢmemde büyük desteğini gördüğüm çok değerli Babam Ahmet ABACI, Annem 

Emine ABACI, Ablam Taliha KANDĠLCĠOĞLU ve Ağabeyim ġehmuz ABACI‘ya, 

çalıĢmalarım süresince her türlü desteğini benden esirgemeyen manevi ailem Sevinç 

YILMAZ ve Ġbrahim YILMAZ‘a teĢekkür ederim. 

Emeği geçen arkadaĢlarıma, iĢ arkadaĢlarıma destekleri ve yardımları için teĢekkür 
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GĠRĠġ 

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler (KOBĠ), ulusal ekonomide her zaman önemli roller 

üstlenmiĢtir. Ekonomik büyümenin motoru olan KOBĠ‘ler, iktisadi faaliyet hacmi üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. KOBĠ‘ler esnek yapıları nedeniyle ekonomik krizleri büyük 

iĢletmelere göre daha kolay atlatabilmektedirler. 

YaĢanan ekonomik geliĢmeler sonrasında büyük iĢletmeler uyum sorunu yaĢarken, 

küçük ve orta ölçekli iĢletmeler (KOBĠ) esnek yapılarıyla değiĢimlere çok çabuk uyum 

sağlayabilmektedirler. Bu uyum becerisi nedeniyle KOBĠ‘ler ekonomik ve sosyal hayatın 

önemli aktörleri durumuna gelmiĢlerdir. KOBĠ‘lerin, günümüzün en önemli sorunlarından biri 

haline gelen, ekonomik ve sosyal yaĢamı da önemli ölçüde etkileyen istihdam konusunda 

oynadıkları rol; KOBĠ‘leri üzerinde durulması ve desteklenmesi gereken birimler haline 

getirmektedir.(ÖZTÜRK Özkan,2007,s.1) 

KüreselleĢme ile birlikte, eski dönemin kütlesel ve seri üretim yapan, hantal, Fodrist 

ve Taylorist üretim modelinin temsilcisi büyük boy iĢletmelerin yerine küçük ve orta boy 

iĢletmeler (KOBĠ‘ler) tercih edilmeye baĢlanmıĢtır. KOBĠ‘ler 1980 sonrası dünyasında 

dünyada yaĢanan değiĢime uyumlu, esnek, dinamik, yaratıcı, yenilikçi, yalın, krizlere karĢı 

dayanıklı yapıları nedeniyle ekonomilerin en büyük aktörleri haline gelmiĢtir. (ÖZDEMĠR 

S.,ERSÖZ H.Y., SARIOĞLU H.Ġ. s.173) 

KüreselleĢen dünya ekonomisinde Küçük ve Orta Büyüklükteki iĢletmeler (KOBĠ), 

önemli endüstrilerde uluslararası ticaret aracılığıyla giderek yoğun biçimde yer almaya 

baĢlamıĢlardır. KOBĠ'ler esnek bir yapıya ve kapasitelerinin yeniliklere kolay uyum 

sağlayabilme özelliğine sahip olmaları nedeniyle yapısal değiĢimlere çok çabuk uyum 

sağlayabilmektedirler. KOBĠ‘lerin temelinde giriĢimcilik ruhu bulunmaktadır ve toplumsal 

yapıdaki konumuyla orta sınıfı güçlendirerek siyasi istikrara katkıda bulunmaktadırlar. 

KOBĠ'lerin bulunduğu sektörlerde sayılarının giderek artması sonucu söz konusu sektörlerde 

tekelleĢmeyi önlemektedirler. Kısaca, KOBĠ‘ler ekonominin nabzını en iyi tutan birimlerdir 

denilebilir.(KAYALI C.A.,AKTAġ H.,s.1) Ülke ekonomilerinin geliĢiminde KOBĠ‘lerin 

stratejik önemi geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan bir çok ülke tarafından 

anlaĢılmıĢtır(Moha.1999,s.33), AB‘de KOBĠ‘lerin gerek istihdam yaratmada gerekse 

ekonomik büyümede oynadıkları önemli rol, söz konusu kesimin geliĢtirilmesi ve 

desteklenmesine yönelik olarak AB ve üye ülkeler düzeyinde politikalar geliĢtirilmesine ve 

uygulanmasına neden olmuĢtur(ĠGEME,1993,S.25) 
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KüreselleĢen dünyada olduğu gibi ülkemizde de küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler 

(KOBĠ), ekonominin geliĢim sürecinin her döneminde önemlerini korumuĢlardır. Avrupa 

Birliği ile entegrasyon sürecine girmiĢ olan Türkiye‘nin, tam üyelik için birçok alanda AB 

normlarına uyması istenmektedir. Bu süreç içinde, reel ekonominin lokomotifi olan Türk 

KOBĠ‘lerinin de AB KOBĠ‘lerinin normlarına uymaya çalıĢması ve rekabet gücünü arttırması 

kaçınılmaz bir olgudur. Bu bağlamda, bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemler için de 

KOBĠ‘lerin sorunlarının doğru tespiti ve bu sorunların çözümüne yönelik stratejilerin 

geliĢtirilmesi önem arz etmektedir. 

KüreselleĢme eğiliminin giderek hız kazandığı dünyamızda, Türkiye‘nin baĢarılı 

olabilmesi dünya ekonomisi ile entegre olmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, Gümrük 

Birliği‘ne girilmesi ve Helsinki Kararları çerçevesinde aday ülke statüsü kazanılması bu 

süreci adeta hızlandırmıĢtır. Özellikle, Avrupa Birliğine tam üyelik baĢvurusu ıĢığında 

ülkemizdeki KOBĠ‘lerin her düzeyde ve nitelikteki problemlerinin bir an önce çözümlenmesi 

gerekmektedir. Çünkü bu isletmelerin bir tür sosyal sigorta görevi üstlendikleri ve iĢsizliğin 

artıĢına karĢı sahiplerine ve yakınlarına geçinme imkânları sağladıkları görülmektedir. 

Ülkemizde imalat sanayinde faaliyet gösteren tüm isletmelerin % 99,8‘inin ve yine bu 

sektördeki toplam istihdamın %45,6‘sının KOBĠ‘lere ait olduğu dikkate alındığında, AB‘ne 

tam üyeliğin hangi boyutlarda problemleri beraberinde getireceği açık bir Ģekilde 

anlaĢılmaktadır (Küçüktürk,1991,s.32)  

Günümüzde KOBĠ‘ler, küreselleĢmenin yarattığı Ģiddetli rekabet ortamında ulusal 

ekonomilerin geliĢmesi ve korunması bakımından önemli bir iĢlev üstlenmektedir. Ülkemiz 

gibi geliĢmekte olan ülkelerde KOBĠ‘ler, iĢsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının 

yaratılmasında oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve 

sürdürülmesine yaptıkları olumlu katkıları ve piyasa koĢullarında meydana gelen değiĢimlere 

hızlı uyum sağlayabilen esnek üretim yapısına sahip olmaları nedeniyle etkili bir rol 

oynamaktadır. Ayrıca özellikleri bakımından yerellik ve orta sınıfı güçlendirmesi bakımından 

nitelikleri bulunması bakımından da KOBĠ‘leri sosyal açıdan da önemli olduğunu 

göstermektedir. (ÖZDEMĠR S.,ERSÖZ H.Y., SARIOĞLU H.Ġ. s.173) 

Devlet yardım ve desteklerinden yararlanamayan KOBĠ‘lerin, desteklerden 

yararlanamama sebepleri arasında; sağlanan desteklerin Ģartlarını taĢımama/karĢılayamama, 

bir desteğin sağlandığından habersiz olma, devlet desteklerinin kullanıĢlı olmaması, ihtiyacın 

duyulmaması, nasıl baĢvurulacağını bilememe ve devlet kurumları ile çalıĢmak için zamanın 

olmaması gelmektedir (Moha,1999,p.89-90).  
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KOBĠ‘ler; kendi mevcut kaynakları ile birlikte dıĢ yardım ve desteklerden de 

yararlanarak etkinlik ve verimliliği arttırma, kaliteyi yükseltme, yeni üretim süreçleri ve ürün 

geliĢtirme, teknoloji kullanma ve geliĢtirme, mevcut süreçleri iyileĢtirme çabalarını 

göstermelidir (Regional,2000,p.33). Bununla birlikte devlet, KOBĠ‘leri destekleyici 

politikalar geliĢtirmeli, kaynaklar sağlamalı, sağlanan yardım ve destekleri arttırmalı, pazara 

giriĢ engellerini kaldırmalı ve düĢük enflasyonlu daha kararlı bir makro ekonomik çevre 

geliĢtirmelidir. Çünkü KOBĠ‘ler, küçüklükleri ve yetersiz sermaye yapıları nedeni ile 

dıĢarıdan destek almaları ve yeterli sermaye toplamaları zordur. 
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I BÖLÜM 

KOBĠ’LERĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ VE KANUNĠ YAPISI 

I.1. KOBĠ’LERĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ 

Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler, sanayi devrimine kadar temel üretim birimi 

olmuĢlardır. Ölçek ekonomilerinin öneminin artması nedeniyle üretimin büyük iĢletmelere 

kaydırmasından sonra bile, kendilerine özgü avantajları sebebiyle, küçük ve orta ölçekli 

iĢletmeler, ülkelere göre farklılıklar göstermekle beraber önemlerini korumuĢlardır. Sanayi 

devrimi ile birlikte büyük iĢletmelerle rekabet edemeyen küçük iĢletmeler, geliĢmiĢ ülkelerde 

temel üretim birimi olma özelliğini kaybetmelerine karĢın, birçok ülke açısından üretim ve 

istihdam konusunda kaynak olma özelliklerini sürdürmüĢlerdir.(ÖZDEMĠR S.,ERSÖZ 

H.Y.,SARIOĞLU Ġ.2006,S.41)  

1970‘lerden itibaren geliĢmiĢ ülkelerde baĢlayan durgunluk ve krizler sonrasında 

büyük iĢletmelerin kitlesel iĢçi çıkarmaları ve kapanan fabrikalar nedeniyle artan iĢsizlik, bu 

dönemde önemleri fark edilen KOBĠ‘ler cephesinde daha kabul edilebilir düzeyde 

seyretmiĢtir. Üstelik üretimin daha küçük ölçekli iĢletmelerde devam ettirilmesi, KOBĠ‘lerin 

istihdam yaratma potansiyellerini büyütmüĢtür. Bu nedenle küçük giriĢimlerin teĢviki ve 

desteklenmeleri, ülke ekonomileri bakımından yaĢamsal önem kazanmıĢtır. Küçük desteklerle 

büyük istihdam yaratılmıĢ, entegre büyük sanayi iĢletmelerinden bir kısmının devre dıĢı 

kalması yüzünden tüm sektörün muhtemel çöküĢünü önleyen KOBĠ‘ler kurtarıcı haline 

gelebilmiĢ, yıkımın büyümesini engellemiĢlerdir. .(ÖZDEMĠR S.,ERSÖZ H.Y.,SARIOĞLU 

Ġ.2006,S.52) 

Türkiye‘de ise KOBĠ‘lerin tarihi geliĢimi 13. yüzyıla kadar dayanmaktadır. 13. 

Yüzyılda ġeyh Mahmut Ahi Evran tarafından kurulan ―Ahilik Sistemi‖ bir taraftan esnafın 

mesleki eğitim, sosyal güvenlik gibi hizmetlerini yerine getirirken; diğer taraftan esnafı 

sağlam duygularla birbirine bağlayan mesleki ve insani ahlak kurallarına dayanan manevi bir 

birliği temsil etmekteydi, zamanla meydana gelen değiĢiklikler neticesinde bu birlik, yani 

―Lonca Sistemi‖ne bırakmıĢtır. Her iĢ kolunda kurulmuĢ birlik masası anlamına gelen 

―Lonca‖, günümüzdeki üretim kooperatiflerine benzer bir yapıya sahipti ve en önemli 

fonksiyonu, malın kalitesini yüksek tutmak ve standart üretimi gerçekleĢtirmekti. Ayrıca usta 

iĢçinin yetiĢmesi, iĢ ve ticaret ahlakının korunması, iĢçinin elinden tutulması, belirli zamanda 

bağımsız sermaye sahibi olması, elde edilen malın müĢterinin eline en kısa yoldan geçmesi, 

malın değerlendirilmesi, değerini koruması loncaların gördüğü iĢlerdendi. Loncalar, esnafı ve 

sanat sahiplerini sıkı bir disiplin içinde tutan kuruluĢlardı.(KOSGEB, Ankara, 2003, s.3.)  
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KOBĠ‘ler, 1950‘li yıllara kadar tüketicinin taleplerine anca cevap verebilen durağan 

bir yapıya sahipken, 1980‘lerden sonra özellikle Avrupa Birliği çalıĢmalarıyla birlikte 

önemleri artmaya baĢlamıĢtır. 1929‘da dünyada yaĢayan büyük ekonomik bunalım sonucunda 

geliĢmiĢ birçok ülkede olduğu gibi Türkiye‘de de devletin daha mücadeleci olduğu ve 

piyasada ağırlığını hissettirdiği ekonomik modelin uygulanması 1950‘li yıllarda, yeterli 

düzeyde olmasa da özel giriĢimlere verilen önemin arttığı döneme kadar, KOBĠ‘lerin 

geliĢimini olumsuz yönde etkilemiĢtir. 1950‘li yıllara kadar KOBĠ alanında geliĢim 

sağlanamamıĢ olmasının altında yatan önemli nedenlerden bir diğeri ise ihtiyaç duyulan 

üretimi gerçekleĢtirebilecek düzeyde özel sermaye birikimin sağlanmamıĢ olmasıdır. Özel 

giriĢimlerin ve KOBĠ‘lerin gerçek anlamda önemlerinin arttığı dönem ise piyasa ekonomisine 

geçiĢin yaĢandığı 1980 sonrası dönem olarak görülmektedir.(ÖZTÜRK Ö.,Ankara 2007,S.4)  

 

Tablo 1: (1927-1985 Yılları) ĠĢletmelerin Ölçeksel Dağılımı 

Yıllar 10’dan Az ĠĢçi 10-49 ĠĢçi 50 (+) ĠĢçi Toplam 

1927 63.185 2.060  65.245 

1950 79.713 2.168  82.331 

1963 157.759 3.012  160.771 

1970 170.123 3.391 1.785 175.299 

1980 177.175 6.573 2.121 185.869 

1985 183.573 8.035 2.611 194.219 

Kaynak:Gürses, Özge Gaye; Avrupa Birliği Ġle Mukayese Çerçevesinde KOBĠ’lerde Eğitim ve Ġstihdam ĠliĢkisi, Gazi 

Üniversitesi,YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ankara,2006, s.94. 

 

I.2. CUMHURĠYET DÖNEMĠNDE KOBĠ 

Cumhuriyet döneminde giriĢimciliği üç dönemde ele alabiliriz; 

1) 1923 – 1950 Dönemi 

2) 1950-1980 Dönemi 

3) 1980 Sonrası Dönem 

 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kısa bir piyasa ekonomisi deneyiminin ardından, 

1929‘da dünyada yaĢanan büyük bir ekonomik bunalımın etkisiyle Avrupa‘da ve ABD‘de 
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olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de devletçilik hakim olmuĢtur.(AKALIN G. 2002 107-

108,256)  

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluĢundan itibaren önce piyasa ekonomisi, sonra devletçilik, 

daha sonra planlı karma ekonomi ve sonunda da özelleĢtirme ile sosyal piyasa ekonomisine 

geçiĢ çabalarında bulunmuĢ bir ülkedir. 24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye‘de dünyadaki 

genel gidiĢe uygun politikaları benimsemeye baĢlamıĢ, dönemin en belirleyici uygulaması 

olan özelleĢtirme uygulamalarına yönelen az sayıda ülke arasında yer almıĢtır. Ancak yapılan 

özelleĢtirmelere rağmen, devletin ekonomik hacmi hala büyüktür ve bu durum konu ile ilgili 

kiĢilerce ―devletçi bir karma ekonomi‖ veya ―özel sektör ağırlıklı bir karma ekonomi‖ ya da 

―sosyal piyasa ekonomisi‖ (sosyal devlet) olarak tanımlanmaktadır.(AKALIN G., 2002, 

S.107-108)  

Türkiye‘nin ―devletçi bir karma ekonomi‖ olduğunu savunanlara göre, ülkemiz, hem 

bir kalkınan ekonomi, hem de kapalı bir karma ekonomik modelden dıĢa açık bir piyasa 

ekonomisine doğru yönelen, küresel piyasayla ve AB ile bütünleĢmeye çalıĢan bir ülkedir. 

Türk ekonomisinin karma / devletçi ekonomi yapısı, toplam GSMH‘nın yarıdan fazlasının 

konsolide kamu sektörü tarafından kullanılmasına yol açmaktadır. Kamu hacminin ekonomide 

çok büyük olduğu bu tür bir yapı, büyük israflara yol açmakta, Türk ekonomisinin önündeki 

en büyük sorun olarak durmaktadır.(AKALIN G., 2002 s.256) Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 

yeterli sermayeye, bilgi ve teĢebbüs ruhuna sahip olunmamasından dolayı, ekonomide 

devletin öncülüğüne gereksinim duyulmuĢ, devlet mal ve hizmetlerin üretimini kendisi 

üstlenmiĢtir.(ÖZDEMĠR S.,ERSÖZ H.Y.,SARIOĞLU Ġ.2006,S.173) 

Devlet bir yandan özel sektörü ve giriĢimciliği teĢvik ederken, bir yandan da mevcut 

boĢluğu doldurmak üzere kamu iktisadi teĢekkülleri oluĢturarak bizzat ekonomide rol almaya 

baĢlamıĢtır. Öyle ki, devlet ekonomide bir an önce kalkınma sağlamak amacıyla yerli bir 

giriĢimciler grubunun yaratılmasının Ģart olduğu bilinciyle hareket ederek, giriĢimciliğin 

desteklenmesi amacıyla teĢebbüslerde bulunmuĢtur. Aslında, o döneme hakim olan düĢünce, 

daha Cumhuriyet kurulmadan dokuz ay önce gerçekleĢtirilen Ġzmir Ġktisat Kongresi‘ne de 

hakim olmuĢtur. Kongrenin öne çıkarttığı temel ilkelerden bir tanesi, Türk insanının giriĢimci 

yönünün geliĢtirilmesi amacıyla gerekenlerin yapılması olmuĢtur.(TOKOL A. 2005 s.26-30) 

Yatırımlar için sermaye birikiminin yetersiz olması, devasa altyapı yatırımları ihtiyacı 

ve bunların ancak devlet eliyle yapılabileceği gerçeği, büyük ve orta ölçekli sanayi 

iĢletmelerinin kurulması, iĢletilmesi için gereken tecrübenin (özel sektörde) bulunmayıĢı gibi 

sebepler, devleti ekonominin içine sokmuĢ, 1933 ve 1935 Sanayi Planlarının uygulanmasıyla 
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kurulan Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri‘nin ekonomi içindeki payı artmıĢtır.(ÖZDEMĠR S. ve 

diğerleri 2011 s.181-182) 

Bununla birlikte, özel sektörün teĢvikinden, giriĢimcilikten hiçbir Ģekilde 

vazgeçilmemiĢtir. TeĢvik-i Sanayi Kanunu, Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu, Sümerbank ve 

Türkiye Halk Bankasının kurulması bu çerçevede değerlendirilmelidir.(ÖZDEMĠR S. ve 

diğerleri 2011 s.182) 

1950 sonrasında ise özel sektör eliyle kalkınma tercihi yapılarak müteĢebbis yaratmak, 

mevcutları desteklemek politikası takip edilmiĢ, bunların teĢviki bir ideolojik tercih olarak da 

algılanmıĢtır. Bu dönemde, gösterilen çabaların sonucu olarak bir Türk giriĢimciler grubunun 

oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Ancak, bunların hem sayısı hem de nitelikleri henüz istenilen düzeyde 

değildir.1950‘den 1980‘e kadar Türk giriĢimciliği açısından durağan denilebilecek bir dönem 

yaĢanmıĢtır. Yine de bu dönem de, giriĢimciliğe verilen destekler artmıĢ, ekonomi geliĢmiĢ, 

Türkiye hem nüfus hem de kiĢi baĢına düĢen gelir itibariyle büyümüĢtür. .(ÖZDEMĠR S. ve 

diğerleri 2011 s.182) 

Türkiye‘de giriĢimciliğe asıl önem veriĢ, 1980‘li yıllardan itibaren baĢlamıĢtır. 24 

Ocak 1980 kararlarıyla birlikte yapısal bir dönüĢüm baĢlatan Türkiye, bu tarihten itibaren 

piyasa ekonomisini tercih etmiĢ, bu tercihin bir gereği olarak giriĢimciliği ve giriĢimcileri öne 

çıkarmıĢtır.(KÜÇÜK O., 2005) 

I.3. PLANLI KALKINMA DÖNEMĠNDE KOBĠ’LER 

Türkiye‘de Planlı Kalkınma dönemi, devletin özel sektör için yol gösterici, kamu 

kesimi için nispeten bağlayıcı, genellikle 5 yıllık hazırlanan Kalkınma Planının hazırlandığı 

ve uygulandığı 1963 ve sonrası dönemdir. Devletin ekonomideki ağırlığı, özel sektörün 

teĢvikiyle dengelenmeye çalıĢılmıĢ, bize özgü bir ―karma ekonomik sistem‖ benimsenmiĢtir. 

Böylesi bir ekonomik yapıda hazırlanan Kalkınma Planlarında KOBĠ‘lerin geliĢimini 

dönemler itibariyle inceleyelim; 

 Birinci BeĢ Yıllık Plan Dönemi (1963-1967) 

Esnaf ve sanatkârların, küçük sanayicinin sorunlarının çözümü amacıyla, 

merkezi teĢkilat arayıĢlarına girilmiĢ, çeĢitli bakanlıkların yetki alanına giren konularda 

Sanayi Bakanlığı‘nın görevlendirilmesi görüĢü benimsenmiĢtir. Kurulacak teĢkilata, küçük 

iĢletmelerin finansman, kredi, kooperatifleĢme, örgütleme, pazarlama konularında faaliyet 

görevi verilmiĢtir. 507 sayılı ―Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu‖ bu dönemde kabul 

edilmiĢtir.(DPT çevrimiçi http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx) 

 

 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
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 Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972) 

Küçük sanayi geliĢtirme çalıĢmaları, somut ancak sınırlı olarak yürütülmüĢ, 

KÜSGEM kurulmuĢtur. Küçük Sanayicilere destekler uygulanmıĢ, büyük iĢletmelerle daha 

yakın iliĢkiler kurmaları teĢvik edilmiĢtir. Sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri kurulma 

çalıĢmaları hızlandırılmıĢ, birçoğu tamamlanmıĢtır.(DPT çevrimiçi 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx) 

 Üçüncü BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1973-1978) 

Küçük sanayi sitelerinin kuruluĢu yoğunlaĢmıĢ, Plan‘da küçük sanayinin 

finansman, eğitim teknik danıĢmanlık hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması öngörülmüĢtür.(DPT 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx) 

 Dördüncü BeĢ Yıllık Plan Dönemi (1979-1984) 

Bu dönemde küçük sanayiye destek merkezileĢtirilmiĢ ve bu dönemde kurulan 

KÜSGET aracılığı ile ülke çapında idari, teknolojik ve mali destekler sağlanmıĢtır. 

KOBĠ‘lerin önemi fark edilmiĢ, değiĢen ekonomi politikalarında bu iĢletmelerin önemli bir 

yer tutacağı fark edilmiĢtir. Ġhracata dönük faaliyet yapan iĢletmeler teĢvik görmeye 

baĢlamıĢtır.(DPT http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx) 

 BeĢinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1986-1990) 

Altyapı sorunlarına çözüm olacağı düĢüncesiyle iĢletmelerin bir araya 

toplanması çalıĢmalarına ağırlık verilmiĢ, sanayi potansiyeli ve önemli ulaĢtırma imkanları 

olan yerlerde Organize Sanayi Bölgeleri kurulmuĢtur. Ayrıca Organize Sanayi Bölgelerinde 

küçük sanayilerinde kurulmasına teĢvik edilerek tamamlayıcı faaliyetlerin yerine 

getirilmesine çalıĢılmıĢ, bu suretle büyük iĢletmeler KOBĠ‘lerin entegrasyonu sağlanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Esnaf, sanatkar ve küçük sanayi kesiminin ülkemizde mülkiyetinin arttırılması 

konusundaki rolü dikkate alınarak üretim gücünün arttırılmasına yardımcı olacak mali ve 

teknik destek sağlanmasıyla ilgili tedbirlere öncelik verilecektir, iç ve dıĢ pazarlama 

organizasyonu içerisinde, özellikle organize olmamıĢ küçük iĢletmelerin piyasayla irtibat 

kurmaları amacıyla teknik danıĢmanlık hizmetleri sağlanacak ve ihracat için özel teĢvik 

sistemi geliĢtirilecektir. KOBĠ‘lerin önemli sorunlarından olan eğitim, yetiĢmiĢ insan gücü, 

teknoloji konularında destek hususları da Plan‘da yer almaktadır. (DPT 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx) 

 Altıncı BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)  

Çoğunlukla sanayi iĢletmeleri anlaĢılacak biçimde, küçük ve ortak ölçekli 

iĢletmelerin teĢvikine özel bir önemin verildiği, bu iĢletmelerin sorunlarının çözümüne iliĢkin 

bir takım tedbirlere de yer verilmiĢtir. 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
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KOBĠ‘lerde teknoloji seviyesinin geliĢtirilmesi, verimliliğin arttırılması ve 

büyük sanayi iĢletmeleriyle entegrasyonun sağlanması özendirilmesi hedeflenmiĢtir. Esnaf, 

sanatkâr ve küçük sanayinin desteklenmesine iliĢkin politikalar geliĢtirilmesi kararı alınmıĢtır. 

Küçük sanayinin orta ve büyük sanayiye entegre olması ve yan sanayi sistemi 

içinde geliĢmesi amacı ile gerekli teĢvikler sağlanacağı bir politika olarak yinelenmiĢtir. 

 AT‘ye giriĢ süreci de dikkate alınarak küçük sanayide, kalitenin 

yükseltilmesi, 

 Uluslar arası standartlarda ve rekabet düzeyi yüksek mal ve hizmet 

üretiminin sağlanması amacıyla düzenlemeler yapılması, 

 Küçük ve Orta ölçekli teĢebbüslerin kapasite kullanım imkanlarının, iç ve 

dıĢ pazarlama potansiyellerinin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar 

yapılması, bu amaçla iĢletmelerin birlikler halinde teĢkilatlandırılmaları 

desteklenecektir. 

 Küçük iĢletmeler için baĢta finans yöntemi olmak üzeri müteĢebbislik 

eğitim programları uygulanması, 

 Küçük sanayi sitelerinde çıraklık ve iĢbaĢı eğitimi imkanlarının 

geliĢtirilmesi, gereksinim duyulan vasıflı insan gücünün eğitilmesine önem 

verilmesi, 

 Üniversite, araĢtırma kurumları ile küçük sanayi iĢbirliği geliĢtirerek 

desteklenmesi, teknoloji yoğun küçük iĢletmelerin teknoparklar 

çerçevesinde teĢviki, 

 Küçük iĢletmelere verimlilikte olan ucuz kredilerin arttırılarak, proje 

bazındaki kredi taleplerinin ipotek karĢılığı olmadan değerlendirilmesini 

sağlayacak bir sistemin geliĢtirilmesine çalıĢılacağı, bir hedef olarak plana 

dahil edilmiĢtir. 

KOBĠ‘lerin daha çok finansman sorunlarının çözümü için çabalar 

yoğunlaĢtırılmıĢ, yeniden değerleme, dıĢ krediler bulunması, Kredi Garanti Fonu, Risk 

Sermayesi konuları tartıĢılarak bazı adımlar atılmıĢtır. (DPT, 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx) 

 Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) 

Bu planda KOBĠ‘lerin ve teĢvikinin büyük yer tutmasına karĢın, ülkemizde 

Kalkınma Planlarının ve dolayısıyla DPT‘nin görece olarak önlemlerinin azalması nedeniyle, 

politikalarda önemli bir değiĢiklik olmamakla birlikte uygulamada bir dağınıklık gözlenmiĢtir. 
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KOBĠ‘lere verilen önemi göstermek üzere, 1996 yılı KOBĠ Yılı‖ olarak ilan 

edilmiĢtir.(KOSGEB 2003, s.15) 

Bu planda yapılan araĢtırmalara göre büyük imalat sanayi iĢletmeleri 

istihdamında belirli bir azalma, genelde küçük ve orta ölçekli iĢletmelerdeki istihdamda ise 

artıĢ görülmektedir. Teknolojileri uyarlama kapasitesi de dahil olmak üzere teknolojik 

geliĢmenin uluslararası rekabet gücünün arttırılması için gerekli düzeyin altında kalması 

sonucu, otomasyona geçiĢ uygulamalarının gerçekleĢtirildiği iĢletmelerde ortaya çıkan kısa 

vadeli istihdam azaltıcı etkileri telafi edecek teknoloji bağlantılı faaliyetler yaratılamamıĢtır. 

Küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin, finansman, araĢtırma, ürün ve kalite 

geliĢtirme, pazarlama, teknoloji ve verimlilik ile ilgili yetersizliklerinden kaynaklanan 

sorunları sürmektedir. 

Bu planda ayrıca Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler ve bireysel giriĢimlerin proje 

finansman, organizasyon ve teknoloji alanlarında desteklenmesi, giriĢimcilik eğitimi verilmesi 

ele alınmıĢtır. 

Sanayinin teĢvikinde, sektörel teĢvikler yerine faaliyet bazında destek verilmesi 

temel alınması, teĢvik sisteminin basitleĢtirilerek yeniden düzenlenmesi, teĢvik araçlarının 

uluslar arası yükümlülüklerimizle uyumlu hale getirilmesi ve etkinliğinin arttırılması 

çalıĢmaları yapılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu plan kapsamlarında bir diğer konuda KOBĠ‘lerin (AB) Gümrük Birliği 

sürecinde karĢılaĢabilecekleri uyum güçlükleri de dikkate alınarak özel bir programla 

desteklenmesine, finansman imkanlarının arttırılması için gerekli mevzuat değiĢikliklerinin 

yapılması, üretici düĢüncelerin üretim sürecine sokulmasına ve teknolojik ilerlemeye katkısı 

nedeniyle önem kazanan Risk Sermayesi Kurumu ve Kredi Garanti Fonu‘na iĢlerlik 

kazandırılması ve AR-GE faaliyetlerinin teĢvik edilmesi benimsenmiĢtir. 

 Ayrıca Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi 

BaĢkanlığı (KOSGEB) tarafından, yeni giriĢimcileri, teknolojik geliĢmeler ve yönetim 

teknikleri konusunda eğitmek, hazırlayacakları projelere finansman sağlamak danıĢmanlık 

hizmetleri ile desteklemek üzere bir program hazırlayacaktır. Sanayinin gereksinim duyduğu 

her kademedeki insan gücü yetiĢtirilecektir. 

Mevcut tesislerin organize sanayi bölgelerine taĢınması özendirilecek, doluluk 

oranı düĢük organize sanayi bölgelerinin bulunduğu yörelerde, bu bölgelerin bulunduğu 

yörelerde, bu bölgelerin dıĢındaki sanayi yatırımları zorunlu haller dıĢında 

desteklenmeyecektir. Tüm bu değerlendirmelerin kurulacak ―TeĢvik Ġdaresi BaĢkanlığı‖ ve 
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―TeĢvik Üst Kurulu‖ tarafından yapılmasına karar verilmiĢtir.(DPT 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx) 

 Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı(2001-2005) 

KOBĠ‘lerin yurt dıĢı faaliyetlerinde desteklenmesi hedeflenmesi, artık sadece 

sanayi değil hizmetler sektöründeki iĢletmelerin de KOBĠ kapsamında görüldüğünün bir 

iĢareti sayılmıĢtır.(KOSGEB, KOBĠ ekonomisi s.15) Yeni düzenlemelerde bunu teyit 

etmektedir. 

KOBĠ‘lerin verimliliklerinin, katma değer içindeki paylarının ve uluslar arası 

rekabet güçlerinin arttırılması, banka kredileri içindeki paylarının artırılması, modern 

finansman araçları ve kurumlarıyla (Kredi Garanti Fonu, Risk Sermayesi, Finansman Yatırım 

Ortaklığı, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gibi) desteklenmeleri, küçük sanayi sitelerinin 

yapımı ve kredilendirilmesi, bu sitelerde sektörel dıĢ ticaret Ģirketlerinin kurulmasının 

desteklenmesi (bu suretle ihtisaslaĢma sanayi sitelerinin teĢviki), KOBĠ‘lerin kamu alımları 

içindeki payının artırılması, KOBĠ‘lerle ilgili mevzuatın AB standartlarıyla uyumlaĢtırılması, 

KOBĠ‘lerin ürün. Kalite, verimlilik, iĢletmecilik alanında geliĢtirilmesi 

hedeflenmektedir.(DPT http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx) 

KOBĠ‘lerin AR-GE çalıĢmalarına yöneltilmesi, ―üniversitelerle teknoparklar içinde 

kesiĢmelerinin sağlanması‖ bir öncelik olarak görülmüĢtür.(EKĠNCĠ M.B., 2003 s.38) 

Ekonomik krizlerden sonra, kamu bankalarının kullandıkları sübvansiyonlu 

kredilerin dönüĢünde yaĢanan sorunlar ve bunun Hazine görev zararı olarak yüksek oranlara 

ulaĢması, KOBĠ‘lerin finansmanında kullanılan kamu kaynaklarının azalmasına yol açmıĢtır. 

2004 yılı baĢı itibariyle, Plan gerçekleĢmelerinin beklenen düzeyde olmadığı 

tespit edilmiĢtir.(DPT http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx)Eğitim, 

üniversite-sanayi iĢbirliği, uygun çalıĢma ortamı sağlayacak mevzuatın çıkarılması, finans 

piyasalarından yararlanma konularında arzu edilen sonuçların alınamadığı görülmüĢtür. 

 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 

KOBĠ‘lere müstakil bir bölüm ayrılmamıĢtır. Diğer kalkınma planlarıyla 

karĢılaĢtırıldığında, dokuzuncu planın ele alınan konular ve sayfa sayısı bakımından da daha 

sınırlı olduğu görülmektedir. Planda, KOBĠ‘lere farklı baĢlıklar altında, geleceğe dair 

öngörüler Ģeklinde yer verilmiĢtir. 

Öncelikle, KOBĠ‘lerin uygun finansman olanaklarına eriĢiminin 

kolaylaĢtırılması dikkat çekmektedir. Artan finansman olanakları, kayıt dıĢında bulunan 

KOBĠ‘lerin kayıt içine geçiĢini de özendirecektir. Diğer yandan, e-ihale uygulamalarının daha 

da yaygınlaĢtırılacağı ve KOBĠ‘lerin kamu ihalelerine katılımlarının arttırılması için uygun ve 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
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Ģeffaf bir ortamın oluĢturulacağına değinilmektedir. Plan‘da özellikle birkaç yerde ĠġGEM ve 

benzeri kurumların önemine dikkat çekilmektedir. Yeni dönemde, bu kurumların 

yaygınlaĢtırılması ve etkinliklerinin arttırılması için gerekli düzenlemelerin yapılacağına, 

böylece bu tür kurumlar aracılığıyla, KOBĠ‘lerin rekabet güçlerinin arttırılacağına ve ihracat 

olanaklarının geliĢtirileceğine değinilmiĢtir. 

Ticaret sektöründeki esnaf ve sanatkar tarzındaki iĢletmelerin birleĢtirilerek 

daha modern ve büyük ölçekli bir yapıya dönüĢtürülmelerinin teĢvik edileceği 

belirtilmektedir. KOBĠ‘lere gereksinim duydukları nitelikli iĢgücünün yetiĢtirilmesi, pazara ve 

teknolojiye eriĢimlerinin kolaylaĢtırılması konusunda yardım edileceği ifade edilmektedir. 

Ayrıca, yeni dönemde KOBĠ‘ler için çok önemli olan iĢ ortamının iyileĢtirilmesi amacıyla 

yeni düzenlemelerin yapılacağı, bu kapsamda çalıĢmayı ve iĢ yapmayı özendirici bir 

vergilendirmenin sağlanacağı, iĢletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkileyen vergi ve prim 

gibi maliyet getiren yüklerin azaltılacağı, altyapı imkanlarının geliĢtirileceği, ürün ve girdi 

piyasalarının etkinliğinin artırılacağı, özellikle KOBĠ‘lerde kurumsal yönetiĢime geçiĢ 

sürecinde destekleneceği ifade edilmektedir.(DPT 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx) 

 Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 

Bu planda esnaf ve sanatkarların ağırlıklı olarak yer aldığı KOBĠ‘ler çalıĢan 

sayısı bakımından toplam giriĢimlerin %99,9‘unu istihdam %76‘sını, katma değerin 

%54‘ünü,yatırımların %50‘sini ve üretimin %56‘sını oluĢturmaktadır. 2012 yılı itibariyle 

KOBĠ‘ler banka kredilerinin %25‘ini kullanmakta ve ihracatın %60‘ın gerçekleĢtirmektedir. 

(DPT 10‘ncu BeĢ Yıllık Planı,2013 s.92  http://www.kalkinma.gov.tr/) 

Plan döneminde KOBĠ‘lerin esnaf ve sanatkarlar ile kooperatiflere yönelik 

strateji ve eylem planları hayata geçirilmiĢ, giriĢimcilik konseyi oluĢturulmuĢ. GiriĢimcilere 

yönelik çeĢitli destek ve ödül programları baĢlatılmıĢ ve kümelerin desteklenmesine yönelik 

mevzuat ve kapasite oluĢturma çalıĢmaları sürdürülmüĢtür. (DPT 10‘ncu BeĢ Yıllık 

Planı,2013 s.92  http://www.kalkinma.gov.tr/) 

Küresel rekabetçi endeksine göre 2007 yılında 134 ülke arasında banka 

kredilerine eriĢimde 75‘inci sırada olan Türkiye, 2012 yılında 144 ülke arasında 62‘nci sıraya, 

giriĢim sermayesi alanında ise 97‘inci sıradan 73‘üncü sıraya yükselmiĢtir. KOBĠ‘lerin 

küreselleĢmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak uydurma, yeterli sermaye sahip olma, 

yenilikçi projeler üretme, ortak iĢ ve proje geliĢtirme gibi hususlarda güçlendirilmesine 

ihtiyaç bulunduğu kararına varılmıĢtır. GiriĢimcilik yeteneklerinin ve giriĢimci sayısının 

arttırılması ihtiyacı devam etmekte, finansman imkanlarının ise arz ve talep yönlü 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
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geliĢtirilmesi gerektiği değerlendirilmiĢtir. (DPT 10‘ncu BeĢ Yıllık Planı,2013 s.92  

http://www.kalkinma.gov.tr/) 

Plan döneminde sanayi ve teknoloji bölgelerinde önemli geliĢmeler 

sağlanmıĢtır. 2006-2012 döneminde; organize sanayi bölgesi (OSB) sayısı 130‘dan 153‘e 

çıkmıĢ; tüm OSB‘lerde faaliyet gösteren iĢletme sayısı 35 binden 45 bine yükselmiĢ; küçük 

sanayi sitesi (KSS) sayısı 405‘ten 488‘e çıkmıĢ; tüm KSS‘lerde faaliyet gösteren iĢletme 

sayısı 88 binden 93 bine çıkmıĢtır.  TGB sayası ise 22‘den 50‘ye çıkmıĢ; tüm TGB‘lerde 

faaliyet gösteren iĢletme sayısı 604‘den 2.174‘e yükselmiĢtir. Ayrıca Plan döneminde Ceyhan 

ve Karapınar Enerji Ġhtisas Endüstrisi Bölgeleri ile Filyos Endüstri Bölgesi kurulmuĢtur. (DPT 

10‘ncu BeĢ Yıllık Planı,2013 s.92  http://www.kalkinma.gov.tr/) 

OSB uygulamalarında üretime geçme oranlarının arttırılması ve OSB‘lerin 

kapasitelerinin geliĢtirilerek giriĢimcilere daha iyi hizmetler verilmesi, TGB‘ler ve araĢtırma 

merkezleri ile iliĢkilerinin geliĢtirilmesi önemini koruduğu tespiti yapılmıĢtır. Ortak iĢ yapma 

kültürüne, sermaye birikimine ve gelir dağılımına olumlu katkıları açısından önem taĢıyan 

kooperatifçiliğin geliĢtirilmesi ihtiyacı bulunduğu tespit edilmiĢtir. (DPT 10‘ncu BeĢ Yıllık 

Planı,2013 s.92  http://www.kalkinma.gov.tr/) 

Onuncu Kalkınma Planının Amaç ve hedeflerinin kapsamı Ģu Ģekilde 

kararlaĢtırılmıĢtır; KOBĠ‘lerin rekabet güçlerinin arttırılarak ekonomik büyümeye katkısının 

yükseltilmesi temel amaçtır. Bu kapsamda,  öncelikle hızlı büyüyen veya büyüme 

potansiyeline sahip giriĢimler ile ürün, hizmet ve iĢ modeli açılarından yenilikçi KOBĠ‘lerin 

desteklenmesi esastır. (DPT 10‘ncu BeĢ Yıllık Planı,2013 s.92-93  

http://www.kalkinma.gov.tr/) 

Tablo-2 GiriĢimcilik ve KOBĠ‘lere ĠliĢkin GeliĢmeler ve Hedefler 

 2006 2012 2013 2018 

Yeni Kurulan ġirket Sayısı (Bin) 53 39 50 75 

Küçük ĠĢletmeler ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin 

Tüm ĠĢletmeler Ġçindeki Oranı (%)1 
1,7 2,42 3,0 4,0 

OSB’lerde Faaliyet Gösteren ĠĢletme Sayısı 35.000 41.000 45.000 65.000 

Tamamlanan OSB Sayısı 130 153 160 200 

KOBĠ’lerin Ġhracat Miktarı (Milyar Dolar) 503 90 100 150 

Ġhracat Yapan KOBĠ Sayısı (Bin) 44 50 52 600 

KOBĠ’lerin Ar-Ge Harcamalarındaki Payı (%) 10,0 14,92 17,0 20,0 

TGB’lerde Faaliyet Gösteren GiriĢim Sayısı 604 2.174 2.500 4.000 

    TÜĠK 2006-2012 yılı verileri Teknoloji Bakanlığı ve TOBB‘a aittir. 

     2013-2018 yılı verileri Onuncu Kalkınma Planı Tahminleridir. 
1) Küçük ĠĢletmeler ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler içindeki 20-249 kiĢi çalıĢtıran iĢletmeleri kapsamaktadır. 

2) 2010 yılı verisidir 

3) Kalkınma Bakanlığı tahminidir 
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Bu planda karalaĢtırılan politika ise Ģu Ģekildedir. GiriĢimcilik kültürü; eğitimin 

her kademesinde giriĢimciliğe yönelik örgün ve yaygın eğitim programları, giriĢimcilik 

eğitimlerinin niteliğinin arttırılması, giriĢimci rol modellerinin tanıtılması ve 

ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla geliĢtirilecektir. GiriĢimcilik ekosisteminde 

hizmet ve destek sağlayan tüm kurum ve kuruluĢların kurumsal kapasiteleri ve iĢbirliği 

düzeyleri arttırılacaktır. Kamu tüzel kiĢiliğine sahip meslek kuruluĢları, ekonomiye katkılarını 

arttırmak ve giriĢimciliği desteklemek üzere yeniden yapılandırılacaktır. Kuluçka, iĢ 

geliĢtirme merkezleri ve hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri arttırılarak etkin bir Ģekilde 

hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, STK‘lar ve özel sektör iĢbirliğiyle destek 

modelleri geliĢtirilecektir. GiriĢimcilik ve KOBĠ desteklerinin sağlanmasında yenilik, 

verimlilik ve istihdam artıĢı, büyüme, ortak iĢ yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç 

giriĢimcilik ve sosyal giriĢimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme ve 

değerlendirme süreçleri iyileĢtirecek, etki analizlerinden yararlanılarak desteklerin ekonomiye 

katkısı ölçülecektir. GiriĢim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro 

kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkanları geliĢtirilerek, yeni giriĢim ve KOBĠ‘lerin 

finansmana eriĢimi kolaylaĢtıracağı değerlendirilmektedir(DPT 10‘ncu BeĢ Yıllık Planı,2013 

s.92-93  http://www.kalkinma.gov.tr/).  

KOBĠ‘lerin AR-GE, yenilik ve ihracat kapasiteleri geliĢtirilerek 

uluslararasılaĢma düzeyleri arttırılacaktır. KOBĠ‘lerin hem kendi alanlarında hem de büyük 

iĢletmeler, üniversiteler ve araĢtırma merkezleriyle iĢbirliği halinde daha organize faaliyet 

göstermeleri ve kümelenmeleri desteklenecektir. KOBĠ‘lerin markalaĢmaları, 

kurumsallaĢmaları ve yenilikçi iĢ modelleri geliĢtirmeleri sağlanacaktır. OSB, TGB, KSS ve 

Endüstri Bölgeleri uygulamaları geliĢtirilecek, daha nitelikli hizmet verebilmeleri için 

kurumsallaĢmaları ve etkin bir biçimde yönetilmeleri sağlanacaktır. Esnaf ve sanatkarların 

değiĢen ekonomik ve sosyal Ģartlara uyum sağlayabilmesi için gerekli yapısal dönüĢümleri 

desteklenecek ve alıĢveriĢ merkezlerinin küçük esnaf ve sanatkarlara yönelik olumsuz 

etkilerinin giderilmesi sağlanacaktır. Bireylerin ve küçük iĢletmelerin ekonomik ve sosyal 

refaha katkılarını arttırmak üzere kooperatifleĢme faaliyetlerine özendirilmesi planlanmıĢtır. 

(Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2013, s.93-94) 

Genel olarak tüm planları değerlendirmeye aldığımızda; Türk ekonomisi, hem 

uygulanan iktisat politikaları, hem de uygulamalar bakımından çok önemli değiĢimler 

yaĢamıĢtır. Ġthal kalemci politikalar, yerini ihracata dayalı kalkınma modeline bakınca, tüm 

ekonomik aktörler gibi KOBĠ‘lerde bir uyum dönemi yaĢamıĢtır. Yeni dönemin getirdiği 

riskler, yüksek uyum yetenekleri sayesinde sektörün önemli bir kesimi tarafından fırsata 



 

 

12 

 

dönüĢtürülmüĢtür. Bu dönemde kamu kesimi, baĢta finansal destekler olmak üzere, 

KOBĠ‘lerin yeni döneme uyumunu arttıracak, hızlandıracak tedbirleri uygulamaya koymuĢ, 

bu iĢletmelerin iktisadi ve sosyal fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri için her dönem 

planlarda dönemin özelliğine uygun ilke ve öncelikler belirlenmiĢtir. 

YaĢanan krizlerden en fazla etkilenen kesim olan KOBĠ‘lerin artan maliyet ve 

azalan talebe iliĢkin sıkıntılarının aĢılabilmesi için iĢletmelerin her yönden güçlendirilmesi, 

rekabet edebilirliklerinin artırılması, sadece sektör mensuplarının değil, ülke ekonomisi 

içindeki ağırlığı ve üretim bağlantıları sebebiyle tüm ülkenin meselesidir. KOBĠ‘lerin 

sorunlarının ortadan kaldırılması maksadıyla sağlanan destek ve teĢviklerin ulaĢılabilir hale 

getirilmesi ve daha da arttırılması gerekmektedir. 
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II BÖLÜM 

KOBĠ TANIMI VE KAVRAMLARI 

II.1  KOBĠ TANIMI 

KOBĠ‘lerin tüm dünyada genel kabul görmüĢ, standart bir tanımı yoktur ve olması da 

mümkün görülmemektedir. Ülkelerin, özellikle iĢletmeler bağlamında, büyüklük/küçüklük 

anlayıĢları farklı olabildiği ve zaman içinde değiĢime uğradığı gibi, tanımda kullanılan 

kriterlerin farklılığı da ayrı KOBĠ tanımlarının benimsenmesine neden olmaktadır(ÖZDEMĠR 

S.,ERSÖZ H.Y., SARIOĞLU H.Ġ. s.30) 

 Bazı ülkeler KOBĠ‘leri 500‘den az iĢçiyle tanımlarken bazı ülkeler bu sayıyı 250 ile 

sınırlamaktadır. KOBĠ tanımlamasında personel sayısı olarak 250 çalıĢanı model olan 54 ülke 

bulunmaktadır. Bu ülkelerin 13‘u düĢük gelir, 24‘u orta gelir, 17‘si yüksek gelir düzeyine 

sahip bulunmaktadır.(ÖZTÜRK Ö.,2007, s.6) 

 KOBĠ‘lerin ülkeler ve bölgeler arasında farklı tanımlamaları nedeniyle tüm dünya 

genelinde ortak bir tanım bulunmamakla birlikte genel olarak baktığımızda KOBĠ‘leri 

tanımlamada iki ölçütün kullanıldığı görülmektedir. 

 Bunlardan ilki Niteliksel (Kalitatif) Kriterler olmak üzere küçük iĢletmeleri 

tanımlarken niteliksel ölçütler olarak Ģu esaslar göz önüne alınmaktadır(KOÇEL T., 1993, 

s.10) 

 Bağımsız yönetim (genellikle iĢletmenin yöneticisi aynı zamanda iĢletmenin 

sahibidir.) 

 ĠĢletmenin çabalarını yöresel olarak sürdürmesi 

 ĠĢletmenin çalıĢmalarını sürdürdüğü iĢ kolu içerisinde küçük bir yere sahip 

olması, 

 ĠĢletme sermayesinin tümünün veya büyük bir bölümünün iĢletme sahibine ait 

olması 

Ġkinci olarak Niceliksel (Kantiatif) Kriterler de, niteliksel ölçütlerde olduğu gibi 

ülkenin ve sektörün sosyo-ekonomik durumlarına göre farklılık göstermekle birlikte 

iĢletmelerin ölçülebilir, istatistikî olarak ifade edilebilir büyüklüklerini gösterir ve 

karĢılaĢtırmalara olanak tanır. KOBĠ‘lerin tanımlanmasında kullanılan belli baĢlı niteliksel 

ölçütler Ģunlardır(KOÇEL T., 1993, s.10); 

 Personel sayısı, 

 ĠĢletme sermayesinin tutarı, 

 Kullanılan makinelerin miktar ve güçleri, 
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 Üretim miktarı, 

 SatıĢ hâsılatı, 

 Belirli bir süre içerisinde kullanılan hammadde tutarı, 

 Personele ödenen ücret, 

 Enerji kullanımı,  

 Aktifler toplamı 

Bu sayılan kriterlere ilavelerin yapılması da mümkündür. Tanımlarda kullanılan 

kriterlere yapılan ilaveler KOBĠ‘lerin tanımlanmasında karıĢıklığa yol açmaktadır. KOBĠ 

tanımlamasında kullanılan kriterlere baktığımızda ana unsur olarak ve iĢletmelerin 

sınıflandırılmasında genel olarak personel sayısının kullanıldığını, dolayısıyla nicel ölçülere 

daha fazla baĢvurulduğunu görmekteyiz.(ÖZTÜRK Ö. 2007,s.8) 

Tanımlamalarda oluĢan farklılıklar iĢletmelerin, ulusal ve uluslar arası desteklerden 

yararlanmada sorunlarla karĢılaĢmalarına neden olmaktadır. Ayrıca farklı tanımlamalar 

yapılacak araĢtırmalarda sağlıklı sonuçların alınmasını ve uygun politikaların belirlenmesini 

de engellemektedir. 

KOBĠ‘ler için ortak bir kavramsal tanımlama, ülkelerin sosyal ve ekonomik 

geliĢiminde önemli bir yere sahip olan bu iĢletmeler için politikaların belirlenmesi, bu 

politikaların uygulanması, kaynakların etkin ve verimli kullanımı ve iĢletmelere sağlanacak 

olan desteklerde kullanılacak istatistiksel alt altyapının oluĢturulması acısından son derece 

önemlidir. 

Bütün iĢletmeler için oluĢturulmuĢ olan ortak bir KOBĠ tanımıyla birlikte, 

tanımlamalardan kaynaklanan uygulama farklılıkları ortadan kaldırılarak iĢletmeler için 

uygulama birliği sağlandığı gibi desteklerden yararlanmak KOBĠ‘ler için daha kolay hale 

gelmektedir. 

Ülkemiz acısından KOBĠ‘ler için oluĢturulan tanımlama sonucunda ülkemizdeki 

iĢletmelerin çok az bir kısmı dıĢında iĢletmelerin tamamına yakını KOBĠ tanımı kapsamına 

girmiĢ ve bu iĢletmelerin Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan desteklerden yararlanma 

olanağını da artmıĢ bulunmaktadır. 

ĠĢletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında esas alınan kriterler, 18.11.2005 

tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―KOBĠ‘lerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik‖te belirlenmiĢtir. 4 Kasım 2012 tarih ve 28457 sayılı 

Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin Tanımı, Nitelikleri 

ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‖ ile de 

söz konusu kriterlerde değiĢiklik yapılmıĢtır. Bu kriterlere göre iĢletmeler; ―mikro‖, ―küçük‖ 
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ve ―orta‖ ölçekli olmak üzere aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmaktadır.(Resmi Gazete Sayı : 

28457) 

Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletme (KOBĠ); 250 kiĢiden az yıllık çalıĢanı istihdam 

eden ve yıllık net satıĢ hasılatı veya mali bilançosunun herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını 

aĢmayan ve bu mikro iĢletme, küçük iĢletme ve orta büyüklükteki iĢletme olarak 

sınıflandırılan ekonomik birimleri veya giriĢimleri kapsar. 

Mikro iĢletme; On kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı 

veya bilançosunda herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aĢmayan iĢletmeler. 

Küçük ĠĢletme: Elli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ hasılatı 

veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aĢmayan iĢletmeler. 

Orta büyüklükteki iĢletme: Ġkiyüzelli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık 

net satıĢ hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aĢmayan 

iĢletmeler.‖ 

II.2. KOBĠ ĠLE ĠGĠLĠ KAVRAMLAR 

II.2.1 GĠRĠġĠM 

 ĠĢletme ile giriĢim kavramları çoğu zaman aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Ancak bu iki terimin değiĢik anlamlarda kullanıldığı görülmektedir. ĠĢletme ile giriĢim 

arasında ayrım yapanlar, giriĢimi iĢletmeye göre daha geniĢ bir varlık olarak kabul 

etmektedirler. Bu görüĢe göre iĢletme teknik bir birimdir. Fabrika, atölye, mağaza gibi. 

GiriĢim ise hukuki, iktisadi ve mali bir birimdir; bir veya birden çok iĢletme kurup iĢleten bir 

varlıktır.(Cemalcılar ve diğerleri, 1979, s.3) 

 

II.2.2. GĠRĠġĠMCĠ VE YÖNETĠCĠ 

Ekonomik mal ve hizmetlerin üretilmesi ve pazarlanması amacıyla, üretim 

faktörlerinin gerek temin edilmeleri gerekse bir düzen içinde kullanılmaları için bazı kiĢi ya 

da kiĢilerin liderlik etmeleri gerekmektedir. ĠĢletmenin ilk kuruluĢ fikrinden baĢlamak üzere 

belirli görevleri (kim veya kimlerin, neyin, nasıl, nerede, ne zaman niçin üretileceğine karar 

vermesi gibi) üstlenecek bazı kiĢi ve kiĢilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kiĢiler iĢletme 

içindeki durumlarına göre giriĢimci ya da yönetici olmak üzere iki grupta 

toplanmaktadır.(Tuncer ve diğerleri, 2011,s.24) 
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II.2.2.1.GiriĢimci 

GiriĢimcilik kavramına çeĢitli anlamlar yüklenmekle birlikte; genel 

olarak ekonomiyi sürekli izleyerek yeni iĢ olanaklarını saptayan; sermayesini ve üretim için 

gerekli öteki kaynakları (iĢgücü, hammadde, araç-gereç, üretim yeri vs) bu yenilikçi faaliyetin 

gerçekleĢtirilmesi hedefine yönlendiren; bu amaçla örgütsel bir yapı kuran ve iĢleten gerçek 

ya da tüzel kiĢi veya kiĢiler ―giriĢimci‖ bu surecin bütünü ise ―giriĢimcilik‖ olarak 

tanımlanmaktadır. (Küçüktekin, Kevser, 2006, s.6) 

GiriĢimci ekonomik mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için 

üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir Ģekilde bir araya getiren, kar amacı güden ve 

giriĢimlerinin sonucu doğabilecek tüm risklere katlanan kiĢidir.(Tuncer ve diğerleri, 

2011,s.24) Ekonomik yaĢamda dinamizmin sağlanması da büyük ölçüde giriĢimcilere ve 

giriĢimciliğe bağlıdır. KOBĠ‘ler acısından, iĢletmenin kurulmasından, iĢletmenin 

sürekliliğinin sağlanmasına kadar gerçekleĢtirilen faaliyetlerinin tümünde, giriĢimcilik ve bir 

giriĢimcide bulunması gereken özellikler en önemli unsurlar olma özelliği taĢımaktadır. 

GiriĢimcilerin sahip oldukları bazı ortak kiĢisel özellikleri bulunmaktadır. Bunlar; risk alma, 

yaratıcılık ve de giriĢkenlik olarak belirtilebilir.(Madura, 2007,s.194) 

GiriĢimcilik yönü bulunan gençlerin, kendi potansiyellerini 

keĢfetmelerini sağlayan eğitim ve öğretim politikaları, yaratıcı ve üretken iĢ fikirlerinin 

yaĢama geçirilmesinde öncü unsur olmaktadır. Ayrıca, KOBĠ‘lerde iĢgücünün niteliğini 

artırmaya yönelik ya da AR-GE faaliyetlerini ve teknolojik geliĢmeyi destekleyici eğitim 

programları da üretimin niteliğini yükselten araĢtırmaların ve teknolojik yenilik çalıĢmalarının 

artmasına, yenilikçi iĢ fikirlerinin ortaya çıkmasına ve baĢarıyla ticarileĢtirilmesine (karlılık 

ve rekabet gücü kazandırıcı bicime dönüĢtürülmesine), teknolojik özellikleri ya da kullanım 

alanı daha önce üretilen ürünlerden belirgin bir biçimde iyileĢtirilmiĢ yada yepyeni bir 

teknoloji kullanılarak üretilmiĢ, pazarda rekabet gücü daha yüksek olan ürün geliĢtirilmesine 

olanak tanımaktadır. (Küçüktekin, Kevser, 2006, s.28) 

GiriĢimci iĢletmenin hem sahibi hem de yöneticisi olabilmektedir. 

Özellikle büyük iĢletmelerde yönetim iĢlevi profesyonel yöneticiler tarafından yerine 

getirilmektedir. (Cemalcılar ve diğerleri, 1979, s.5) 

II.2.2.2.Yönetici 

Yönetici ise; kar ve riski baĢkasına ait olmak üzere ekonomik mal 

veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir Ģekilde 

bir araya getiren ve bu Ģekilde kurulan ya da çalıĢmakta olan iĢletmeyi amacına uygun 

çalıĢtırma sorumluluğu olan kiĢi olarak tanımlanabilir. (Tuncer ve diğerleri, 2011,s.25) 
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Yönetici yapılmasından sorumlu tutulduğu iĢlerde iĢletmeyi etkili ve 

verimli bir Ģekilde amaçlarına ulaĢtırmakla görevli olan kiĢidir. Etkililik ve verimliliğin söz 

konusu edilmediği durumlarda yönetim biliminin uygulanmasından veya yöneticinin 

baĢarısından söz edilemez. Her düzeydeki yönetici, insan da dahil olmak üzere, elindeki 

kaynakları etkili ve verimli bir Ģekilde kullanarak iĢletmeyi hedeflenen ve istenen sonuçlara 

ulaĢtırmakla görevlidir. 

ĠĢletmelerde amaçlar ve bu amaçlara ulaĢmayı sağlayacak uygun 

araçlar belirlendikten (planlama iĢlevi) sonra, organize etme süreci sırasında iĢler önce ana iĢ 

grupları olarak belirlenir. Her ana iĢ grubuna bir sorumlu yönetici atanır. Bu yönetici sorumlu 

tutulduğu görevi elindeki kaynaklarla etkili ve verimli bir Ģekilde kullanarak sonuca 

ulaĢtıracaktır. Bu ana iĢ gruplarına veya üst düzey iĢlere atanan yöneticiler, üst düzey 

yöneticilerdir. 

ĠĢletmelerde üst düzey yöneticiler görevli oldukları ana iĢ gruplarını 

parçalara ayırarak, ve her birine, kendine bağlı ve sorumlu yöneticiler atayarak, ayrıca onlara 

kendi emrine verilmiĢ kaynaklardan yararlanma olanağı vererek bu alt iĢ gruplarının 

yürütülmesini sağlar. Orta düzeydeki bu iĢleri üst yönetime karĢı sorumlu olarak yönetmekle 

görevli olan yöneticiler orta düzey yöneticilerdir. 

Orta düzeydeki iĢlerin parçalara ayrılması ve her birine bir sorumlu 

yönetici atanması ile alt yönetim düzeyleri oluĢturulur. Alt düzeylerdeki iĢlemsel 

(operasyonel) iĢlerle görevli olan ve orta düzey yöneticilere sorumlu olarak çalıĢan yöneticiler 

de alt düzey yöneticiler olarak adlandırılır. 

Üst, orta veya alt düzey yöneticilerinin her biri, kendi iĢlerini, elindeki 

kaynakları etkili ve verimli olarak kullanmak ve yönetim iĢlevlerini uygulamak suretiyle 

yönetir ve beklenen sonuçlara ulaĢmaya gayret eder. Her düzeydeki yönetici iĢlerini yaparken 

planlama, organize etme, yürütme ve kontrol iĢlevlerini kullanır. Ancak yöneticiler, 

bulundukları düzeylerde ve iĢlerinin niteliğine göre bazı yönetim iĢlevlerini diğerlerinden 

daha fazla veya daha az olarak kullanabilir.(Ülgen H.-Mirze S.K., 2013, s.26) 
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III BÖLÜM 

 

ĠġLETME YÖNETĠMĠ, BAġARI ÖLÇÜTLERĠ VE ĠġLETME ÇEVRESĠ 

 

III.1 ĠġLETME YÖNETĠMĠ 

ĠĢletme yönetimi, belirli bir amaca ulaĢmak için insanların faaliyetlerini planlamak, 

örgütlemek, düzenlemek (koordinasyon), yöneltmek ve denetlemek olarak tanımlanabilir. 

ĠĢletme yönetiminin belli baĢlı görevleri Ģu Ģekilde sıralanabilir. (Cemalcılar ve diğerleri, 

1979, s.6-7) 

 ĠĢletme politika ve amaçlarını karĢılaĢtırmak: KarĢılaĢtırılan politika ve 

amaçlarına örgüt faaliyetlerinde yol gösterici olmalıdır. ĠĢletmeler faaliyetlerini bir 

plana bağlamaktır. 

 Örgüt Kurar: Planı uygulamak için yapılacak iĢler belirlenir ve bu iĢleri 

yapacak kiĢiler görevlendirilir ve yapılacak iĢlerle görevlendirilen kiĢiler arasında 

iliĢki kurulur. 

 Kaynakları ele geçirir. Planı uygulamak için yöneticiler, iĢ görenler, bina, araç 

ve gereçler sağlanır. 

 Sağlanan kaynakları, hazırlanan ayrıntılı programa göre, faaliyete geçirir ve 

faaliyetleri denetler. 

III.2 ĠġLETMELERDE BAġARI ÖLÇÜTLERĠ 

III.2.1. Verimlilik (Prodüktive) 

Üretimden elde edilen çıktıların fiziksel niteliklerinin üretimde harcanan 

girdilerin fiziksel niceliklerine oranıdır. Verimlilik hesabı, iĢletmelerin etkenlik derecesini 

ortaya koyar. Verimlilik kavramını oran olarak gösterecek olursak(ÇETĠN C., Ġstanbul 2013, 

s.8): 

Çıktı (üretilen mal veya hizmetler) 

Verimlilik: 

       Girdi (iĢ gücü, sermaye, doğal kaynaklar) 

 

III.2.2. Ekonomiklik (Rasyonellik) 

Üretim satıĢ tutarının üretim maliyet tutarına oranıdır. SatıĢ niceliğinin artması, 

satıĢ faaliyetlerinin artması, maliyet giderlerinin düĢmesi durumunda ekonomiklik artar. 

Ayrıca, satıĢ niteliği ve satıĢ fiyatı aynı düzeyde iken maliyet giderlerinin düĢmesi 

ekonomikliği arttırır. (Çetin C., Ġstanbul 2013, s.9) 
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III.2.3. Karlılık (Rantabilite) 

Belirli bir zaman diliminde faaliyetlerden sağlanan toplam net karın, o zaman 

diliminde ortaya çıkan toplam üretim maliyetine oranıdır. Etkenlik açısından yalnızca bu 

kavrama dayanılarak yapılan çözümlemeler, etken olmayan bir iĢletmeyi etken olarak 

gösterebileceği gibi, etken bir iĢletmeyi etken değilmiĢ gibi de gösterebilir. (Çetin C., Ġstanbul 

2013, s.9) 

III.3. ĠġLETME VE ÇEVRESĠ 

Örgütün Ģimdiki ve gelecekteki faaliyetlerini etkileyen ve örgüt dıĢında kalan her Ģey 

olarak tanımlanabilir. DıĢ çevre iki düzeyde ele alınabilir. Bunlar uzak çevre ya da makro 

çevre olarak da anılan ―genel çevre‖ ve yakın çevre ya da mikro çevre olarak da anılan ―görev 

çevresi olarak belirtilebilir.(Kew Stredwick, 2005, S.1) 

Genel çevre, örgütü dolaylı olarak etkiler. Tüm örgütleri eĢit olarak etkileyen sosyal, 

ekonomik, hukuki/siyasal, uluslar arası, doğal ve teknolojik faktörlerde buna dahildir. Devlet 

düzenlemelerinde meydana gelen değiĢiklikler ya da ekonomik gerileme, genel çevreyi 

oluĢturan unsurlardır. Bu olaylar günlük iĢlemleri doğrudan değiĢtirmez, fakat tüm örgütleri 

eĢit bir Ģekilde etkiler. Görev çevresi örgüte daha yakındır ve örgütle günlük iĢlemler 

gerçekleĢtiren tüm sektörleri içerir, onların temel iĢlemlerini ve performanslarını doğrudan 

etkiler. Genellikle rakipleri, tedarikçileri, müĢterileri ve iĢgücü piyasasını kapsar.( (Çetin C., 

Ġstanbul 2013, s.9)  

Ġç çevre ise, örgütün çalıĢanlarından, yönetiminden, kurumsal kültüründen 

oluĢmaktadır. Bu unsurlar iç çevredeki çalıĢan davranıĢlarını ve örgütün dıĢ çevreye ne kadar 

iyi adapte olacağını tanımlar.(Daft, 2010 s.65, Çetin C. Alıntı s.9) 

III.3.1. GENEL ÇEVRE 

Genel Çevre toplumun geniĢ kesimlerini, içinde yer alan sektörleri ve sektör 

içindeki iĢletmeleri dolaylı olarak etkileyerek tehdit ve fırsatlar yaratacak unsurlardan 

oluĢabilmektedir.(Mirze 2010, S.46) Genel çevrenin boyutları örgütü zaman içinde 

etkilemekte ama genel olarak günlük iĢlemleri etkilememektedir. 

III.3.1.1. Politik ve Yasal Çevre 

Politik çevre, bir toplumun nasıl ve hangi politik düĢünceyle 

yönetildiğini göstermektedir. Politik sistemin ve düĢüncenin en önemli yansıması kiĢi ve 

kurumlar arasındaki iliĢkilerin düzenlenmesinde kendini göstermektedir. Bu Ģekilde ortaya 

kiĢiler arası iliĢkilerin düzenlenmesinde ―özel hukuk sistemi‖, devlet ve kurumların 

düzenlenmesinde ―kamu hukuk sistemi‖ gibi değiĢik hukuk alanları, kurum ve düzenlemeli 

ortaya çıkmaktadır.(Tuncer ve diğerleri; 2011 S.52) 
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  Yasal çevre, iĢletme yönetiminde etkili olan ülkedeki anayasa ve 

kanunlar aynı zamanda bu alandaki hukuki uygulamalar olarak tanımlanabilmektedir. Yasal 

çevre, ilgili alandaki yasal ve yasal uygulamaları, antitröst, vergi ve yabancı yatırım kanunları 

gibi konuları içermektedir.(Hatch ve Cunliffe, 2006, S.69, Çetin C. Alıntı, s.10) 

III.3.1.2. Ekonomik Çevre 

Ekonomik çevre iĢletmenin içinde faaliyette bulunduğu 

ekonominin yapısı ve yönüyle ilgili tüm faktörleri içermektedir. Bu faktörler iĢletmenin 

yaĢamını devam ettirebilmesi için yaĢamsal önem arz etmektedir. Ekonominin göstergeleri 

olan faiz oranları enflasyon oranı, para arzı, iĢsizlik oranları, dıĢ ticaret, ödemeler, bütçe açık 

ve fazlaları, gayri safi milli hasıla, enerji kaynakları ve maliyetleri, ücretler, net gelirler, ve 

ülkenin alt yapı yatırım ve hizmetleri göz önüne alınması gereken ekonomik unsurlar arasında 

sayılabilir.(Mirze, 2010 s.47) 

III.3.1.3. Demografik Çevre 

Demografik çevre faktörleri, ulusal makro çevre içinde yer alan 

tüm nüfusun; miktar, yaĢ, cinsiyet, eğitim ve öğretim düzeyi, mesleki durum, aile yapısı, 

nüfusunun kent ve kırsal kesim dağılımı gibi birçok özellikten oluĢmaktadır.(Tuncer ve 

diğerleri, 2011 s.49) 

III.3.1.4. Sosyokültürel Çevre 

Sosyokültürel çevre toplumdaki bireylerin yaĢam Ģeklini 

etkileyen faktörleri içerir ve kültürel değerlerle, sosyal normlarla, yaĢam tarzıyla ilgilidir. 

ĠĢletmeler faaliyette bulundukları bölgelerde yaĢayanların sosyokültürel özelliklerini dikkate 

almalı ve anlamalıdırlar. YaĢam tarzındaki farklılıklar farklı grupların iĢletme ve sektörden 

beklentilerini etkilemektedir. (Mirze, 2010 s.48) 

III.3.1.5. Teknolojik Çevre 

Genel çevre faktörleri arasında iĢletmelerin sistemlerini 

doğrudan ya da olaylı etkileyen, fırsat ve tehditler yaratan, en önemli çevresel unsurlardan 

biridir. Özellikle teknolojide yaĢanan hızlı değiĢim iĢletme sistemlerinde de sürekli bir 

değiĢimi zorunlu kılmaktadır. (Tuncer ve diğerleri, 2011 s.53) 

III.3.1.6. Uluslar arası Çevre 

Uluslararası çevresi faktörler arasında dikkate alınması gereken 

konular; mevcut piyasalardaki değiĢimler, yeni geliĢen ülkelerarası piyasalar, önemli uluslar 

arası, siyasal, kültürel ve ekonomik olaylar, dıĢ ticarette ülkeler ve bölgeler arası bloklar ve 

iĢbirlikleri, uluslar arası ticarette etkili kurum, kuruluĢ ve sözleĢmeler, ülkeler ve bölgeler 

arası ticaret uygulamalarındaki teĢvik ve engeller olarak belirtilebilir. (Mirze, 2010 s.49) 
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III.3.2. Ġġ ÇEVRESĠ 

ĠĢ çevresi, örgütle doğrudan bir çalıĢma iliĢkisi içinde bulunan sektörleri 

kapsamaktadır. Bunlar arasında müĢteriler, rakipler, tedarikçiler, iĢgücü piyasası 

bulunmaktadır. (Daft, 2010 s.69, Çetin C. Alıntı s.11) 

III.3.2.1. MüĢteriler 

Örgüt çevresinde bulunan ve örgütten mal veya hizmet alan 

insanlar ve örgütlerdir. Bu tanıma göre örgütün müĢterileri örgütün baĢarısını belirleyen çok 

önemli bir unsur olması açısından önemlidir. (Daft, 2010 s.69, Çetin C. Alıntı s.12)MüĢteriler 

satın aldıkları ürünleri tüketmek ya da baĢkasına satmak üzere alabilirler. Üç ana müĢteri 

grubu; perakendeciler, toptancılar ve kurumsal müĢteriler olarak belirtilebilir.(Mirze, 2010, 

s.49) 

III.3.2.2. Rakipler 

Aynı müĢteri gruplarına mal ve hizmet sağlayan, aynı endüstride 

ya da iĢ alanında yer alan diğer örgütler rakip olarak tanımlanmaktadır. (Daft, 2010 s.70, 

Çetin C. Alıntı s.12)Böyle piyasalarda faaliyet gösteren iĢletmelerden beklenen, piyasaların 

uygun gördüğü ve kabul ettiği ticari ahlak kurallarına uygun Ģekilde rekabet etmeleridir. 

(Tuncer ve diğerleri, 2011 s.61) 

III.3.2.3. Tedarikçiler 

Tedarikçiler örgütlerin üretim yapmaları için onlara ham madde 

sağlayan kuruluĢlardır. ĠĢletmeler ürünlerini üretme ve dağıtma aĢamalarında çeĢitli girdilere 

ihtiyaç duymaktadırlar. Üretilen ürünlerin kalitesi bu girdilere büyük oranda bağlı 

bulunmaktadır. Bu nedenle üretici iĢletme ile tedarikçileri arasındaki iliĢkiler; kalitenin 

korunması, ürünlerin zamanında pazara sunulması, ihtiyaçların zamanında yetiĢtirilmesi ve 

üretim maliyetlerinin azaltılması açısından son derece önemlidir.(Mirze, 2010, s.50) 

III.3.2.4. ĠĢgücü Piyasası 

ĠĢgücü piyasası en basit ifadeyle, örgüt için çalıĢabilecek 

iĢgücünü temsil etmektedir. Bir baĢka ifadeyle, ĠĢletme faaliyetlerinde uzman olan veya 

olmayan, mavi ve beyaz yakalı çalıĢanların oluĢturduğu ve iĢletmelerin çalıĢan ihtiyacını 

karĢıladığı ortamlar ―iĢgücü piyasası‖ olarak anılmaktadır. Mavi ve Beyaz yakalı çalıĢanlar ve 

tüm düzeydeki yöneticiler dıĢında, sendikalar, insan kaynakları danıĢman kurumları iĢgücü 

piyasasının aktörlerindendir. (Mirze, 2010, s.51) 
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IV BÖLÜM 

 

ĠġLETMENĠN KURULUġ AġAMASI 

 

IV.1 ĠġLETME KURMA FĠKRĠ 

ĠĢletme kurma fikri ve bunla ilgili çalıĢmalara baĢlanması, bazı gerçek ve tüzel 

kiĢilerin bazı nedenlerin etkisinde kalmasıyla olasıdır. Gerçek ve tüzel kiĢileri iĢletme açmaya 

iten en büyük neden ―kar elde etme ve kazanç sağlama‖ isteğidir. Kar elde etme ve kazanç 

sağlama amacıyla kiĢi ve kuruluĢlar çeĢitli alanlarla ilgilenip, yatırım yapabilirler. (Tuncer ve 

diğerleri, 2011 s.71) 

Kurulmak istenen iĢletme, büyüklük olarak küçük veya büyük kapasiteli bir iĢletme 

olabilir. Tek kiĢiye veya çok ortağa ait bir iĢletme niteliğinde de ortaya çıkabilir. Çok değiĢik 

alan ve konulara yönelik mal ve hizmet üretmek amaçlı kurulabilir. Kurulacak olan iĢletmenin 

niteliği ne olursa olsun, iĢletme kurmak uzmanlık isteyen, araĢtırma ve inceleme gerektiren 

bir iĢtir. AraĢtırma ve incelemenin süresi ve derinliği iĢletmenin önemine ve özelliklerine göre 

değiĢebilir. Örneğin; basit bir bakkal dükkânını kurmak isteyen giriĢimcinin son derece 

kapsamlı nitelikte, ekonomik veya teknik araĢtırmalar yapmasına ya da bu konuda uzman kiĢi 

ve kuruluĢlardan destek almasına belki de gerek olmayabilir. Ancak, yine de söz konusu 

kiĢinin kendi çapında bazı araĢtırmalar yaparak, kurmayı düĢündüğü bakkal dükkânının, 

dolayısıyla iĢletmenin karlı olup olmayacağını saptaması ve kuruluĢa karar vermesi daha 

yararlı olabilecektir. Basit olarak yapılacak bir araĢtırma, bakkal dükkânının açılacağı yer, 

çevrede yaĢayan insanların gelir durumu, baĢka bir bakkal dükkanı olup olmadığı, nü tür mal 

ve hizmetleri sunulması gerektiği gibi bir çok konuda kiĢiyi aydınlatabilir. Çok kısa süren ve 

kiĢiye fazla maliyet yüklemeyen bu araĢtırma sayesinde kiĢi dükkân açma kararını bir kez 

daha gözden geçirmiĢ olur.(Doğan, 2010 s.65) 

IV.2. EN UYGUN (OPTĠMAL) KURULUġ YERĠ 

Genellikle üretim faaliyetlerinin üzerinde yürütüldüğü yer iĢletmenin kuruluĢ yeri 

olarak ifade edilir. Herhangi bir mal veya hizmet üretmek için yatırım yapan kiĢi olarak ifade 

edilir. Her hangi bir mal veya hizmet üretmek için yatırım yapan kiĢi neyi, nasıl ve kaça 

üreteceğini belirlemek adına iĢletmenin kuruluĢ yeri hakkında çalıĢmalar yapmak zorundadır. 

Bunun için de aĢağıda açıklanan üç etkinlik ölçüsünü sürekli göz önünde bulundurmak 

zorundadır.(Ertürk, 2010 s.65-66) 
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IV.2.1. Verimlilik (Prodüktivite) 

ĠĢletmenin üretim miktarı bakımından verimliliğini ifade eder. Eldeki mevcut 

üretim faktörlerini kullanarak daha fazla mal veya hizmet üretilmesidir. Verimlilik teknik 

imkanlara da bağlı olduğundan, giriĢimci iĢletme kuruluĢ yerinin mevcut teknik ve ekonomik 

ortamda olabilen en fazla üretim miktarı gerçekleĢtirmesine de dikkat etmelidir.(Özgen ve 

Diğerleri, 2001s.41) 

IV.2.2. Ekonomiklik (Rasyonellik) 

Bir birim mal veya hizmetin üretilebilmesi için gerekli maliyet düzeyi ile ilgili 

bir kavramdır ve bunun en ucuz maliyetle gerçekleĢtirilmesini esas alır. ĠĢletmede maliyet 

giderlerinin düĢük olması veya bu maliyet giderleriyle sağlanan mal veya hizmetin satıĢ 

fiyatlarının yüksek olması, iĢletmenin iktisadilik oranını yükseltir. Ġktisadilik kavramına 

iliĢkin değeri Ģu Ģekilde hesaplamak mümkündür.( Çetin C.,2013 s.48) 

 

  SatıĢ Tutarı 

Ekonomiklik=  

 Üretimin Maliyet Giderleri Tutarı 

 

IV.2.3. Karlılık (Rantabilite) 

ĠĢletmeye yatırılan sermayenin verimliliğinin ölçüsüdür. Belli bir dönemde 

iĢletmenin öz varlığındaki net artıĢları (kar) sermayeye oranlanması ile bulunur. Bu oranın 

yüksek olduğu nokta iĢletme kuruluĢ yeri olarak seçilebilir. Bunun yanında, zaman içinde 

maliyetler, faiz ve gelirlerdeki değiĢmeler zorunlu sermaye hesaplamasını etkileyeceği için 

karlılığın tam olarak kestirilmesinde sorunlar oluĢabilir (Çetin C.,2013 s.48). 

Bu üç faktörün en iyi biçimde oluĢturduğu yer iĢletme için en uygun kuruluĢ 

yerini oluĢturur. Böylece kuruluĢ yerini Ģu Ģekilde tanımlamak mümkündür. KuruluĢ yeri 

üretim için sabit masrafları en düĢük düzeyde gerçekleĢtiren yerdir veya bir baĢka ifade ile 

üretim için gerekli olan teknik ve iktisadi ortamı öteki yerlere göre en uygun biçimde 

sağlayan yerdir.(Çetin C. 2013, s.48) 

IV.3. ĠġLETMENĠN KURULUġ NEDENLERĠ 

KiĢilerde iĢletme kurma ve çalıĢtırma isteği çok çeĢitlidir. Kesin bir listesi olmamakla 

beraber aĢağıda sıralanan faktörler iĢletme kurma ve çalıĢtırma için itici güç olabilir.(ġimĢek, 

2010 s.99-100)  
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IV.3.1. Miras 

Ġnsanlar, çocuklarının geleceğini garanti altına almak amacıyla iĢ sahibi 

yapmak hem de kendi ismini devam ettirecek iĢletmeler bırakır. Örneğin Koç Holding, 

Sabancı gb. 

IV.3.2. Bağımsız ĠĢ Yapma Ġsteği  

Özgüveni olan ve özgürlüğüne düĢkün insanlar baĢkalarının yanında çalıĢmak 

istemediklerinden veya baĢkalarına hükmetmek suretiyle güç ve nüfuz kazanmayı 

amaçladıklarından kendi iĢlerini yapmak isterler. 

IV.3.3. Kazanç Sağlama Ġsteği 

Ġnsanlar kazanç sağlama ve bu kazancı yakın çevresiyle paylaĢma isteği, kiĢiyi 

iĢyeri açma ve çalıĢtırmaya iten en önemli nedendir. ĠĢletmenin sağlayacağı bütün kazanca tek 

baĢına sahip olmak, iĢyeri açma ve çalıĢtırmanın getireceği bütün riskleri göze alıp tek baĢına 

katlanması gerekir. 

IV.3.4. Toplumsal Ġtibar Sağlamak 

ĠĢletme sahibi olmanın getirdiği güç ve nüfuz iĢletme sahiplerine çok büyük bir 

toplumsal itibar sağlayabilir. Bu faktör iĢletme sahipleri için daha ön planda olabilir.(Çetin C. 

2013 s.49) 

VI.3.5. BaĢka Fırsatların Yokluğu 

Bazen, sermaye sahibi olan insanlar bu sermayelerini değerlendirecek daha 

uygun bir yol ya da seçenek bulamadıkları için kendi adlarına bir iĢletme kurup çalıĢtırma 

yoluna giderler. Kendi iĢletmesini kurup çalıĢtırma zorunluluğu bazen ekonomik koĢullar ya 

da baĢka itici güçlerin sonucu da olabilir.(Çetin C. 2013 s.50) 

IV.3.6 Bir DüĢünceyi ve Misyonu GerçekleĢtirme Ġsteği 

Bazı insanlarda düĢüncelerini uygulamaya koymak veya misyonlarını 

gerçekleĢtirebilmek amacıyla iĢletme kurup çalıĢtırmayı yeğleyebilirler. 

IV.4. KURULUġ YERĠ ETMENLERĠ 

ĠĢletme kurucuları, ―kuruluĢ yeri etmenleri‖ olarak sayılabilecek aĢağıdaki değiĢik 

etmenlerin ya bir tanesinin veya bir kaçının ya da tümünün kuruluĢ yeri seçiminde etkili 

olabileceğini düĢünmek durumundadırlar.(Tuncer ve diğerleri, 2008 s.8) 

IV.4.1. TaĢıma 

UlaĢtırma giderleri, ulaĢtırma araçları ve olanakları kuruluĢ yeri etmenlerinden 

en genel olanıdır.(Doğan, 2010 s.117) Bu etmen genel nitelik taĢır ve kendi içindeki Ģu alt 

etmenlerden oluĢur: ―TaĢıma giderleri‖, ―taĢıma olanakları‖ ve ―ulaĢtırma olanakları‖.(Tuncer 

ve diğerleri, 2008 s.87) 
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TaĢıma Giderleri: ĠĢletme üretimi için gerekli olan hammaddeyi temin ederken 

ve ürettiği ürünü pazara yollarken ortaya çıkan taĢıma giderlerini karĢılamak durumundadır. 

Bu nedenle kuruluĢ yeri seçimi yapılırken bu iki taĢıma giderlerinin en uygun olduğu noktayı 

seçmelidir. TaĢıma Olanakları: Bazı hammadde veya mamul maddelerin nitelikleri taĢıma 

açısından özel durumlar gerektirebilir. UlaĢtırma Olanakları: UlaĢımı sağlayan ve 

kolaylaĢtıran tüm olanaklar, özellikle alt yapı tesisleri Ģeklinde ortaya çıkan etmenlerdir.(Çetin 

C., 2013 s.50) 

IV.4.2. Hammadde 

ĠĢletme kuruluĢ yeri seçimini etkileyen önemli bir faktör olan hammadde, 

kimyasal ve fiziksel olarak uygun olmalı, tedarik edilebilir olmalı, fiyatı uygun olmalı ve 

ulaĢtırma olanakları bakımından yeterli olmalıdır. Hammaddenin üretim sonrası hacim ve 

ağırlığından kaybedip kaybetmediği, üretim esnasından baĢka hammaddelere ihtiyaç olup 

olmadığı, hammaddenin bozulma ömrü gibi hususlarında bilinmesi gerekmektedir.(Tuncer ve 

diğerleri, 2008 s.51) Eğer hammadde mamul durumunda geldiğinde ağırlığından hiç 

yitirmiyorsa ve öteki faktörlerin etkileri önemsiz ise, iĢletme hammaddeye yakın veya pazara 

yakın veya ikisi arasında bir yerde kurulabilir. 

 IV.4.3. Pazar Alanı  

ĠĢletmenin üretim faaliyetleri bir pazardaki ihtiyacı karĢılamak adına yapılır. 

Pazara ürün ulaĢtırma olanaklarının yetersiz ve maliyetli olduğu durumlarda iĢletme kuruluĢ 

yerinin pazarlara yakın olması gerekir. Üretilecek ürünün türüne göre, iĢletmenin tüketicilerin 

yoğun bir biçimde toplandığı bir bölgede kurulması uygun olacaktır. 

Çabuk bozulur mallar üretip satan iĢletmeler, hizmet iĢletmeleri, perakende ve 

toptan ticaret iĢletmeleri, özellikle mal ve hizmet satıĢına ağırlık veren iĢletmeler Pazar 

alanının ilk planda etkisinde kalarak tüketicilerin yoğun olduğu veya mal ve hizmete talebin 

oluĢtuğu bölgeleri kuruluĢ yeri olarak seçmektedir. ĠĢletmelerin nitelik ve özelliklerine göre 

Pazar alanının önemi farklılık gösterebilir. .(Çetin C., 2013 s.51) 

IV.4.4. ĠĢ Gücü 

KuruluĢ yeri seçilirken, iĢgücünün nitelik ve nicelik yönünden yeterli olup 

olmadığına dikkat edilmelidir. Özellikle büyük ölçüde iĢleyiĢi bu etmene bağlı olan iĢletmeler, 

iĢ gücünün kolay sağlandığı yerlerde kurulmalıdır.(Doğan, 2017 s.117) 

ĠĢ gücü etmeninin kuruluĢ yeri değerlendirmelerinde ele alınıĢı, iĢgücünün 

miktarı, iĢgücünün niteliği ve iĢgücünün maliyeti olmak üzere üç yönden ele alınmaktadır. Ġlk 

baĢta iĢletmenin kurulacağı yer iĢ gücü bakımından yeterli olmalıdır. ĠĢgücünün maliyeti, iĢ 
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gücü miktarı ve niteliği açısından önemli olduğu kadar, iĢgücüne ödenen ücret ve bu ücretin 

düzeyi açısından da önemlidir.(Çetin C., 2013 s.52) 

IV.4.5. Su ve Su Kaynakları 

  ÇalıĢma faaliyetleri suya dayalı iĢletmeler, suyun kolayca bulunduğu yerleri 

kuruluĢ yeri olarak tercih etmektedirler. Ancak dikkat edilmesi gereken husus sadece 

bulunduğu dönem değil gelecekteki dönemler içinde su ihtiyacının belirlenerek kuruluĢ 

yerinin seçilmesidir. Suyun kaynaklandığı yer suyu, elde etmek için ödenecek ücret ve alt 

yapı yatırımları; kuruluĢ yerlerinin seçiminde etkili olmaktadır. 

IV.4.6 Ġklim KoĢulları  

Sıcaklık-soğukluk, yağıĢ, nemlilik, rüzgar veya kuraklık gibi doğal unsurlardan 

oluĢan iklim etmeni, bir yandan iĢletmelerin çalıĢmalarını doğrudan etkilerken, örneğin 

üretilen mamulün bozulması, turistik iĢletmenin yetersiz talep nedeniyle atıl kalması gibi, bir 

yandan da birçok iĢletmeyi dolaylı yoldan etkileyebilir.(Can, 2007 s.104) 

VI.4.7. Sosyal ve Kültürel KoĢullar 

ĠĢletmenin faaliyet alanından dolayı iĢ gücü, büyük oranda eğitim düzeyi 

yüksek bireylerden oluĢabilir. Eğitim düzeyi ile birlikte insanların sosyal ve kültürel 

ihtiyaçları da, en az yeme-içme ve barınma gibi temel ihtiyaçları kadar önemli olmaktadır. 

ġayet iĢletmenin kuruluĢ yeri; çalıĢtırdığı personelin söz konusu sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilecekleri yönlerden uzak olma durumunda ise, bu tür 

imkanların yaratılması görevini iĢletme bizzat üstlenmek zorundadır veya iĢletme, personelin 

ve yakınlarının sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermeye yarayacak olanakların bulunduğu 

yöreleri de gezerek kuruluĢ yerini saptayacaktır. (Tuncer ve diğerleri, 2008 s. 91) 

IV.4.8. ġehir ve Bölge Yöneticilerinin DavranıĢları 

Yerel yönetimlerin ve bölge yöneticilerinin; çeĢitli iĢletmelerin kentlerinde 

veya bölgelerinde kurulması konusunda gösterecekleri ilgi kolaylıklar ve baskılar, iĢletmelerin 

kuruluĢ yerlerini seçmelerinde etkili olabilecektir.(Tuncer ve diğerleri, 2008 s.92)  

IV.4.9. Vergi, Resim ve Harçlar Ġle TeĢvik Önlemleri 

Yöresel vergi ve harçlarla yapılacak indirimler veya belirli bölgelerin 

kalkınabilmesi açısından sağlanan finansman imkânları, vergi kolaylıkları ve diğer harç ve 

ödentilerde gösterilecek ayrıcalık ve avantajlı olanaklar ile teĢvik tedbirleri çerçevesinde 

sağlanan ithalat ve ihracat imkanları; iĢletmelerin kuruluĢ yeri seçimlerini etkileyen etmenler 

olacaklardır. Bu konuda Devletin bölgesel yatırım yasakları koyması veya bazı bölgelere 

yapılacak yatırımlarla ilgili yukarıda söz konusu edilen tüm teĢvik tedbirlerini ortadan 
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kaldırması da, bazı elveriĢli gibi görülen kuruluĢ yerlerini olumsuz yönde etkileyebilecektir. 

(Tuncer ve diğerleri, 2008 s.92) 

IV.4.10.Enerji Kaynakları 

ĠĢletmeler faaliyetleri sırasında kullanacakları enerjinin Ģekli (örneğin; su, 

elektrik, petrol, kömür, doğal gaz, güneĢ enerjisi veya nükleer enerji gibi), bunları elde etme 

koĢul ve imkânları, enerji miktarı ve maliyeti, kuruluĢ yeri seçiminde etkili olan faktörlerdir. 

(Tuncer ve diğerleri, 2008 s.92) 

IV.4.11.ĠĢletme DıĢı Arttırımlar (Tasarruflar) 

Bu faktör, iĢletmelerin dıĢındaki nedenlerle oluĢan, genellikle birkaç kuruluĢ 

yeri faktörünün birlikte bulunması sonucu bir bölgenin diğerlerine oranla daha üstün 

özelliklere sahip olması ve iĢletmelerin de bu üstünlüklerin çekileceğine kapılarak, o yöreyi 

kuruluĢ yeri olarak belirlemeleri Ģeklinde, tanımlanabilir. Örneğin; birçok sanayi kolunun 

toplandığı bölgelerde, iĢletme dıĢı artırımlarda ortaya çıkmaktadır. Özellikle uzman iĢçi 

bulma, para ve kredi sağlayan kuruluĢların iyi organize olmaları sonucu formalitelerin 

azalması, yedek parça ve onarım olanaklarının geliĢmesi, endüstriyel artıkların rahatlıkla 

değerlendirilmesi, ulaĢtırma ve diğer kamu hizmetlerinin geliĢmiĢ olması, vb. gibi konularda 

sağlanacak artırımlar; iĢletmelerin belirli bir bölgeyi seçmelerine neden olmaktadır. (Tuncer 

ve diğerleri, 2008 s.92-93) 

IV.5. ĠġLETMENĠN KURULUġ ANALĠZĠ VE PLANLAMA ÇALIġMALARI  

Büyüklük ve niteliği ne olursa olsun, bir iĢletmenin kurulması, ekonomik, teknik ve 

hukuki yönleri olan bir süreçtir. Bu bakımdan, baĢarılı bir iĢletme kurmak için her birinde 

ayrıntılı planlama ve araĢtırma gereken, bir dizi ana ilkeye uygun hareket edilmelidir. KuruluĢ 

aĢamasındaki bu çalıĢmalar yapılabilirlik projesinin hazırlanması sürecini oluĢtururlar. Kesin 

bir yatırım kararı almadan önce giriĢimcinin, yapmayı düĢündüğü üretim ve yatırım ile ilgili 

olarak ekonomik, teknolojik, finansal sorunlar ve kuruluĢ yeri sorunları bakımından ayrıntılı 

ve kesin araĢtırmalara giriĢmeksizin yeterli bilgileri sistemli ve analizlere elveriĢli olarak elde 

etmesine ―yapılabilirlik araĢtırması‖, bunları bir metin içinde toplamaya ise ―yapılabilirlik 

projesi‖ denmektedir. Yapılabilirlik projesinin hazırlanmasında Ģu amaçlar güdülür.(Ertürk, 

2009, 76-77) 

 Yatırım kararına esas oluĢturacak pazara iliĢkin yeterli ve öz bilgileri sağlamak, 

 ĠĢletmenin hangi büyüklükte ve nerede kurulacağı seçenekleri arasından tercih 

yapmak, 

 Yatırımın finansal boyutu (toplam nakdi kaynak gereksinimi) ile dıĢ kaynak 

(kredi) ihtiyacı hakkında bilgi edinmek ve sermaye tedarik seçeneklerini düĢünmek, 
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 Bireysel yatırım kararlarının Devlet Planlama Örgütleri ya da finanslaĢma 

kurumlarınca uygun görülmesine gereksinim varsa, onlara söz konusu yapılabilirlik 

projesi ile ilgili değerlendirme olanakları sağlamak.(Karalar, 2009 s.69) 

Proje, baĢlama ve bitiĢ zamanları belli olan ve iĢlerin belirli bir düzen içinde, kim 

tarafından, niçin, nasıl, nerede ve ne zaman yapılacaklarını gösteren, bir plan türüdür. 

Dolayısıyla, yatırım projesi de iĢletmenin kuruluĢ fikrinin benimsenmesi sonucu baĢlatılan ve 

kesin kuruluĢuna kadar sürdürülen tüm çabaların, baĢlangıç ve bitiĢ noktalarının da 

gösterildiği bir kuruluĢ planlaması olmaktadır.(Tuncer ve diğerleri, 2008, s.76) 

IV.5.1. ÖN PROJE 

Bir yatırım projesi hazırlanırken, kesin yatırım kararı alabilmek için, 

giriĢimcinin, yapacağı yatırıma yönelik bazı ön bilgileri elde etmesine imkan veren 

çalıĢmalardan oluĢan bölüme ön proje denir. Bu, kavrama pratik yaĢamda ―fizibilite etüdü‖ de 

denmektedir. Türkçe anlamı ise, ―ön yapılabilirlik araĢtırmasıdır‖. Ön-proje araĢtırmaları 

sonucu yatırımın beklenen karlılığı sağlamayacağı anlaĢılırsa, yatırım fikrinden fazla emek, 

para ve zaman kaybına uğramaksızın, vazgeçmek mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla kıt 

toplumsal kaynaklar daha karlı ve fayda yaratabilecek bir baĢka yatırım seçeneğine 

yönlendirilebilecektir. Ön proje çalıĢmaları, kesin proje çalıĢmalarına oranla daha az zaman, 

çaba ve maliyet gerektirdiğinden ekonomiklik ilkesine uygundur. (Tuncer ve diğerleri, 2008, 

s.76) 

IV.5.2. EKONOMĠK ETÜT 

 Bu aĢamada, yapılacak olan yatırımın rasyonel olup olmayacağı, ekonomik 

açıdan incelenir.(Tutar, 2010, s.109) Bu aĢamada, yapılacak olan yatırımın rasyonel olup 

olmayacağı, ekonomik açıdan incelenir. (Doğan, 2010, s.76) 

 Talep öngörülmemesi ve Pazar araĢtırması, 

 ĠĢletme kuruluĢ yerinin saptanması, 

 ĠĢletme kapasitesinin veya büyüklüğünün saptanması ve  

 Projenin ekonomik faydalarının ortaya konulması; kurulacak iĢletmenin 

gelir ve gider veya maliyetlerinin hesaplanmasıdır. 

Yukarıda sıralanan bölümlerden oluĢan ekonomik etüt, iĢletmenin ne kadar mal 

veya hizmet üretmesi gerektiğini ve bunun hangi fiyatlardan satılabileceğini, üretilecek ürün 

için pazar araĢtırmasını, tahmin edilen taleple orantılı olarak iĢletmenin nerede ve hangi 

kapasiteyle kurulması gerektiğini ortaya koyar. Bir iĢletmenin fizibilite etüdünün ilk 

bölümünü genellikle ―talep öngörülmemesi ve pazar araĢtırmasının‖ oluĢturur. Fizibilite 

etütlerinde, teknik ve finansal etütlere de aynı zamanda baĢlanabilir. Ancak piyasa etüdünün 
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bu etütlerden biraz daha önde götürülerek geliĢtirilmesi Ģu önemli faydayı sağlayabilir. Eğer 

pazar araĢtırması sonunda, o ürün için bir fabrika kurulmasını gerektirecek düzeyde yurt içi 

talep bulunmadığı veya aynı amaçla diğer müteĢebbislerce fabrikaların kurulmakta olduğu 

kesinlikle saptanırsa, teknik ve finansal etütler de durdurularak projeden vazgeçilir. Fizibilite 

etütlerinin, özellikle teknik etütlerin, bazı projelerde büyük harcamaları gerektirdiği 

görülmektedir. Projenin Pazar araĢtırması kısa zamanda olumsuz bir sonucu ortaya koyarsa, 

geri kalan masraflardan tasarruf sağlanabilir.(Çetin C., 2013 s.52) 

IV.5.2.1Piyasa AraĢtırması ve Talep Tahmini 

KuruluĢ yeri belirlenirken yapılacak hayati iĢ, Pazar araĢtırması 

yaparak mevcut ve potansiyel talebi belirlemektir. Pazar araĢtırması, hedeflenen pazarla ilgili 

bilgilerin doğru ve sistematik biçimde elde edilmesini, tasnifini, analizini ve yorumunu içeren 

tarafsız bir çalıĢmadır. Karar alma sürecinde yol gösteren Pazar araĢtırmaları ile pazarlama 

yöneticileri, pazardaki müĢteri profili (müĢterinin sayısı, yaĢ dağılımı, cinsiyet, gelir ve eğitim 

düzeyi gibi), tüketicinin ürün ve hizmetten beklenti düzeyi, müĢterinin ödeyebileceği fiyat 

düzeyi gibi konularda hayati bilgileri elde eder. Elde edilen bu bilgiler ıĢığında yöneticiler 

yatırım kararı alır ve iĢletmenin ölçeğini belirler.(Tutar, 2010 s.109) 

Pazar araĢtırması, iĢletmelerin rakiplerini ve aracı kuruluĢları 

tanımalarına fırsat verir. Bu sayede rakip iĢletmelerin piyasadaki konumları ve ürünleri, fiyat 

düzeyleri ile birlikte incelenerek, iĢletmenin rekabet gücü belirlenir. Dağıtım kanalı boyunca 

ürünün müĢterilere ulaĢtırılmasında rol alacak aracıların (toptancı, perakendeci) tespit 

edilmesi ve çalıĢma Ģartlarının belirlenmesi, dağıtım konusunda, iĢletmeye kolaylık sağlar. 

Talep tahmini, iĢletmenin büyüklüğünün ve kapasitesinin belirlenmesinde son derece 

önemlidir. KuruluĢ ölçeği talep düzeyinden yüksek olan iĢletmeler, kurulduktan sonra düĢük 

kapasite ile çalıĢmak zorunda kalmakta ve bu düĢük kapasite kullanma oranı, birim 

maliyetlerini yükselterek, rekabet etmelerini güçlendirmektedir. .(Tutar, 2010 s.110) 

Özellikle tüketici ve Pazar olanaklarının saptanması ve geçerli bir 

talep tahmini yapılabilmesi için kurulması düĢünülen iĢletmenin üreteceği veya pazarlayacağı 

mal veya hizmetlerle ilgili olarak toplanması gereken bilgiler Ģunlardır.(Tuncer ve diğerleri, 

2008 s.84-85) 

 Ürünle ilgili istatistiki bilgiler: Örneğin; toplam üretim ve 

tüketim miktarları, fiyat serileri, mevsimlik dalgalanmalar, 

 Mal veya hizmetlerin kullanım biçimi ve nitelikleri, 

 Mal veya hizmetlerin piyasadaki mevcut satıĢ fiyatları ve 

maliyetleri, 
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 Mal veya hizmetleri kullanan tüketicilerin tip ve özellikleri, 

potansiyel tüketici türleri, 

 Mevcut arz durumu; ürünler yurt içi veya dıĢından mı 

sağlanmaktadır? 

 Yurt içi üretim söz konusu ise üretici sayısı ve nitelikleri, ithal 

ediliyorsa, hangi ülkelerden ve nasıl ithal edilmektedir? 

 Dağıtım kanalının yapısı, 

 Mal veya hizmetlerle rekabet ve tamamlama durumunda olan 

baĢlıca mal ve hizmetler 

 Hükümetin mal ve hizmetlerle ilgili ekonomik ve yasal 

politikası, diğer resmi kuruluĢların tutumları ve uygulamaları ve  

 Ülkenin genel ekonomik durumu vb. 

Bu bilgilerin toplanması ve mevcut durumun bir ölçüde belirlenmesi, 

aslında kısa dönemli bir talep tahmini olanağı vereceğinden, daha gerçekçi bir yatırım kararı 

verebilmek için piyasa araĢtırma verilerinin en az 10-15 yıl ileriye yönelik talep tahminleri 

yapılabilecek Ģekilde düzenlenmeleri gerekir.(Çetin C., 2013 s.58-59) 

IV.5.2.2.Büyüklük ve Kapasite Seçimi 

ĠĢletmeler yeni kurulurken veya geniĢlerken, kapasite planlama ile 

ilgili ―ne kadar‖ ve kuruluĢ yeri ile ilgili ―nerede‖ sorularıyla karĢılaĢırlar. Bu iki soruyu 

ilgilendiren konular birbiri ile iliĢkilidir.(Çelikçapa, 1998 s.31) 

Bir yatırım projesinde talep tahmini aĢamasından sonra gelen aĢama 

iĢletmenin kurulacağı kapasitenin belirlenmesidir. Bilindiği gibi kapasite, bir iĢletmenin 

elindeki tüm üretim faktörlerini maksimum düzeyde kullanarak yapabileceği üretim 

miktarıdır. Bununla birlikte tek bir kapasite yoktur ve farklı kapasite düzeyleri vardır. Bunlar 

bir iĢletmenin tüm kaynaklarını kullanarak gerçekleĢtirebileceği teorik (maksimum) kapasite, 

iĢletme faaliyetlerinde normal duraklamalar yüzünden teorik kapasitenin altında kalan ve çok 

defa bu miktarın üzerine çıkma imkanının olmadığı pratik kapasite, iĢletmenin bir üretim yılı 

içinde yaptığı üretim miktarını gösteren fiili kapasite, kapasitenin kullanılmayan kısmını 

gösteren atıl kapasite, maliyetlerin en düĢük, karların ise en yüksek düzeyde gerçekleĢtiğini 

gösteren optimum kapasite türleri vardır ve iĢletme aĢamada hangi kapasite düzeyinde 

çalıĢacağına karar vermelidir.(Tutar, 2010 s.110-111)  

Pazar araĢtırması ve talep tahmini çalıĢmalarından elde edilen bilgilere 

göre kurulacak iĢletmenin büyüklüğü belirlenir. ĠĢletmelerin kuruluĢ ölçeği, pazarın talep 

durumuna göre belirlenmezse ya atıl kapasite söz konusu olur ya da mevcut kapasite ile 
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müĢteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap verilemez. ĠĢletme düĢük kapasite ile çalıĢırsa, makine, 

iĢgücü gibi üretim faktörleri belli ölçüde atıl kalacağından, kullanılmayan bu üretim 

faktörlerinin maliyeti ürün fiyatına yansır ve buna bağlı olarak düĢük fiyat politikası izleyen 

rakiplerle rekabet etmek zorlaĢır. ĠĢletme kapasitesinin üstünde çalıĢırsa, makine ve çalıĢanlar 

daha kolay yıpranır. Ayrıca kapasitenin üstünde çalıĢmak iĢçilere normal ücretlerinin yanında 

fazla mesai ödemeyi de gerektirecektir. Mevcut ölçekle talebe cevap verilemeyince, ek üretim 

birimleri inĢa etmek veya baĢka iĢletmelere fason iĢ yaptırmak gerekebilir.(Tutar, 2010 s.110-

111) 

ÇalıĢma derecesi (kapasite kullanım oranı), iĢletmenin o dönem elde 

ettiği fiili kapasitenin pratik kapasiteye bölünmesi sonucu elde edilir: 

ÇalıĢma Derecesi= Fiili Kapasite / Pratik Kapasite 

ÇalıĢma Derecesinin = 1 olması iĢletmenin daha önce değinildiği gibi 

tam kapasite çalıĢması anlamına gelir. Birim baĢına değiĢmez ve değiĢir giderler toplamının 

en az olduğu kapasitedir. Optimum kapasite genellikle pratik ve tam kapasiteye yakın bir 

üretim veya çalıĢma miktarını nitelendirir.(Tuncer ve diğerleri, 2008 s.97) 

IV.5.3. TEKNĠK ETÜT 

Teknik etüt, projenin teknik olarak yapılabilirliğini araĢtırmak amacıyla yapılan 

analizdir. Projenin gerçekleĢtirilmesinde kullanılabilecek alternatif teknolojilerin olup 

olmadığı, varsa bunların değerlendirilmesi, uygun teknolojilerin seçimi, söz konusu 

teknolojilere sahip olmak için gerekli sabit sermaye miktarlarının tahmin edilmesi teknik 

analiz aĢamasında yapılacak iĢler arasındadır.(Tutar, 2010 s.112) 

IV.5.4. FĠNANSAL ETÜT 

ĠĢletme kuruluĢ ve faaliyetlerini sürdürürken, kuruluĢ ve sabit sermaye ihtiyacı 

ile faaliyetleri sırasında gerekli olan iĢleyiĢ sermayesi olmak üzere iki tip sermayeye ihtiyaç 

duyar. Bu nedenle iĢletmenin kuruluĢ aĢamasında yapılan ön proje çalıĢmasında bu iki tip 

sermaye ihtiyacının ne olacağı belirlenmelidir. Ġnceleme, bir yandan yatırım maliyeti 

hakkında gerçekçi bilgiler aktarırken öte yandan da, ihtiyaç duyulan mali fonların hangi 

kaynaklardan sağlanabileceği konusunda açıklayıcı bilgiler verecektir. Mali araĢtırmalar, ilk 

planda, yatırım giderlerinin ve yatırım için gerekli finans ihtiyacının saptanmasına yönelik rol 

oynarlar. Bu açıdan ele alınan gider kalemleri ve hesapların bazıları Ģunlardır; 

 Tüm etüt ve proje giderleri, 

 Arsa bedelleri, 

 ĠnĢaat veya kiralama giderleri, 

 Makine ve teçhizat giderleri, 
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 TaĢıt ve diğer araç giderleri, 

 Genel giderler, 

 Patent ve lisans haklarını satın alma, 

 Teknik bilgi (know-how) transferi giderleri, 

 Yatırım mallarının yurt dıĢından getirilmesi için yapılabilecek giderler 

 Yabancı kaynaklardan finansman giderleri, vb. gibi gider kalemlerinin 

hesaplanması önemlidir.  

Finansman ihtiyaçlarını karĢılayacak kaynaklar üç grupta toplanır.(Tuncer ve 

diğerleri, 2008 s.101) 

 Öz kaynaklar (iĢletmeyi kurmak isteyen giriĢimci veya ortaklar 

tarafından kendi öz varlıklarından tahsis edecekleri maddi ve maddi olmayan 

ekonomik değerlerdir.) 

 DıĢ kaynaklar (borçlanma), 

 Oto finansman (faaliyet halindeki bir iĢletmede dağıtılmayıp iĢletmede 

bırakılan faaliyet kararlarıdır), 

Mali araĢtırmalarda, yapılacak yatırımla ilgili olarak öncelikle karlılık 

belirlenir, AraĢtırmalarda ayrıca aĢağıdaki değerleme ve yatırım kararı alma ölçütleri ve 

bilgileri de bulunabilir; .(Tuncer ve diğerleri, 2008 s.112) 

 Karlılık (Vergi öncesi ve sonrası karlılık, yatırımın yıllar itibariyle 

sağlayacağı gelirlerin bugünkü değerlerle ifadesi sonucu elde edilen karlılık) 

 ĠĢletmenin borç ödeme yeteneği ve katsayı, 

 Yatırımın ülkeye döviz tasarrufu sağlama yönü, 

 Yatırımın ulusal ekonomiye sağlayacağı katma değer, 

 Ġnsan gücü verimliliği açısından yatırımın değerlendirilmesi ve  

 Sermaye-verim oranı açısından yatırımın durumudur. 

IV.5.5. HUKUKSAL ETÜT 

ĠĢletmelerin kuruluĢları belli yasal prosedürlere bağlıdır. Bunun için iĢletmenin 

fizibilite raporundaki yasal iĢlem süreçleri, hukuksal etüt ile emde edilen verilerin 

değerlendirilmesini gerekli kılar. Hukuksal etüt yapmanın temel amacı, kurulması planlanan 

iĢletmenin hukuki yapısının seçimi, kuruluĢ ve üretim için gerekli izinlerin (ruhsatların) 

alınması, yerine getirilmesi gereken yasal koĢullarının belirlenmesidir. Ayrıca iĢletmenin 

önemli çevresel faktörlerinden biri de hukuki (yasal) çevre olduğu için, kuruluĢ aĢamasında 

söz konusu hukuksal çevrenin analiz edilmesi de gerekir.(Tutar, 2010 s.114) 
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IV.5.6. DEĞERLENDĠRME VE YATIRIM KARARLARI 

Yapılan tüm araĢtırmalar olumlu sonuç verdiğinde ortaya bir yatırım projesi 

çıkar. Ancak bir yatırım kararı vermede yalnızca yatırım projesinin varlığı yeterli değildir. 

Ġsabetli bir yatırım kararı verebilmek için en az birkaç alternatif yatırım projesine ve bunlar 

arasında rasyonel bir tercih yapabilme olanağının varlığına ihtiyaç vardır. Hazırlanan birden 

fazla sayıdaki yatırım projesi; karlılık, geri ödeme süresi (kendini kaç yılda amorti edeceği), 

ithalatı ikame ve bu yolla ülkeye döviz sağlama, istihdam yaratma, ulusal gelire katkı, ihracat 

olanağı sağlama, modern teknolojiyi getirme ve benzeri baĢka kriterlere göre birbiriyle 

karĢılaĢtırmaya tabi tutularak en uygun görüleni seçilip uygulamaya konulmalıdır. 

Uygulamada, kesinleĢen projeye sadık kalınarak uygun süresi içinde proje tamamlanabilirse 

kendini o kadar çabuk amorti edip sahibine kazanç sağlayabilecektir.(ġimĢek, 2010 s.133-

134) 

IV.5.7  YATIRIM PROJELERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Yatırım projelerini değerlendirme çalıĢmaları iĢletme ve ülke ekonomisi 

açısından yapılabilmektedir. Yatırımları iĢletme açısından değerlendirebilmek için 

kullanılacak baĢlıca yöntemler; .(ġimĢek, 2010 s.133-134) 

 Bugünkü değer yöntemi, 

 Ġç verim oranı yöntemi ve 

 Geri ödeme süresi yöntemidir. 

Yatırımların ülke ekonomisi açısından değerlendirilmesinde kullanılan baĢlıca 

yöntemler ise; 

 Sermaye/ hasıla oranı yöntemi 

 Ġstihdam etkisi yöntemi ve  

 Döviz etkisi yöntemleridir. 

IV.5.8. KESĠN PROJE 

Hazırlanan birden fazla sayıdaki yatırım projesinden en uygun görülüp kabul 

edilen proje kesin proje olarak kabul edilmelidir. Kurulacak iĢletmenin hukuki yapılanması, 

teknik açıdan yapılan kesin hesaplamalar, yapılacak inĢaatın ayrıntılı kesin hesaplamaları, 

satın alınacak makinelerin kesin üretim kapasiteleri, teknolojik özellikleri ve maliyetleri, 

yatırım tutarı, proje kapasitesi, finansal olanak ve kaynaklar vb. konular üzerinde yapılan 

çalıĢmalarla proje nihai hale getirilir. Kesin proje sonucunda, projenin uygulanması aĢamasına 

geçilip geçilmeyeceğine karar verilir. .(ġimĢek, 2010 s.145) 
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IV.5.9. PROJENĠN UYGULANMASI 

Yatırım projesinin gerçekleĢtiği aĢama olup, gerçek büyüklükteki harcamaların 

baĢladığı aĢamadır. Projenin uygulanması ile ilgili kesin sipariĢler verilir ve fiziksel yatırımlar 

baĢlar. Bu aĢamada projede belirlenen yer, zaman ve maliyetle üretime baĢlamak önem taĢır. 

.(ġimĢek, 2010 s.145) 

IV.5.10.ĠġLETME (ÜRETĠME GEÇĠġ) AġAMASI 

KuruluĢunu tamamlayan iĢletme, tam kapasite ile faaliyete geçmeden önce 

üretimin planlandığı gibi gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceğini deneme üretimi ile test etmelidir. 

Ayrıca deneme üretimi ile üretilen mal ve hizmetler tüketiciye ulaĢmadan önce denetimden 

geçirilmeli, gerekli kalite Ģartlarını sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilmelidir. Aksi halde, 

piyasaya istemeyen kalitede mal ve hizmet sunan bir iĢletme açıldığı gibi kapanabilir. 

ĠĢletmenin deneme üretiminin bitiĢi ile birlikte kuruluĢ aĢaması tamamlanır ve üretim 

dönemine baĢlanmıĢ olur. .(ġimĢek, 2010 s.145) 
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V BÖLÜM 

KOBĠ ĠġLETME YAPILARI 

Türkiye‘de ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli rolleri bulunan KOBĠ ölçeğindeki 

iĢletmelerin yapılarına iliĢkin bilgiler aĢağıda ana baĢlıklar halinde verilmiĢtir: 

V.1 ĠġLETME BÜYÜKLÜKLERĠ 

TÜĠK Yıllık ĠĢ Ġstatistikleri verilerine göre Türkiye‘de iĢletmelerin % 95,62‘si 1 - 9 

çalıĢanı olan ―mikro ölçekli‖ iĢletmeler,  %3,78‘i 10 - 49 çalıĢanı olan ―küçük ölçekli 

iĢletmeler‖, %0,50‘si 50 - 249 çalıĢanı olan ―orta ölçekli iĢletmeler‖ ve %0,10‘u 250 ve daha 

fazla çalıĢanı olan ―büyük ölçekli iĢletmeler‖dir. KOBĠ ölçeğindeki iĢletmelerin ortalama 

çalıĢan sayısı 3 iken büyük ölçekli iĢletmelerde ortalama çalıĢan sayısı 735‘tir. Tablo 3‘de 

sektörel bazda KOBĠ ve büyük ölçekli iĢletmelerin ortalama çalıĢan sayıları verilmektedir. 

Tablo III - Sektörlere göre ortalama çalıĢan sayıları 

SEKTÖR (NACE 1.1) 
KOBĠ ölçeğindeki iĢletmelerin 

ortalama çalıĢan sayıları 

Büyük ölçekli iĢletmelerin 

ortalama çalıĢan sayıları 

Madencilik (C) 19 852 

Ġmalat (D) 6 686 

Enerji (E) 5 1.342 

ĠnĢaat (F) 6 485 

Ticaret (G) 2 814 

Hizmet (H-O) 2 682 

Kaynak: TÜĠK 2008 Sanayi ve Hizmet Ġstatistikleri 

Büyük oranda mikro ölçek seviyesinde faaliyet gösteren KOBĠ‘ler ölçek ekonomisinin 

avantajlarından yoksundur. Küçük hacimli ve düzensiz girdi sipariĢleri nedeniyle tedarikte 

kalite standardı ve iskonto sağlayamamakta, aynı Ģekilde pazarlama aĢamasında da küçük 

hacimli iĢ paketleri nedeniyle maliyet dezavantajı ile karĢılaĢmaktadırlar. Tasarım, AR-GE ve 

bilgi teknolojileri alanlarındaki nitelikli insan kaynağı maliyetini, bu ihtiyacın zorunluluk arz 

ettiği dönemlerin sürekli olmaması nedeniyle üstlenmekten imtina etmektedirler. Bu nedenler 

le, KOBĠ‘lerin tedarik, AR-GE, tasarım ve pazarlama amaçlı iĢbirlikleri için bir araya 

gelmeleri gerekmektedir. 
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V.2 ĠġLETME YÖNETĠM YAPISI VE ĠNSAN KAYNAĞI  

KOSGEB veritabanında kayıtlı imalat sanayi KOBĠ‘lerine iliĢkin verilere göre, 

iĢletmelerin tepe yöneticilerinin %69,52‘si aynı zamanda iĢletme sahibidir. ĠĢletme 

sahiplerinin eğitim durumunu gösteren Tablo 4‘e göre KOBĠ ölçeğindeki iĢletmelerin % 

65,24‘ünün iĢletme sahibi lise ve altı eğitim düzeyindedir. ĠĢletme sahipleri, profesyonel 

yöneticilere yetki devretmekten kaçınmakta, yanlıĢ kararlarla esnekliklerini ve baĢarılarını 

kaybedebilmektedirler. ĠĢletme sahiplerinin yaĢları ile ilgili Tablo 5‘de bulunan verilere göre, 

KOBĠ ölçeğindeki iĢletmelerin sahiplerinin yaĢ ortalaması 41‘dir. ĠĢletmelerin %81,52‘sinin 

sahibi 50 yaĢının altındadır. (KOSGEB 2011-2013, s.32) 

 

Tablo 4 - KOBĠ ölçeğindeki imalat sanayi iĢletmelerin sahiplerinin eğitim düzeyi 

 Eğitim düzeyi Yüzde 

Doktora %0,44 

Yüksek Lisans %4,10 

Üniversite %28,57 

Lise %29,27 

Ġlk-Orta %35,97 

Kaynak: KOSGEB Veritabanı 

Tablo 5 - KOBĠ ölçeğindeki imalat sanayi iĢletmelerin sahiplerinin yaĢ ortalamaları 

 YaĢ aralığı Yüzde 

18-30 %14,68 

31-40 %36,10 

41-50 %30,74 

51-60 %12,80 

61-95 %3,28 

Kaynak: KOSGEB Veritabanı 

Yönetimin kademesinde ağırlıklı olarak genç kiĢilerin bulunması KOBĠ‘lere 

yeniliklere açıklık ve çevresel değiĢikliklere çabuk tepki verme gibi katkılar sağlıyor olsa da, 

bu durum bilinçli yapılan tercihlerden daha fazla, Türkiye‘deki KOBĠ‘lerde halen yaygın olan 

aile Ģirketi yapısı ile ilgilidir. Küresel değiĢimler ve Gümrük Birliği kapsamında geliĢen 

ekonomik koĢullar, yeni teknoloji ve üretim sistemleri, KOBĠ yöneticilerinin daha yüksek 
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bilgi seviyesinde olmalarını zorunlu kılmakta, bilgi ve öngörüye dayalı karar alma ihtiyacını 

doğurmaktadır. Bu durum karĢısında profesyonel yöneticiler çalıĢtırmak yeterli olmamakta, 

KOBĠ‘lerde yönetim becerilerini yükseltmek için iĢletme dıĢından temin edilecek eğitim ve 

danıĢmanlık hizmetlerinin önemi artmaktadır.  KOSGEB Veritabanında kayıtlı imalat sanayi 

KOBĠ‘leri arasında iĢletme dıĢından bu tür hizmetleri alanların oranı Tablo 6‘da görüldüğü 

üzere çok düĢüktür. (KOSGEB 2011-2013, s.32) 

 

Tablo 6 - KOBĠ ölçeğindeki imalat sanayi iĢletmelerinde iĢletme dıĢından eğitim ve 

danıĢmanlık hizmeti alma durumu 

DıĢarıdan alınan hizmet 

türü ve konusu 

DanıĢmanlık hizmeti Eğitim hizmeti 

Alanlar (%) 
Almayanlar 

(%) 
Alanlar (%) 

Almayanlar 

(%) 

Pazarlama, Tanıtım 3,11 96,89 4,98 95,02 

SatıĢ, Dağıtım 1,99 98,01 4,00 96,00 

Yönetim Organizasyon 3,50 96,50 4,79 95,21 

Ġnsan Kaynakları 1,98 98,02 3,43 96,57 

Toplam Kalite Yönetimi 5,82 94,18 6,86 93,14 

Üretim Planlama ve Kontrol 3,37 96,63 4,93 95,07 

DıĢ Ticaret-Ġhracat 2,08 97,92 3,75 96,25 

Bilgisayar Sistemleri 4,21 95,79 6,79 93,21 

Planlı Bakım 2,40 97,60 3,24 96,76 

Finans Yönetimi 2,96 97,04 3,14 96,86 

Yönetici Eğitimi 1,67 98,33 4,92 95,08 

Kaynak: KOSGEB Veritabanı 

AB‘de 2001 yılında kurulan iĢletmelerin ilk 5 yıl içinde hayatta kalma yüzdeleri 

verilmiĢtir. Buna göre bütün sektörlerdeki iĢletmelerin ortalama %50‘si ilk 5 yıl içinde 

kapanmaktadır. Ġlk 5 yıldaki kapanma oranının, KOBĠ ölçeğindeki iĢletmeler için daha da 

fazla olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, bilhassa kuruluĢ döneminde iĢletme dıĢından 

alınacak eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri ile KOBĠ‘lerde yönetim becerilerinin geliĢtirilmesi 

gerekmektedir. (KOSGEB 2011-2013, s.31) 

KOBĠ'ler, nitelikli eleman temininde güçlükler yaĢamaktadır. KOBĠ ölçeğindeki 

iĢletmelerin faaliyetlerinde emek yoğunluluğunun yüksek olması ve alınan sipariĢlere göre 
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farklı iĢler yapma zorunluluğundan dolayı çok yönlü nitelikli elemana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ancak, bu özellikteki elemanların maliyetleri KOBĠ‘ler için yüksek olmakta, bazı bölgelerde 

ise maliyet göze alınsa dahi eleman bulunamamaktadır. KOSGEB tarafından yapılan bir anket 

çalıĢmasına katılan KOBĠ‘lerin %38‘i istihdam maliyetlerinin yüksekliğini, %20‘si nitelikli 

insan kaynağı yetersizliğini en önemli iki sorunları arasında saymıĢlardır.  KOSGEB 

Veritabanında kayıtlı imalat sanayi KOBĠ‘lerindeki çalıĢanların eğitim düzeyini gösteren 

ġekil 1‘de toplam çalıĢanların % 63,5‘inin lise altı eğitim düzeyine sahip olduğu 

görülmektedir. (KOSGEB 2011-2013, s.32)    

ġekil 1  KOSGEB Veritabanında kayıtlı imalat sanayi KOBĠ‘lerindeki çalıĢanların eğitim 

düzeyi 

 Kaynak: KOSGEB Veritabanı 

V.3 ĠġLETME SERMAYE YAPISI VE FĠNANSMAN KAYNAKLARI KULLANIMI 

KOBĠ‘ler, daha çok aile desteği ve bireysel borçlarla ve çoğunlukla yetersiz öz kaynak 

ile kurulmaktadır. Sermaye yetersizliği yeni yatırımların yapılmasını, yüksek teknoloji 

teminini engellemekte, bu sorunlar ekonomik dalgalanmaların olduğu dönemlerde daha da 

fazla hissedilmektedir. ĠĢletme döneminde KOBĠ‘ler faaliyetlerini öncelikli olarak öz 

kaynaklarıyla finanse etmekte, ticari kredi kullanımı ise bir finansman yöntemi olarak değil, 

öz kaynakların yetersiz olduğu aĢamada baĢvurulan çare olarak algılamaktadırlar. Diğer 

finansman araçlarının kullanımı ise göreceli olarak daha az gerçekleĢmektedir. Dünya Bankası 

2010 Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporuna göre Türkiye‘de kredi kullanan küçük 

iĢletmelerin oranı %50, orta ölçekli ve büyük iĢletmelerin oranı sırasıyla %68 ve %62‘dir. 

ġekil 2‘de, küçük iĢletmeler arasında kredi kullananların oranının Türkiye ve bazı ülkelerle 

Üniversite 
8% 

Yüksek Okul 
3% Meslek Lisesi 

7% 

Lise 
19% 

Çırak Okulu 
3% 

İlköğretim 
60% 

Okur Yazar 
Olmayan 

0,5% 



 

 

39 

 

karĢılaĢtırması verilmektedir. KOSGEB veritabanında kayıtlı kredi kullanan imalat 

iĢletmelerin %66‘sı sadece iĢletme kredisi, %14‘ü sadece yatırım kredisi, %8‘i sadece ihracat 

kredisi, diğerleri de birden fazla kredi türünü kullanmaktadır. Aynı veri kaynağına göre 

kullanılan teminat türleri içinde % 56 ile ―ipotek‖ birinci sıradadır. Kredi garanti sisteminden 

yararlananlar ise %0,85‘te kalmaktadır. (KOSGEB 2011-2013, s.32) 

ġekil 2 - Türkiye ve bazı ülkelerde kredi kullanan iĢletmelerin oranı   

 

Kaynak: Dünya Bankası 2010 Türkiye Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu 

Kredi garanti ve giriĢim sermayesi sistemlerinin yeterince yaygınlaĢmamıĢ olması, 

Türkiye‘de KOBĠ‘lerin kredi ve diğer finansman kaynaklarından düĢük oranda 

yararlanmasına neden olmaktadır. Ancak, bu durumu sadece dıĢ etkenlere bağlamak mümkün 

görünmemektedir. Ġstanbul Ticaret Odasının 2006 Yılı Ġstanbul Küçük Sanayi Kapasite 

Kullanım araĢtırması kapsamında incelenen KOBĠ‘ler kredi kullanmama nedeni olarak %21 

oranında formalitelerin çokluğunu, %12 oranında teminat güçlüğünü göstermiĢ, bilgi eksikliği 

ise %25 olarak bildirilmiĢtir. KOBĠ yöneticilerinin finansman bilgilerinin yeterli olmaması ve 

bu konularda nitelikli eleman istihdam edilmemesi veya edilememesi sorunu arttırmaktadır.  

Ayrı bir finansman bölümü bulunan KOBĠ sayısı çok azdır. Zayıf sermaye yapısı da dolaylı 

olarak kredi kullanımını etkilemektedir. Bankaların yaptığı kredibilite değerlendirmesinde 

KOBĠ‘lerde dikkate aldıkları kriterlerin baĢında iĢletme sermayesi gelmektedir. Zayıf sermaye 

yapısına sahip KOBĠ‘ler için kredi maliyetleri diğer KOBĠ‘lere göre daha yüksek 

olabilmektedir.  Krediye eriĢimde soruna neden olan bir baĢka iç etken kayıt dıĢılıktır. Bu 
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durum, KOBĠ‘lerin bilgi verme konusunda ketum davranmasına, verdikleri bilgilerin ise 

hatalı olmasına neden olmaktadır. Eksik ve hatalı bilgiler kredi değerlendirme sürecinde sorun 

oluĢturmakta, verilecek kredi miktarı ve ödeme gücüne iliĢkin karar alınmasını 

güçleĢtirmektedir. (KOSGEB 2011-2013, s.32) 

KOBĠ‘lerin proje hazırlama ve uygulama konusundaki yetersizlikleri, bu kesimin 

projeye dayalı destek veren KOSGEB, TÜBĠTAK gibi kurumlar ve AB fonlarından yeterince 

faydalanamamalarına neden olmaktadır.  

KOBĠ‘ler finansman sorunları nedeniyle geliĢmiĢ teknolojilere sahip olamamakta, 

ürün kalitesi ve maliyeti bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. DüĢük ürün kalitesi ve 

yüksek maliyet, pazarlama gücünü zayıflatmaktadır. KOBĠ‘lerin finansman konusundaki 

sorunlarının çözümü için az maliyetli ve esnek ödeme planlı kredilere eriĢmelerinin 

sağlanmasının yanı sıra, olumsuz iç etkenleri bertaraf etmek üzere finansman kaynakları 

konusunda bilinçlendirilmeleri, iyi yönetiĢim ilkelerini benimsemelerinin sağlanması 

gerekmektedir.   (KOSGEB 2011-2013, s.33)    

V.4 NAKĠT AKIġI, TEDARĠK VE STOK YÖNETĠMĠ  

KOBĠ‘ler,  birbirleri arasındaki alım - satım süreçlerinde ticaretin genel kurallarının 

dıĢına çıkarak karĢılıklı güven ve sözlere dayalı, geniĢ toleranslı teslimat ve vade planı içeren 

çalıĢma tarzına meyilli olabilmektedir. Özellikle mikro ölçekli iĢletmeler arasında görülebilen 

bu durum dayanıĢma kültürünü canlı tutsa da, tahsilâtlarda gecikmeye neden olarak nakit akıĢ 

yönetimini bozmaktadır. Nakit akıĢının bozulması, faaliyetlerin öz sermaye ile finanse 

edilmesini getirmekte ve zamanla eriyen öz sermaye ekonomik değiĢiklikler karĢısında 

iĢletmeleri savunmasız bırakmaktadır.(KOSGEB 2011-2013, s.33) 

KOBĠ‘ler büyük iĢletmelere göre düĢük düzeylerdeki malzeme sipariĢ hacimleri ile 

çalıĢmak zorunda kalmaktadır. Bunun sonucunda; istenen zamanda, istenen kalitede, istenen 

fiyatta malzeme tedarikinde bulunamamaktadırlar. BaĢarılı stok yönetimi, faaliyette bulunulan 

çalıĢma koluna bağlı olarak KOBĠ‘lerde rekabet gücünü etkileyen önemli bir faktör 

olabilmektedir. Ancak, talep tahmini, üretim planlaması ve stok denetimindeki teknik bilgi 

yetersizlikleri stok kontrolünde baĢarısızlığa neden olmaktadır. BaĢarısız stok kontrolü, 

müĢteri kaybı ve gereksiz stok maliyetlerine yol açmaktadır.(KOSGEB 2011-2013, s.33) 
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V.5 TEKNOLOJĠ VE ĠNOVASYON DÜZEYĠ 

KOBĠ‘ler inovasyon kültürü ve teknoloji yönetimi becerileri bakımından yetersiz 

durumdadır. Teknolojik yenilik faaliyeti yapma oranının en yüksek olduğu sektör, Tablo 7 

verilerine göre %34,7 ile imalat sanayi sektörüdür. Büyük ölçekli iĢletmelerin %48,6‘sı 2006 - 

2008 yılları arasındaki 3 yıllık dönemde teknolojik yenilik faaliyeti yürüttüğünü belirtirken, 

küçük ölçekli iĢletmelerde bu oran  %27,8‘de kalmıĢtır. Teknolojik yenilik faaliyeti için 

finansal destek alanların oranı %23-27 seviyelerindedir ve iĢletme ölçeğine göre 

değiĢmemektedir. Ġmalat sanayindeki KOBĠ‘lerin %86,8 ‗i düĢük ve orta-düĢük teknolojili 

sektörlerde faaliyet göstermektedir. KOBĠ‘ler AR-GE ve inovasyon konusunda nitelikli 

eleman çalıĢtırmakta zorlanmakta ve bu nedenle, teknolojik yenilikleri izleme, teknolojik 

bilgiye eriĢme konularında zayıf kalmaktadır. Ġnovasyon konusunda yeterli bilince eriĢenler 

ise Ar-Ge birimi kurmayı finanse edememektedir. KOBĠ‘ler bilgi eksiklikleri nedeniyle; 

teknoloji geliĢtirme bölgeleri, TEKMER‘ler, inovasyona yönelik destekler ve AB programları, 

patent veritabanları, Avrupa ĠĢletmeler Ağı Merkezleri gibi imkanlardan yeterince 

yararlanmamaktadır. Türkiye‘de tüm iĢletmeler için bin çalıĢan baĢına düĢen araĢtırmacı 

sayısı 2,4‘tür.(KOSGEB 2011-2013, s.33) 

Tablo 7 - Sektör ve ölçeğe göre teknolojik yenilik faaliyeti yürüten iĢletmelerin oranları 

Sektör (Nace 1.1) 

Teknolojik yenilik faaliyeti yürüten 

iĢletmelerin oranı (%) 

Teknolojik yenilik faaliyeti 

için finansal destek alan 

iĢletmelerin oranı (%) 

Madencilik (C)  22,7 21,1 

Ġmalat (D) 34,7 30,1 

Enerji (E) 17,8 23,1 

Toptan ticaret (NACE 51) 24,5 12,2 

Hizmet (G-O) 23,2 12,3 

Ölçek  

Küçük (1-49 çalıĢan) 27,8 23,7 

Orta (50-249 çalıĢan)  38,4 27,9 

Büyük (250 + çalıĢan) 48,6 23,7 

Kaynak: TÜĠK 2006-2008 Yılları Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Teknolojik Yenilikler AraĢtırması 
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V.5.1. YERLEġĠM 

NUTS Düzey 1 seviyesinde sınıflamaya göre Türkiye‘deki KOBĠ‘lerin 

%52,3‘ü TR1 Ġstanbul, TR3 EGE ve TR6 Akdeniz bölgelerinde faaliyet göstermektedir. 

Ġstanbul ilindeki KOBĠ‘ler Türkiye toplamının %23,4‘ünü oluĢturmaktadır. Ġstanbul‘dan sonra 

en fazla KOBĠ bulunan iller sırasıyla Ankara  (%7), Ġzmir (%6,4), Antalya (%3,9), Bursa 

(%3,6), Konya (2,6), Adana (%2,4), Mersin (%2,2), Kocaeli (%2) ve Gaziantep (%2)‘tir. 

KOBĠ‘lerin bulunduğu yer itibariyle dağılımı Tablo 8‘de verilmiĢtir. Sanayi sitelerinin ulaĢım, 

su, elektrik, kanalizasyon, doğal gaz, internet konularındaki altyapı ve maliyet avantajlarına 

ve sunulan sağlık, bankacılık gibi hizmetlere rağmen, tüm iĢletmelerin % 7,37‘si, imalat 

sanayi iĢletmelerinin %21,8‘i sanayi sitelerinde (OSB, KSS) faaliyet göstermektedir. 

(KOSGEB 2011-2013, s.35)    

Tablo 8 - ĠĢletmelerin yerleĢim yeri 

ĠĢletmenin Bulunduğu Yer Tüm sektörler Ġmalat Sanayi 

Küçük Sanayi Sitesi (KSS) %6,39 %17,66 

ĠĢ Hanı/ Pasaj %7,98 %6,95 

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) %0,98 %4,13 

ĠĢ Merkezi %3,19 %2,32 

Serbest Bölge %0,53 %0,46 

Diğer %80,93 %68,48 

Kaynak: TÜĠK 2002 Genel Sanayi ve ĠĢyerleri Sayımı 

V.5.2. BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN KULLANIMI 

KOBĠ‘ler, genellikle kısıtlı kaynaklarla çalıĢan, pazaryerine odaklı ve sınırlı 

sayıda müĢteriye hitap eden organizasyonlardır (Ferneley ve Bell, 2005:2). KOBĠ‘lerin ülke 

ekonomisindeki önemi, yenilikçilik yeteneklerinin büyük iĢletmelere nazaran daha esnek ve 

tüketici isteklerine daha duyarlı olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu özelliklerini devam 

ettirebilmeleri ise ancak BT kullanımıyla mümkün olabilmektedir. KOBĠ‘lerde BT kullanım 

düzeyi, gün geçtikçe artmaktadır (Ullrich, 1998: 15). GeçmiĢte genellikle yerel pazarlarda 

faaliyet gösteren bu organizasyonlar, günümüzde küresel pazarlara açılmaları nedeniyle 

BT‘ye daha fazla gereksinim duymaya baĢlamıĢlardır. Öyle ki, Dünya Ticaret Örgütü 

tarafından yapılan bir araĢtırmada, 1998 yılında ithalatçı ve ihracatçılara, ticaretin 

kolaylaĢtırılmasıyla ilgili gerekli konuların neler olduğu sorulduğunda, otomasyon eksikliği 
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ve yetersiz BT kullanımının en önemli konuların baĢında geldiği dile getirilmiĢtir (Kalaycı, 

2006).  

BT donanım, yazılım, prosedürler ve insan kaynaklarını içermektedir 

(Palvia,1997:241). Bu sistemler, organizasyonların çalıĢma biçimini, faaliyetlerini, ürün ve 

pazarlama stratejilerinin temel unsurlarını önemli ölçüde veya tümüyle değiĢikliğe 

uğratmaktadır (Chen vd, 2006: 1369). BT, üretim sürecinde koordinasyonu artırmakta ve 

organizasyonların birbirleriyle daha hızlı bağlantı kurmalarını sağlamaktadır. Bu bağlantılar, 

eĢ zamanlı üretim, stratejik birlikler, Ģebeke örgütler, teknik yapılar, elektronik veri değiĢimi 

(EDI), elektronik ticaret, internet, elektronik basamaklar gibi pek çok türde olabilmektedir 

(Tuunainen, 1998:361). Örneğin bunlardan birisi olan elektronik ticaret, doğrudan fiziksel 

bağlantı kurma ya da fiziksel değiĢ tokuĢ iĢlemine gerek kalmadan, tarafların elektronik 

olarak iletiĢim kurdukları her türlü ticari iĢ etkinliğidir. EDI, firma-firma arası elektronik 

ticaretin en eski ve en geliĢmiĢ Ģekillerinden biri olarak, bilgisayarlar arasında, iĢle ilgili 

bilginin standart bir biçimde değiĢimidir (http://www.igeme.org.tr).  

BT, ihtiyaç duyan her birey için, yeterli bilgiyi, zamanında ve doğru bir 

biçimde sağlayabilmektedir. Organizasyonlarda üretim, ürün, hizmet, dağıtım, pazarlama 

problemleri ve diğer önemli sorunlar ile ilgili bilgiye kısa sürede ulaĢılması durumunda, 

çözüm bulunması daha çabuk olabilmektedir (Rastogi, 2000:3). Bu sistemler bilgiyi 

paylaĢtırarak ve iĢ süreçlerini basitleĢtirerek engelleri kaldırabilmektedir. Bilgisayarlar, 

standart iĢlerin yerine geçebilmekte veya iĢlerin yapıldığı yeri değiĢtirebilmektedirler. 

Örneğin, AT&T, iĢlerinin büyük kısmını, telefon, fax ve internet bağlantısı ile 

yapabilmektedir. Bu Ģekilde her gün iĢe gelme, park ve trafik sorunu ortadan kalkmaktadır 

(Ullrich, 1998: 21).(Ç.Ü.Sos.B.E. Der.2007 sayı.2 s.15-28) 

2011 yılı Ocak ayında; 

 10 ve daha fazla çalıĢanı olan giriĢimlerin %92,4‘ü internet eriĢimine sahip 

olup, bu oran KOBĠ‘lerde %92,2‘dir. 

 10 ve daha fazla çalıĢanı olan giriĢimlerin bilgisayar kullanım oranı %94,0 

iken, KOBĠ‘lerde bu oran %93,8‘dir. 

 10 ve daha fazla çalıĢanı olan giriĢimlerin web sayfası sahiplik oranı 

%55,4 iken, KOBĠ‘lerde bu oran %54,5‘tir. 

 10 ve daha fazla çalıĢanı olan giriĢimlerin internette geniĢ bant bağlantı ile 

eriĢim oranı %91,5 iken en yaygın kullanılan internet bağlantı türü %89 ile 

http://www.igeme.org.tr/
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DSL bağlantıdır. KOBĠ‘lerde ise bu oran 10-49 çalıĢan sayısı olanlarda 

%91,2 ve 49-250 çalıĢan sayısı olanlarda %88,9‘dur. 

2010 yılında; 

 10 ve daha fazla çalıĢanı olan giriĢimlerin %76,8‘i kamu kurum ve 

kuruluĢlarıyla iletiĢimde internet kullanılmıĢtır. KOBĠ‘lerde bu oran 

%76,2‘dir. 

 10 ve daha fazla çalıĢanı olan giriĢimlerin %12,3‘ü web sitesi üzerinden 

veya elektronik veri alıĢveriĢi (EDI) yoluyla ürün/hizmet sipariĢi almıĢtır. 

KOBĠ‘lerde bu oran %12,1‘dir. 

 10 ve daha fazla çalıĢanı olan giriĢimlerin %14,2‘si web sitesi üzerinden 

veya elektronik veri alıĢveriĢ (EDI) yoluyla ürün/hizmet sipariĢi vermiĢtir. 

KOBĠ‘lerde bu oran %14‘tür. 

Tablo 9‘da 2010 yılında internet ve web sayfası kullanımında 2005 yılına göre 

artıĢ olduğu görülmektedir. TÜĠK GiriĢimlerde BiliĢim Teknolojileri Kullanımı AraĢtırması 

2010 yılı verilerine göre internetten sipariĢ alan iĢletmelerin oranı 10 - 49 arası çalıĢanı olan 

küçük iĢletmelerde %7,6, 50 - 249 çalıĢanı olan orta ölçekli iĢletmelerde %11,7‘dir.  

Ġnternetten sipariĢ veren iĢletmelerin oranları ise küçük ve orta ölçekli iĢletmelerde sırasıyla 

%13,9 ve %19,4‘tür. E-posta, temel web sayfası ve uluslararası iĢbirliği arama hizmetlerinin 

ücretsiz sunulduğu KOSGEB KOBĠ-Net (www.kobinet.org.tr) projesi, mikro ölçekli 

iĢletmeler için halen önemli fonksiyonları yerine getirmektedir ve benzer bilgi ağlarının 

yaygınlaĢtırılması gerekmektedir.    

Tablo 9 - ÇalıĢan sayılarına göre internet eriĢimi ve web sitesi olan giriĢimlerin oranı 

ÖLÇEK 2005 (5) 2010(%) 

1

0-49 

5

0-249 

 

250+ 

1

0-49 

5

0-249 

 

250+ 

ĠNTERNET ERĠġĠMĠ 7

7,97 

9

2,29 

9

9,22 

8

9,7 

9

6,9 

9

8,4 

WEB sitesi (Sadece ana 

sayfası olanlar dahil) 

4

3,29 

7

0,89 

9

0,47 

4

8,0 

7

3,9 

8

7,3 

Kaynak: TÜĠK GiriĢimlerde BiliĢim Teknolojileri Kullanımı AraĢtırması (2005, 2010) 

 

 

 

http://www.kobinet.org.tr/
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VI BÖLÜM 

  

KOBĠ’NĠN TÜRKĠYE’DEKĠ ÖNEMĠ 

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletme (KOBĠ); 250 kiĢiden az yıllık çalıĢanı istihdam 

eden ve yıllık net satıĢ hâsılatı veya mali bilançosunun herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını 

aĢmayan ve bu mikro iĢletme, küçük iĢletme ve orta büyüklükteki iĢletme olarak 

sınıflandırılan ekonomik birimleri veya giriĢimleri kapsar. 

Mikro iĢletme; On kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ 

hâsılatı veya bilançosunda herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aĢmayan iĢletmeler. 

Küçük ĠĢletme: Elli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve yıllık net satıĢ 

hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aĢmayan iĢletmeler. 

Orta büyüklükteki iĢletme: Ġki yüzelli kiĢiden az yıllık çalıĢan istihdam eden ve 

yıllık net satıĢ hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını 

aĢmayan iĢletmeler.‖ 

Tablo 10 – KOBĠ Tanımı 

Tanım Kriteri Mikro ĠĢletme 

Küçük 

ĠĢletme 

Orta 

Büyüklükteki 

ĠĢletme 

Yıllık ÇalıĢan Sayısı ≤9 10-49 50-249 

Yıllık Net SatıĢ Hasılatı (Milyon 

TL) 

≤1 ≤8 ≤40 

Yıllık Mali Bilanço Değeri 

(Milyon TL) 

≤1 ≤8 ≤40 

 

KOBĠ‘ler tek tek ele alındıklarında birer ekonomik birimdir ve ülke ekonomisine 

katkıları önemsiz gelebilir. Ancak KOBĠ‘ler tek tek değil toplu olarak ele alındıklarında, 

ekonomi içerisindeki sayısal büyüklükleri onların ekonomi ve toplum için ne kadar önemli 

olduklarını gözler önüne sermektedir. 
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Türkiye ekonomisi ve KOBĠ‘lerle ilgili olarak yapılan araĢtırmalar sonucunda elde 

edilen verileri incelediğimizde KOBĠ‘lerin ülke ekonomisinde ne boyutlarda bir büyüklüğe 

sahip olduğu anlaĢılacaktır. Bu rakamlar bize göstermektedir ki, KOBĠ‘ler birçok açıdan ele 

alınarak incelendiğinde göz ardı edilemeyecek kadar boyutlara ulaĢmıĢtır. 

Sanayi ve Hizmet Sektöründe Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler (KOBĠ) toplam 

giriĢim sayısının %99,8‘ini, istihdamın %75,8‘ini, maaĢ ve ücretlerin %54,5‘ini, cironun 

%63,3‘ünü, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) %54,2‘sini ve maddi mallara iliĢkin 

brüt yatırımın %53,2‘sini oluĢturdu. 

ġekil 3 - Sanayi ve Hizmet Sektöründe Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler (KOBĠ) 

 

 

KOBĠ‘lerde 2012 yılında ticaret sektörü istihdamda da en büyük paya sahip oldu; 

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Kara taĢıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 

faaliyetindeki KOBĠ‘lerde istihdam payı %29,5, maaĢ ve ücret payı %24, ciro payı %53,8, 

faktör maliyetiyle katma eğer payı %27,2 maddi mallara iliĢkin brüt yatırım payı ise %23,2 

olarak gerçekleĢmiĢtir. (TÜĠK, çevrimiçi http://www.tuik.gov.tr/) 

KOBĠ‘lerde 2013 yılında ihracatın %59,2‘sini gerçekleĢtirdi; Ġhracatta 1-9 kiĢi çalıĢan 

mikro ölçekli giriĢimlerin payı %17,8 iken, 10-49 kiĢi çalıĢan küçük ölçekli giriĢimlerin payı 

%24,1, 50-249 kiĢi çalıĢan orta ölçekli giriĢimlerin payı %17,3, 250+ kiĢi çalıĢan büyük 

ölçekli giriĢimlerin payı ise %40,7 oldu. (TÜĠK, çevrimiçi http://www.tuik.gov.tr/) 

 

 

99,80% 

75,80% 

54,20% 

0,20% 

24,20% 

45,80% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Girişim Sayısı Çalışma Sayısı Faktör Maliyeti İle Katma
Değer

1-249

250+

http://www.tuik.gov.tr/
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ġekil 4 – KOBĠ 2013 Yılı Ġhracat 

 

GiriĢimin ana faaliyetine göre KOBĠ‘lerin ihracatının %35‘Ġ sanayi, %60,4‘ü 

ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBĠ‘ler tarafından yapıldı. 

KOBĠ‘lerin 2013 yılında ithalattaki payı %39,9 oldu; Ġthalatta, 1-9 kiĢi çalıĢan 

mikro ölçekli giriĢimlerin payı %5,7, 10-49 kiĢi çalıĢan küçük ölçekli giriĢimlerin payı %16,2, 

50-249 kiĢi çalıĢan orta ölçekli giriĢimlerin payı %17,9, 250+ kiĢi çalıĢan büyük ölçekli 

giriĢimlerin payı ise %60,1 oldu. 

ġekil 5 – KOBĠ 2013 Yılı Ġthalat 

 

17,80% 

24,10% 

17,30% 

40,70% 

2013 Yılı İhracat 

1-9

10-49

50-49

250+

5,70% 

16,20% 

17,90% 60,10% 

2013 Yılı İthalat 

1-9

10-49

50-249

250+
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GiriĢimin ana faaliyetine göre KOBĠ‘lerin ithalatının %34,9‘u sanayi, %55,9‘u ticaret 

sektöründe faaliyet gösteren KOBĠ‘ler tarafından gerçekleĢtirildi. 

KOBĠ‘ler Ülkemizde 2011 yılında ihracatın %59,6‘sı ithalatın %39,9‘unu, 2012 

yılında ihracatın %62,6‘sı ithalatın %38,5‘ini ve 2013 yılında ihracatın %59.2‘si ve ithalatın 

%39,9‘unu gerçekleĢtirdiler. 

ġekil 6 - KOBĠ‘lerin DıĢ Ticaretteki Payı, 211-2013 

 

VI.1 KOBĠ’LERĠN AVRUPA ÜLKELERĠNE ĠHRACATI 

KOBĠ‘lerin ihracatın %45,9‘unu Avrupa ülkelerine yaptı; Ülke gruplarına göre 2013 

yılında dıĢ ticaret incelendiğinde, KOBĠ‘ler tarafından yapılan ihracatın %49,5‘u Avrupa 

ülkelerine, %38,7‘si Asya ülkelerine gerçekleĢtirildi. KOBĠ‘ler ithalatın %51,4‘ünü Avrupa 

ülkelerinden, %38,9‘unu Asya ülkelerinden yaptı. (TÜĠK, çevrimiçi http://www.tuik.gov.tr/) 
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ġekil 7 - Ülke Gruplarına Göre 2013 Yılında DıĢ Ticaret 

 

KOBĠ‘lerin ihracatının %91,5‘ini imalat sanayi ürünleri oluĢturdu. KOBĠ‘lerin ihracatı 

içinde giyim eĢyası sektörünün payı %14.5, ―ana metaller‖in payı %12,1 ve ―tekstil ürünleri‖ 

nin payı %10,3 oldu. KOBĠ‘lerin ithalatında ise öne çıkan sektörler ―kimyasallar ve kimyasal 

ürünler‖ (15,6), ―ana metaller‖ (14,8) ve ―baĢka yerde sınıflandırılmamıĢ makine ve 

ekipmanlar‖ (%12,7) oldu. (TÜĠK, çevrimiçi http://www.tuik.gov.tr/) 

Yenilikçi KOBĠ‘lerin oranı %48 oldu; çalıĢan sayısı büyüklük grubuna göre 2010-

2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalıĢanı olan giriĢimlerin %48,5‘i 

yenilik faaliyetinde bulundu. ÇalıĢan sayısı 10-249 olan KOBĠ‘lerde ise bu oran %48‘dir. 

ÇalıĢan sayısı büyüklük gruplarına göre 10-49 çalıĢanı olan KOBĠ‘lerin %46,5‘i, 50-249 

çalıĢanı olan KOBĠ‘lerin ise %56,1‘i yenilik faaliyetinde bulundu. Sanayi sektöründeki 

yenilikçi KOBĠ‘lerin oranı %49 iken, bu oran hizmet sektöründeki KOBĠ‘lerde %46,8‘dir. 

(TÜĠK, çevrimiçi http://www.tuik.gov.tr/) 

KOBĠ‘lerin %26,3‘ü ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulundu; KOBĠ‘lerin 

%26,3‘ü 2010-2012 yılların kapsayan üç yıllık dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği 

faaliyetinde (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) bulundu. Aynı 

dönem içerisinde yenilik faaliyeti devam eden KOBĠ‘lerin oranı %13,8, yenilik faaliyeti 

sonuçsuz kalan KOBĠ‘lerin oranı ise %3,5‘dir. (TÜĠK, çevrimiçi http://www.tuik.gov.tr/) 

KOBĠ‘lerin %43,2‘si organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu; 

KOBĠ‘lerin %43,2‘si 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon yeniliği, 

faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda KOBĠ‘lerin %31,2‘si organizasyon yeniliği, %34,3‘ü ise 

pazarlama yeniliği gerçekleĢtirdi. (TÜĠK, çevrimiçi http://www.tuik.gov.tr/) 
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Tablo 11 - Ülke grubu ve çalıĢan sayısına göre ihracat, 2013 
Ülke Grubu ÇalıĢan Sayısı  2013 

Afrika 

Toplam 26.897.071 

1-9 4.590.798 

10-49 5.916.303 

50-249 4.367.536 

KOBĠ Toplamı 14.874.637 

250+ 12.019.875 

Bilinmeyen 2.559 

Amerika 

Toplam 18.475.846 

1-9 2.011.505 

10-49 3.623.715 

50-249 2.446.243 

KOBĠ Toplamı 8.081.464 

250+ 10.392.696 

Bilinmeyen 1.686 

Asya 

Toplam 90.768.223 

1-9 22.620.587 

10-49 25.399.098 

50-249 18.198.525 

KOBĠ Toplamı 66.218.211 

250+ 24.500.809 

Bilinmeyen 49.204 

Avrupa 

Toplam 147.664.256 

1-9 21.621.034 

10-49 33.186.783 

50-249 23.771.627 

KOBĠ Toplamı 78.579.444 

250+ 68.986.502 

Bilinmeyen 98.310 

Diğer Ülkeler 

Toplam 5.500.883 

1-9 687.031 

10-49 1.481.253 

50-249 1.349.853 

KOBĠ Toplamı 3.518.137 

250+ 1.962.823 

Bilinmeyen 19.923 

Toplam 

Toplam 286.306.280 

1-9 51.530.955 

10-49 69.607.153 

50-249 50.133.785 

KOBĠ Toplamı 171.271.893 

250+ 117.862.705 

Bilinmeyen 171.682 

TÜĠK, Küçük ve Orta Büyüklükteki GiriĢimler,2014 

Tablo sadece iĢ kayıtları sistemindeki dıĢ ticaret yapan ve ekonomik faaliyeti bilinen giriĢimlere ait verileri kapsamaktadır. 



 

 

51 

 

VI.2. GĠRĠġĠM ÖZELLĠKLERĠNE GÖRE DIġ TĠCARET ĠSTATĠSTĠKLERĠ 2013 

VERĠLERĠ 

Ġhracatın %59,2‘sini, ithalatın ise %39,9‘unu KOBĠ‘ler gerçekleĢtirdi. DıĢ ticaret ve iĢ 

kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre 2013 yılında 59593 giriĢim ihracat, 

65591 giriĢim ithalat yaptı. Ġhracatın %59,2‘si, ithalatın ise ‘39,9‘u 1-249 çalıĢanı bulunan 

Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler (KOBĠ) tarafından gerçekleĢtirildi. (TÜĠK, çevrimiçi 

http://www.tuik.gov.tr/) 

Ġhracatta; 1-9 kiĢi çalıĢan mikro ölçekli giriĢimlerin payı %17,8 iken, 10-49 kiĢi 

çalıĢan küçük ölçekli giriĢimlerin payı %24,1, 50-249 kiĢi çalıĢan orta ölçekli giriĢimlerin 

payı %17,3, 250+ kiĢi çalıĢan büyük ölçekli giriĢimlerin payı ise %40,7 oldu. 

Ġthalatta 1-9 kiĢi çalıĢan mikro ölçekli giriĢimlerin payı %5,7, 10-49 kiĢi çalıĢan küçük 

ölçekli giriĢimlerin payı %16,3, 50-249 kiĢi çalıĢan orta ölçekli giriĢimlerin payı %17,9, 250+ 

kiĢi çalıĢan büyük ölçekli giriĢimlerin payı ise %60,1 oldu.  (TÜĠK, çevrimiçi 

http://www.tuik.gov.tr/) 

Tablo 12 - GiriĢimin ana faaliyet türüne göre (NACE Rev. 2) dıĢ ticarette yoğunlaĢma 

2

2013 

ĠHRACAT ĠTHALAT 

T

TOPLAM 

S

SANAYĠ 

T

TĠCARET 

D

DĠĞER 

T

TOPLAM 

S

SANAYĠ 

T

TĠCARET 

D

DĠĞER 

T

TÜM 

GĠRĠġĠMLER 

 

151.570.447 

8

86.329.717 

5

59.395.614 

 

5.845.116 

 

251.357.874 

 

129.734.410 

 

83.733.536 

 

37.889.929 

Ġ

ĠLK 5 GĠRĠġĠM 

2

24.084.024 

1

15.421.564 

 

7.798.492 

 

863.969 

 

64.480.657 

 

29.019.962 

 

11.802.005 

 

23.658.690 

Ġ

ĠLK 10 GĠRĠġĠM 

3

33.373.902 

2

20.800.629 

 

11.310.751 

 

1.262.521 

 

81.138.441 

 

36.967.236 

 

16.871.734 

 

27.229.471 

Ġ

ĠLK 20 GĠRĠġĠM 

4

42.433.514 

2

25.759.271 

 

14.904.036 

 

1.770.207 

 

101.159.526 

 

48.370.947 

 

22.782.590 

 

30.005.988 

Ġ

ĠLK 50 GĠRĠġĠM 

5

54.547.096 

3

32.043.844 

 

19.974.617 

 

2.528.635 

 

126.915.331 

 

62.689.962 

 

31.612.536 

 

32.612.833 

Ġ

ĠLK 100 GĠRĠġĠM 

6

65.633.133 

3

38.081.992 

 

24.425.786 

 

3.125.355 

 

147.693.713 

 

74.223.512 

 

39.417.241 

 

34.052.960 

Ġ

ĠLK 500 GĠRĠġĠM 

9

98.258.080 

5

56.786.401 

 

36.868.436 

 

4.603.242 

 

193.790.922 

 

99.893.855 

 

57.568.033 

 

36.329.034 

Ġ

ĠLK 1000 

GĠRĠġĠM 

1

113.356.132 

6

65.482.304 

 

42.705.772 

 

5.168.055 

 

212.097.268 

 

110.241.787 

 

64.840.200 

 

37.015.282 

TÜĠK GiriĢim Özelliklerine Göre DıĢ Ticaret Ġstatistikleri 

 

http://www.tuik.gov.tr/
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ġekil 8 - ÇalıĢan sayısına göre giriĢimlerin dıĢ ticaretteki payı, 2013 

 

VI.3. SANAYĠ SEKTÖRÜNDE KOBĠ DIġ TĠCARETĠ  

DıĢ ticaretin yarısından fazlasını sanayi sektöründeki giriĢimler gerçekleĢtirildi; 

GeliĢimin ana faaliyetine göre ihracatın %57‘si, ithalatın ise %51,6‘sı sanayi sektöründe 

faaliyet gösteren giriĢimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan giriĢimlerin 

ihracattaki payı %39,2, ithalattaki payı ise %33,3 düzeyinde gerçekleĢti. Sanayi sektörünün 

ihracatının %63,6‘sı 250+ kiĢi çalıĢan büyük ölçekli giriĢimler tarafından yapıldı. Ticaret 

sektörünün ihracatının %91,4‘ünü 1-249 kiĢi çalıĢan KOBĠ‘ler gerçekleĢtirdi. Sanayi sektörü 

tarafından yapılan ithalatta 250+ kiĢi çalıĢan büyük ölçekli giriĢimlerin payı %73 olurken, 

ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın %66,8‘ini 1-249 kiĢi çalıĢan KOBĠ‘ler 

gerçekleĢtirdi.(TÜĠK, çevrimiçi http://www.tuik.gov.tr/) 

 

Tablo 13 - GiriĢimin ana faaliyetine ve çalıĢan sayısına göre dıĢ ticaret payı, 2013 

           % 

 Ġhracat Ġthalat 

NACE Rev.2 / 

ÇalıĢan Sayısı 
1-249 250+ 1-249 250+ 

B-E: Sanayi 36,4 63,6 26,9 73,0 

G: Ticaret 91,4 8,6 66,8 33,2 

Diğer 70,3 29,5 24,6 75,1 

Toplam 59,2 40,7 39,9 60,1 
Yüzde dağılım, çalıĢan sayısı bilinmeyen giriĢimlerden dolayı 100‘ü vermeyebilir. 
NACE: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerinin Ġstatistiki Sınıflaması 
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Tablo 14 - GiriĢimin (NACE Rev.2) çalıĢan sayısına göre dıĢ ticaret 

 (Değer: Bin $) 
2013 Ġhracat Ġthalat 

ÇalıĢan 

Sayısı 

 

Toplam 

 

Sanayi 

 

Ticaret 

 

Diğer 

 

Toplam 

 

Sanayi 

 

Ticaret 

 

Diğer 

 

Toplam 

2

289.306.280 

 

164.769.388 

 

113.333.065 

 

11.203.826 

 

478.648.579 

 

246.985.834 

 

159.749.198 

 

71.913.548 

1

1-9 
51.530.955 

 

7.270.635 

 

41.504.284 

 

2.756.036 

 

27.204.087 

 

4.086.133 

 

20.437.630 

 

2.680.325 

1
10-49 

 
69.607.153 

 
18.419.956 

 
47.932.260 

 
3.254.937 

 
77.691.903 

 
24.309.764 

 
45.263.112 

 
8.119.027 

5

50-249 

 

50.133.785 

 

34.244.532 

 

14.043.659 

 

1.845.594 

 

85.894.396 

 

38.125.327 

 

40.782.610 

 

6.896.459 

K
KOBĠ 

 
171.271.893 

 
59.935.124 

 
103.480.202 

 
7.856.567 

 
190.790.386 

 
36.521.224 

 
106.573.351 

 
17.695.811 

2

250+ 

 

117.862.705 

 

104.754.947 

 

9.763.661 

 

3.314.098 

 

287.515.296 

 

180.320.459 

 

53.156.609 

 

54.038.228 

 
Bilinmeyen 

 
171.682 

 
79.318 

 
59.202 

 
33.162 

 
342.897 

 
144.151 

 
19.237 

 
179.509 

TÜĠK, Küçük ve Orta Büyüklükteki GiriĢimler,2014 

Tablo sadece iĢ kayıtları sistemindeki dıĢ ticaret yapan ve ekonomik faaliyeti bilinen giriĢimlere ait verileri kapsamaktadır. 

 

VI.4 AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜLKELERĠNE KOBĠ ĠHRACATI 

Sanayi sektöründeki giriĢimlerin ihracatının %46,5‘i AB ülkelerine yapıldı; Ana 

faaliyeti sanayi olan giriĢimler 2013 yılı ihracatlarının %46,5‘ini AB ülkelerine, %18,4‘ünü 

Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleĢtirdi. AB ülkelerine yapılan ihracatın %63,7‘si 

sanayi, %34,3‘ü ise ticaret sektöründeki giriĢimler tarafından yapıldı.  

Ana faaliyeti sanayi olan giriĢimler, ithalatlarının %39,4‘ünü AB‘den, %18,3‘ünü 

diğer Asya ülkelerinden, %13,7‘sini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleĢtirdi. 

Ana faaliyeti ticaret olan giriĢimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla AB 

(%40,7), Diğer Asya %33,4) ve AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri (%11,6) oldu. 
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Tablo 15 - GiriĢimin ana faaliyet türü (NACE Rev.2) ve ülke grubuna göre dıĢ ticaret 

 (Değer: Bin $) 

 

Sanayi ürünleri ihracatının %58,3‘ünü sanayi sektöründeki giriĢimler yaptı; Sanayi 

ürünlerinin ihracatının %58,3‘ünü ana faaliyeti sanayi olan giriĢimler, %38,3‘ünü ise ana 

faaliyeti ticaret olan giriĢimler gerçekleĢtirdi. Ana faaliyeti sanayi olan giriĢimlerin yaptığı 

ihracatın ise %95,4‘ü imalat sanayi ürünleri, %2,2‘si tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri 

oldu. 

GiriĢimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri ithalatının %49,4‘ü sanayi, %39,6‘sı 

ticaret ve %11,1‘i diğer sektördeki giriĢimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan 

giriĢimlerin ithalatının %74,8‘ini imalat sanayi ürünleri, %15,5‘ini madencilik ürünleri ve 

%3,3‘ünü ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluĢturdu. 

 

 

 

 

 

 Ġhracat Ġthalat 

  

Toplam 

 

Sanayi 

 

Ticaret 

 

Diğer 

 

Toplam 

 

Sanayi 

 

Ticaret 

 

Diğer 

 

Toplam 

 

151.570.447 

 

86.329.717 

 

59.395.614 

 

5.845.116 

 

251.357.874 

 

129.734.410 

 

83.733.536 

 

37.889.929 

Avrupa Birliği 

(AB 28) 

 

62.937.990 

 

40.109.938 

 

21.606.802 

 

1.221.250 

 

92.316.955 

 

51.147.305 

 

34.059.376 

 

7.110.274 

 

Diğer Avrupa 

(AB Hariç) 

 

14.181.467 

 

7.354.022 

 

6.073.038 

 

754.407 

 

41.290.432 

 

17.719.863 

 

9.717.461 

 

13.853.109 

 

Kuzey Afrika 

 

10.028.521 

 

6.290.345 

 

3.518.322 

 

219.854 

 

3.505.553 

 

1.610.799 

 

1866.383 

 

28.370 

 

Diğer Afrika 
4.100.176 

 
2.434.942 

 
1.501.855 

 
163.379 

 
2.520.455 

 
1.293.857 

 
684.009 

 
542.589 

 

Kuzey Amerika 

 

6.570.706 

 

4.515.320 

 

1.818.446 

 

236.939 

 

13.917.242 

 

8.026.298 

 

3.831.949 

 

2.058.996 

Orta Amerika ve 

Karayipler 

 
1.004.122 

 
445.995 

 
398.901 

 
159.226 

 
1.361.337 

 
510.195 

 
806.470 

 
44.672 

 

Güney Amerika 

 

2.126.912 

 

1.566.259 

 

538.959 

 

21.694 

 

3.658.291 

 

2.467.142 

 

1.128.552 

 

62.597 

 

Yakın ve Orta 

Doğu 

 
35.521.701 

 
15.885.883 

 
17.616.353 

 
2.019.465 

 
22.205.643 

 
12.399.331 

 
3.339.129 

 
6.467.183 

 

Diğer Asya 

 
11.999.432 

 
5.784.302 

 
5.405.950 

 
809.180 

 
54.572.709 

 
23.757.891 

 
27.939.788 

 
2.875.029 

 

Avusturalya ve 

Yeni Zellanda 

 

538.006 

 

375.305 

 

151.146 

 

11.555 

 

1.317.701 

 

376.255 

 

138.578 

 

802.868 

 

Diğer 

Okyanusya ve 

Kutup 

Böl.Ġlkeleri 

 

142.987 
13.548 

 

45.798 
83.641 

 

10.276 

 

6.157 

 

2.588 

 

1.551 

 

Diğer Ülkeler 

 
2.418.428 

 
1.553.857 

 
720.044 

 
144.527 

 
14.681.280 

 
10.419.317 

 
219.272 

 
4.042.691 
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Tablo 16 - Ürün grubuna ve çeĢit sayısına göre ihracat, 2013 

ÇalıĢan Sayısı  

1-9 

 

10-49 

 

50-249 

 

KOBĠ 

Toplamı 

 

250+ 

 

Bilinm

eyen 

 

Toplam 

Toplam  

51.530.955 

 

69.607.153 

 

50.133.785 

 

171.271.893 

 

117.862.705 

 

171.68

2 

 

289.306.28

0 

Tarım Ormancılık ve balıkçılık 

ürünleri 

 

1.972.657 

 

3.258.137 

 

3.055.147 

8

.285.942 

 

2.503.826 

 

323 

 

10.790.091 

Madencilik, taĢocakçılığı  

1.710.023 

 

2.142.934 

 

1.221.298 

5

.074.254 

 

2.307.765 

 

422 

 

7.382.442 

Ġmalat sanayi  

47.553.346 

 

63.549.908 

 

45.576.499 

1

56.679.753 

 

112.551.463 

 

148.59

2 

 

269.379.80

8 

Gıda ürünleri  

2.725.754 

 

5.127.169 

 

6.850.046 

1

4.702.970 

 

5.778.116 

 

1.182 

 

20.482.268 

Ġçecekler  

56.056 

 

103.989 

 

154.550 

3

14.595 

 

230.187 

 

3.270 

 

548.052 

Tütün ürünleri  

38 

 

3.524 

 

86.923 

9

0.485 

 

805.694 

 

0 

 

896.179 

Tekstil  

7.904.410 

 

6.627.797 

 

3.112.240 

1

7.644.447 

 

5.295.648 

 

3.018 

 

22.943.113 

Giyim eĢyası  

8.489.822 

 

11.505.600 

 

4.767.048 

2

4.762.470 

 

4.582.948 

 

27.821 

 

29.373.239 

Deri ve ilgili ürünler  

705.180 

 

751.399 

 

620.672 

2

.077.250 

 

172.834 

 

53.312 

 

2.303.396 

Kereste, ağaç ürün, mantar 

ürün(mobilya hariç) 

 

403.415 

 

345.375 

 

331.149 

1

.079.939 

 

457.775 

 

3 

 

1.537.717 

Kağıt ve kağıt ürünleri  

634.716 

 

846.400 

 

1.096.540 

2

.577.656 

 

1.252.009 

 

329 

 

3.829.995 

Basım ve kayıt hizmetleri  

186 

 

841 

 

9.152 

1

0.180 

 

202 

 

0 

 

10.381 

Kok ve rafine petrol ürünleri  

166.706 

 

995.868 

 

915.975 

2

.078.549 

 

9.954.033 

 

1 

 

12.032.583 

Kimyasallar ve kimyasal 

ürünler 

 

1.858.796 

 

3.725.769 

 

2.509.396 

8

.093.962 

 

4.875.783 

 

123 

 

12.969.867 

Temel eczacılık ürünleri ve 

müstahzarları 

 

164.966 

 

384.496 

 

217.172 

7

66.633 

 

827.160 

 

5 

 

1.593.798 

Kauçuk ve plastik ürünler  

1.775.896 

 

2.273.457 

 

2.989.874 

7

.039.226 

 

6.376.665 

 

754 

 

13.416.645 

Diğer metalik olmayan mineral 

ürünler 

 

1.934.597 

 

2.824.102 

 

1.384.910 

6

.143.608 

 

2.085.009 

 

106 

 

8.228.723 

Ana metaller  

6.938.207 

 

9.860.304 

 

3.883.746 

2

0.662.258 

 

12.431.866 

 

24.184 

 

33.138.307 

Fabrikasyon metal ürünler, 

makine ve ekipmanlar hariç 

 

2.868.090 

 

3.003.886 

 

3.452.369 

9

.324.345 

 

5.185.005 

 

2.877 

 

14.512.227 

Bilgisayarlar ile elektronik ve 

optik ürünler 

 

248.532 

 

550.221 

 

390.910 

1

.189.663 

 

3.942.285 

 

14 

 

5.131.963 

Elektrikli teçhizat  

2.475.367 

 

2.719.660 

 

3.332.094 

8

.527.121 

 

11.338.528 

 

118 

 

19.865.767 
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ÇalıĢan Sayısı  

1-9 

 

10-49 

 

50-249 

 

KOBĠ 

Toplamı 

 

250+ 

 

Bilinm

eyen 

 

Toplam 

BaĢka yerde sınıflandırılmıĢ 

makine ve ekipmanlar 

 

3.334.804 

 

4.032.291 

 

3.137.430 

1

0.504.526 

 

7.013.598 

 

24.542 

 

17.542.666 

Motorlu kara taĢıtlar, treyler 

ve yarı treyler 

 

1.652.664 

 

2.836.701 

 

1.806.510 

8

.295.875 

 

26.832.907 

 

4.522 

 

33.133.304 

Diğer ulaĢım araçları  

456.623 

 

1.102.107 

 

988.784 

2

.547.514 

 

2.182.881 

 

1.786 

 

4.732.181 

Mobilya  

1.323.500 

 

952.410 

 

1.019.303 

3

.295.213 

 

521.785 

 

142 

 

3.817.140 

Diğer mamul eĢyalar  

1.435.020 

 

2.976.542 

 

2.519.705 

6

.931.267 

 

408.546 

 

483 

 

7.340.296 

Elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme 

 

6.094 

 

51.719 

 

76 

5

7.888 

 

0 

 

0 

 

57.888 

Su temini  

190.776 

 

463.212 

 

108.825 

7

62.813 

 

104.548 

 

0 

 

867.362 

Diğer  

98.059 

 

141.243 

 

171.940 

4

11.242 

 

395.103 

 

22.344 

 

828.689 

TÜĠK, Küçük ve Orta Büyüklükteki GiriĢimler, 2014 

Tablo sadece iĢ kayıtları sistemindeki dıĢ ticaret yapan ve ekonomik faaliyeti bilinen giriĢimleri kapsamaktadır. 

 

Tablo 17 - Ana faaliyet türlerine ve çalıĢan sayısına göre dıĢ ticaret yapan giriĢim sayısı, 2013 

ĠHRACAT 

 

Yıl 

ÇalıĢan 

Sayısı 

 

B-E Sanayi 

 

G Ticaret 

 

Diğer 

 

Toplam 

 

2013 

 

Toplam 

 

26.271 

 

26.307 

 

7.015 

 

59.593 

  

1-9 

 

7.859 

 

17.235 

 

3.692 

 

28.786 

  

10-49 

 

11.879 

 

7.736 

 

2.256 

 

21.871 

  

50-249 

 

5.181 

 

1.125 

 

744 

 

7.050 

 KOBĠ 

Toplamı 

 

24.919 

 

26.096 

 

6.692 

 

57.707 

  

250+ 

 

1.339 

 

195 

 

300 

 

1.834 

  

Bilinmeyen 

 

13 

 

16 

 

23 

 

52 

 

VI.5. ĠTHALATTA KOBĠ 

Ġthalatın %50,5‘i ilk 50 giriĢim tarafından gerçekleĢtirildi. Ġhracatın %43,3‘ünü ilk 100 

giriĢim, ithalatın %50,5‘ini ise ilk 50 giriĢim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 giriĢim toplam 

ithalatın %15,9‘unu, en çok ithalat yapan ilk 5 giriĢim ise ithalatın %25,7‘sini gerçekleĢtirdi. 
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En fazla ithalat yapan ilk 5 giriĢimin sanayi sektöründeki payı %17,9, ticaret 

sektöründeki payı ise %13,1 oldu. En fazla ithalat yapan ilk 5 giriĢimin sanayi sektöründeki 

payı %22,4 iken, bu pay ticaret sektöründe %14,1 oldu. 

 

Tablo 18 - Ana faaliyet türlerine ve çalıĢan sayısına göre dıĢ ticaret yapan giriĢim sayısı, 2013 

ĠTHALAT 

 

Yıl 

ÇalıĢan 

Sayısı 

 

B-E Sanayi 

 

G Ticaret 

 

Diğer 

 

Toplam 

 

2013 

 

Toplam 

 

23.514 

 

31.310 

 

10.767 

 

65.591 

  

1-9 

 

6.698 

 

21.576 

 

5.609 

 

33.883 

  

10-49 

 

9.789 

 

8.107 

 

3.001 

 

20.897 

  

50-249 

 

5.465 

 

1.308 

 

1.268 

 

8.041 

 KOBĠ 

Toplamı 

 

21.952 

 

30.991 

 

9.878 

 

62.821 

  

250+ 

 

1.528 

 

252 

 

691 

 

2.471 

  

Bilinmeyen 

 

34 

 

67 

 

198 

 

299 

 

 

Tablo 19 - Ürün grubuna ve çeĢit sayısına göre Ġthalat, 2013 

 

ÇalıĢan Sayısı 

 

1-9 

 

10-49 

 

50-249 

 

KOBĠ 

Toplamı 

 

250+ 

 

Bilinmey

en 

 

Toplam 

 

Toplam 

 

27.204.087 

 

77.691.903 

 

85.894.396 

 

190.790.386 

 

287.515.296 

 

342.897 

 

478.648.579 

Tarım Ormancılık ve 

balıkçılık ürünleri 

 

1.270.554 

 

2.946.405 

 

4.351.278 

 

8.568.237 

 

6.048.469 

 

4.301 

 

14.621.007 

 

Madencilik, taĢocakçılığı 

 

730.012 

 

5.677.698 

 

2.010.205 

 

8.417.915 

 

64.264.681 

 

2 

 

72.682.599 

 

Ġmalat sanayi 

 

24.590.957 

 

68.423.480 

 

78.626.747 

 

171.641.184 

 

202.209.365 

 

336.938 

 

374.187.487 

 

Gıda ürünleri 

 

1.186.669 

 

2.066.120 

 

2.685.014 

 

5.937.803 

 

4.633.845 

 

6.184 

 

10.577.831 

 

Ġçecekler 

 

66.761 

 

188.167 

 

173.398 

 

428.326 

 

289.084 

 

5 

 

717.415 

 

Tütün ürünleri 

 

398 

 

553 

 

13.490 

 

14.441 

 

244.485 

 

0 

 

258.926 

 

Tekstil 

 

1.930.268 

 

2.749.129 

 

1.892.695 

 

6.572.092 

 

3.832.586 

 

39.300 

 

10.443.978 

 

Giyim eĢyası 

 

369.815 

 

1.633.001 

 

860.672 

 

2.863.488 

 

2.851.469 

 

1.282 

 

5.716.239 
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ÇalıĢan Sayısı 

 

1-9 

 

10-49 

 

50-249 

 

KOBĠ 

Toplamı 

 

250+ 

 

Bilinmey

en 

 

Toplam 

 

Deri ve ilgili ürünler 

 

365.078 

 

805.249 

 

1.024.971 

 

2.195.297 

 

1.211.148 

 

36.801 

 

3.443.247 

 

Kereste, ağaç ürün, mantar 

ürün(mobilya hariç) 

 

385.439 

 

942.298 

 

593.950 

 

1.921.687 

 

822.390 

 

552 

 

2.744.629 

 

Kağıt ve kağıt ürünleri 

 

452.695 

 

1.784.147 

 

1.809.539 

 

4.046.381 

 

3.231.786 

 

866 

 

7.279.033 

 

Basım ve kayıt hizmetleri 

 

2.093 

 

2.809 

 

17.421 

 

22.323 

 

9.276 

 

2 

 

32.051 

 

Kok ve rafine petrol ürünleri 

 

423.434 

 

2.022.063 

 

3.892.422 

 

6.337.919 

 

29.838.590 

 

560 

 

36.177.069 

 

Kimyasallar ve kimyasal 

ürünler 

 

4.280.662 

 

11.475.867 

 

14.083.980 

 

29.840.510 

 

25.025.512 

 

19.138 

 

54.885.160 

Temel eczacılık ürünleri ve 

müstahzarları 

 

215.307 

 

1.653.978 

 

2.188.322 

 

4.057.607 

 

4.772.932 

 

111.079 

 

8.941.618 

 

Kauçuk ve plastik ürünler 

 

1.033.125 

 

2.315.781 

 

2.301.812 

 

5.650.719 

 

3.740.519 

 

3.138 

 

9.394.376 

Diğer metalik olmayan 

mineral ürünler 

 

563.212 

 

1.078.892 

 

828.594 

 

2.470.698 

 

1.360.121 

 

214 

 

3.831.033 

 

Ana metaller 

 

4.301.584 

 

14.818.994 

 

9.115.978 

 

28.236.557 

 

38.404.639 

 

23.520 

 

66.664.717 

Fabrikasyon metal ürünler, 

makine ve ekipmanlar hariç 

 

833.90 

 

2.363.097 

 

2.351.189 

 

5.548.190 

 

4.658.691 

 

2.726 

 

10.209.608 

Bilgisayarlar ile elektronik ve 

optik ürünler 

 

1.689.022 

5

.435.221 

 

7.077.268 

 

14.201.511 

 

13.885.027 

 

7.519 

 

28.094.057 

 

Elektrikli teçhizat 

 

1.171.826 

3

.436.250 

 

2.847.430 

 

7.455.505 

 

10.160.442 

 

2.792 

 

17.618.739 

BaĢka yerde sınıflandırılmıĢ 

makine ve ekipmanlar 

 

2.647.970 

8

.120.839 

 

13.370.320 

 

24.139.129 

 

19.925.539 

 

77.222 

 

44.141.889 

Motorlu kara taĢıtlar, treyler 

ve yarı treyler 

 

1.075.363 

2

.077.409 

 

8.038.523 

 

11.191.294 

 

25.685.929 

 

334 

 

36.877.557 

 

Diğer ulaĢım araçları 

 

170.877 

8

60.129 

 

1.091.370 

 

2.122.376 

 

5.757.240 

 

2.469 

 

7.882.086 

 

Mobilya 

 

142.581 

2

68.813 

 

227.601 

 

638.995 

908.705  

451 

 

1.548.150 

 

Diğer mamul eĢyalar 

 

1.282.873 

2

.324.672 

 

2.140.789 

 

5.748.335 

 

958.961 

 

786 

 

6.708.081 

Elektrik, gaz, buhar ve 

iklimlendirme 

 

447.282 

1

48.227 

 

34.130 

 

629.639 

 

0 

 

0 

 

629.639 

 

Su temini 

 

73.886 

3

15.320 

 

554.008 

 

943.194 

 

14.077.427 

 

0 

 

15.020.621 

 

Diğer 

 

91.416 

1

80.773 

 

318.028 

 

590.216 

 

915.355 

 

1.655 

 

1.507.226 

TÜĠK, Küçük ve Orta Büyüklükteki GiriĢimler, 2014 
Tablo sadece iĢ kayıtları sistemindeki dıĢ ticaret yapan ve ekonomik faaliyeti bilinen giriĢimleri kapsamaktadır. 
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GiriĢimlerin %47,4‘ü tek ülkeden ithalat yaptı. GiriĢimlerin %44,9‘u tek ülkeye 

ihracat yaparken, %16,3‘ü iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan 

giriĢimlerin oranı %4,3 iken, bu giriĢimlerin ihracattaki payı %56,3 oldu.  

GiriĢimlerin %47,4‘ü tek ülkeden ithalat yaparken, %16,6‘sı iki ülkeden ithalat yaptı. 

Yirmi ve daha fazla ülkenin ithalat yapan giriĢimlerin oranı %2,1 iken, bu giriĢimlerin 

ithalattaki payı %54,2 oldu. 
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Tablo 20 - Ülke grubu ve çalıĢan sayısına göre ithalat, 2013 

 
Ülke Grubu ÇalıĢan Sayısı  2013 

Afrika 

Toplam 11.488.754 

1-9 642.077 

10-49 1.699.484 

50-249 1.815.506 

KOBĠ Toplamı 4.157.066 

250+ 7.331.655 

Bilinmeyen 34 

Amerika 

Toplam 35.986.321 

1-9 1.575.168 

10-49 4.974.627 

50-249 6.105.457 

KOBĠ Toplamı 12.655.252 

250+ 23.312.186 

Bilinmeyen 18.882 

Asya 

Toplam 146.220.434 

1-9 11.515.358 

10-49 33.424.885 

50-249 29.212.252 

KOBĠ Toplamı 74.152.495 

250+ 72.010.214 

Bilinmeyen 57.726 

Avrupa 

Toplam 254.829.726 

1-9 13.307.675 

10-49 36.956.064 

50-249 47.761.400 

KOBĠ Toplamı 98.025.139 

250+ 156.539.587 

Bilinmeyen 265.000 

Diğer Ülkeler 

Toplam 30.123.343 

1-9 163.809 

10-49 636.843 

50-249 999.781 

KOBĠ Toplamı 1.800.433 

250+ 28.321.655 

Bilinmeyen 1.255 

Toplam 

Toplam 478.648.579 

1-9 27.204.087 

10-49 77.691.903 

50-249 85.894.396 

KOBĠ Toplamı 190.790.386 

250+ 287.515.296 

Bilinmeyen 342.897 

TÜĠK, Küçük ve Orta Büyüklükteki GiriĢimler,2014 

Tablo sadece iĢ kayıtları sistemindeki dıĢ ticaret yapan ve ekonomik faaliyeti bilinen giriĢimlere ait verileri kapsamaktadır. 
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Buraya kadar incelediğimiz tüm veriler ıĢığında, KOBĠ‘lerin önemli bir bölümü küçük 

ölçekli firmalardır, yani Türkiye‘de KOBĠ tanımı içerisinde tanımlanan 1-249 kiĢi çalıĢtıran 

giriĢimlerin var olduğu bir ekonomiye sahiptir.  

KOBĠ‘ler, çalıĢma yöntemlerindeki esneklik sayesinde değiĢen piyasa koĢulları ve 

teknolojik geliĢmelere hızla uyum sağlayabilmektedir. Bürokratik olmayan; yalın ve 

yeniliklere açık yönetim tarzı, KOBĠ‘lere süratli karar alma ve uygulama avantajı 

sağlayabilmektedir. KOBĠ‘ler butik üretim sayesinde ürün farklılaĢması sağlamakta ve büyük 

iĢletmelere ara malı temin ederek tedarik zincirini tamamlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı 

KOBĠ‘ler günümüzde, ―büyüyemediği için küçük kalmıĢ‖ iĢletmeler olarak değil ―ekonomik 

kalkınmanın itici gücü‖ olarak değerlendirilmekte ve ülkelerin geliĢme stratejilerinin önemli 

bir parçasını oluĢturmaktadır. 

KOBĠ‘ler, dengeli gelir dağılımının tesisindeki olumlu katkıları nedeniyle sosyal 

kalkınmada da bir baĢka deyiĢle istihdam konusunda da önemli bir iĢlev görmektedirler. 

KOBĠ'ler, faaliyet gösterdikleri bölgelerde istihdam ve gelir artıĢı sağlayarak, büyük Ģehirlere 

doğru göçü önlemekte ve bölgede canlı yaĢama ve büyüme potansiyeli yüksek olan yeni 

iĢletmelerin doğuĢuna ortam hazırlamaktadırlar. Diğer yandan, KOBĠ'ler, bölgesel kalkınma 

süreci içerisinde, ülkenin tüm yaratıcı giriĢimci potansiyelini ortaya çıkarmakta ve kalifiye 

eleman yetiĢtirilmesinde de önemli katkılar sağlamaktadır. 
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VII BÖLÜM 

TÜRKĠYE’DE KOBĠ POLĠTĠKASI VE KURUMSAL ALTYAPI 

SanayileĢmiĢ ülkelerde 1960 yılına gelinceye kadar bir iĢletme ne kadar büyük olursa 

o ölçüde maliyet tasarrufu sağlanır görüĢü hâkimdi. Bu ölçek ekonomileri kavramına göre, 

teknoloji yoğun safhaya geldikçe maliyetler düĢecek ve sonuçta rekabet Ģartlarına 

dayanamayacak olan KOBĠ‘ler yok olacaktı. Üretim sistemlerinde görülen teknolojik 

geliĢmeler, iĢ organizasyonunun daha rasyonel ve etkin yöntemlerle planlanması, 

standartlaĢma, tüketicinin taleplerindeki değiĢiklikler ve hızlı artıĢlar 1960‘lı yıllarda üretimde 

esnekliğin gereksinimini ortaya çıkarmıĢ, ölçek ekonomileri görüĢüne alternatif olarak ―küçük 

güzeldir‖ görüĢü ön plana çıkmaya ve büyüklük önemini yitirmeye baĢlamıĢtır. 1970‘li 

yılların baĢında yaĢanan hammadde krizi ve özellikle petrol fiyatlarındaki ciddi artıĢlar, 

uluslararası ticaret arenasında beklenmedik bir ortama sahne olmuĢ ve büyük iĢletmelerin 

krizlere,  küçük ve orta ölçekli iĢletmelerden daha az dayanıklı olduğunu ortaya çıkarmıĢtır. 

Böylece sanayi dokusunda KOBĠ‘ler önem kazanmaya baĢlamıĢtır(KSEP 2011-2013 Stratejisi 

ve Eylem Planı s.24).  

Bu yeni dönemde tüketicinin tercihlerini belirleyen kalite faktörü, ürünün beğeni ve 

standartlarında hızlı değiĢimlere sebep olmuĢtur. Söz konusu değiĢikliklere kolayca uyum 

gösteren KOBĠ‘ler, büyük hacimli sanayi kuruluĢlarını geride bırakmıĢlardır. 1980 yılından 

itibaren hıza dayalı rekabet döneminin baĢlamasıyla hantal yapılı, binlerce personel çalıĢtıran 

ve dikine bir hiyerarĢik sistemle yönetilen firmaların yerini, küçülerek hızlı kararlar alıp 

uygulayabilen, yatay ve esnek bir yönetim anlayıĢına sahip dinamik firmalar almaya 

baĢlamıĢtır. Bu firmalar tüketicinin isteklerini anında devreye sokabilmekte ve rakiplerinin 

önüne geçerek küresel bazda yok edici rekabet Ģartlarına dayanabilmektedirler.(KSEP 2011-

2013 Stratejisi ve Eylem Planı s.24) 

KOBĠ‘lerin öneminin benimsenmesiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde küçük ve 

orta ölçekli iĢletmelerin korunması ve geliĢtirilmesi için bu kesimin gereksinimi olan finansal 

ve teknolojik destekler sağlanmaya baĢlanmıĢtır. Ülkemizde de KOBĠ‘lerin desteklenmesini 

amaçlayan programlar, 1980‘li yıllardan itibaren uygulanmaya baĢlanmıĢ ve 1990‘lı yılların 

baĢından itibaren bu amaca hizmet eden KOSGEB ve TTGV gibi yapıların kurulmasıyla hız 

kazanmıĢtır. 2000‘li yıllarda ise desteklerin ve uygulayıcı kuruluĢların sayısında önemli 

artıĢlar yaĢanmıĢtır. Her ne kadar büyük kısmı doğrudan KOBĠ‘ler hedef alınarak 

tasarlanmamıĢ olsa da, farklı kurumlarca yürütülen ve özel sektör iĢletmelerine açık olan bu 
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desteklerden KOBĠ‘ler de yararlanmaktadır. (KSEP 2011-2013 Stratejisi ve Eylem Planı s.24-

25)  

Sanayi sürecinde; imalat sanayi alanında faaliyet gösteren iĢletmelerin rekabet 

gücünün arttıran, sadece imalat yetkinliği değildir. Ġmalatını yaptığı ürünlerinde tasarım, 

lojistik, dağıtım gibi pek çok hizmet alanındaki performansına da bağlıdır. Buna göre, 

hizmetler sektöründeki aksaklıklar ve darboğazlar giderilmeden, imalat sanayi sektöründeki 

verimlilik artıĢlarının tam olarak gerçekleĢtirilmesi mümkün olamayacaktır. Bu sebeple 

üretmek yeterli değildir, tüm sektörler birbiri ile bağlantılı ve koordineli çalıĢan bir sistemin 

parçasıdır. (KSEP 2011-2013 Stratejisi ve Eylem Planı s.24-25)   

Destek ve teĢviklerde hedef kitle sadece imalat sanayini kapsamamalı, bunun dıĢındaki 

sektörleri de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmelidir. Proje destek programları ile; makro strateji 

dokümanlarında iĢaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda 

hazırlanan projeler, KOBĠ‘lerin, üretim, yönetim organizasyon, pazarlama vb. alanlarında 

geliĢmelerini sağlayacak projeler ve KOBĠ‘lerin ortak tedarik, tasarım, pazarlama, laboratuar, 

makine-teçhizat kullanımı gibi konulardaki iĢbirliği projeleri desteklenmektedir. (KSEP 2011-

2013 Stratejisi ve Eylem Planı s.24-25) 

VII.1. KOBĠ POLĠTĠKASI VE UYGULANMASINDA YER ALAN KURUMLAR 

KOBĠ‘lerin en büyük sorunlarından biri hibe ve teĢviklere ulaĢımda yaĢadıkları çeĢitli 

kurumlarca ve uzmanlar tarafından kabul edilmektedir. Hibe ve teĢviklerden faydalanmak 

isteyen KOBĠ hangi kurumun ne tür hibe ve desteklerinin olduğunu bilmemektedir. Kendi 

faaliyetiyle ilgili desteklerin varlığından habersizdir. (SEZER Sezgin,KOBĠ‘nin Gücü, s23) 

 

Bugün KOBĠ‘lerin hibe ve desteklerden faydalanılması halinde ülke ekonomimizin 

%70 büyümesi kaçınılmazdır. Hemen her ülkede küçük ve orta boy iĢletmeler ekonomik 

yapının temelini teĢkil etmelerine rağmen, pek çok bürokratik engeli aĢamadıkları içinde 

aslında yetenekli oldukları halde ölçeklerini büyütmezler. Bunun farkında olan bazı ülkeler bu 

iĢletmeleri değiĢik bakımlardan destekleyerek geliĢmelerin imkanlar hazırlamıĢlardır. 

Ülkemizde de özellikle son 3 yıldır bu konuda önemli adımlar atılmıĢtır. (SEZER Sezgin, 

KOBĠ‘nin Gücü, s23) 

KOBĠ‘lerin artan önemine paralel olarak ülkemizde çeĢitli kurum ve kuruluĢlar 

tarafından KOBĠ‘lere yönelik çok sayıda destek verildiği gözlemlenmektedir. Bu desteklerden 

beklenen faydaların sağlanabilmesi için; hedef grup ve ihtiyaç analizlerinin doğru Ģekilde 
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yapılması, uygun araçlarla desteklenmiĢ programların oluĢturulması, uygulamanın düzenli bir 

Ģeklide izlenmesi ve geliĢmelerin değerlendirilerek, tedbirlerin zamanında alınması 

gerekmektedir. KOBĠ‘lere sağlanan desteklerin değerlendirilmesinin en önemli nedeni, 

hükümetler tarafından vergi mükelleflerinden elde edilen vergi gelirlerinin önemli kısmının 

KOBĠ‘lerle ilgili destek programlarına aktarılmasıdır. 

Ülkemizde KOBĠ‘lere hibe ve teĢvik sağlayan ve KOBĠ politikasının oluĢturulması ve 

uygulanması süreçlerinde yer alan baĢlıca kurumlar ve rolleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 BĠLĠM, SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI 

Sanayi ve KOBĠ politikalarının oluĢturulması ve yönlendirilmesi, organize 

sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliĢtirme bölgelerinin kuruluĢ ve iĢleyiĢ 

süreçlerinin koordinasyonu, esnaf ve sanatkarlar ile sektörlere iliĢkin stratejilerin 

hazırlanması, AR-GE çalıĢmalarında vergisel indirimler, istisnalar ve muafiyetler 

sağlamaktadır. Ayrıca Üniversite-sanayi iĢbirliği ile yürütülen ve Bakanlıkça desteklenmesi 

uygun görülen AR-GE Projelerinin %75‘i Bakanlıkça hibe olarak, %25‘i proje ortağı firma 

tarafından karĢılanmaktadır. Bakanlık yeni ve yenilikçi bir iĢ fikri bulunan, örgün öğrenim 

veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek 

durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya 

doktora derecelerinden birini ön baĢvuru tarihinden en çok beĢ yıl önce almıĢ kiĢiler 

baĢvurabilmektedir. ĠĢ fikri desteklenmesi uygun bulunan giriĢimci, firmasını kurmasını 

müteakip bir defaya mahsus olmak üzere, en fazla 100.000,00TL teminatsız hibe destek ile bir 

yıl süre boyunca desteklenmektedir.  

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel 

Programı (BROP) ile, hedef bölgelerdeki illerden gelecek baĢvurular doğrultusunda proje 

finansmanı sağlanması amaçlanmaktadır. KOBĠ‘lerin direk baĢvurusuna hali hazırda açık 

olmayan programa, hedef bölgede yer alan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluĢlarının 

yanı sıra KOBĠ‘lerin ortak çıkarlarını korumak gibi bir misyonları da bulunan oda, birlik ve 

borsa benzeri kuruluĢlar da baĢvurabilmektedir. Program kapsamında, belli bir sektördeki tüm 

KOBĠ‘lerin ortak faydasına yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Projelerin en fazla 

%85‘ine kadar finansmanı AB‘den geriye kalan kısmı ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı merkez bütçesinden karĢılanmaktadır. 

(çevrimiçi:http://www.kobi.org.tr/index.php/destek-ve-tevikler/destekler) 
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TeknogiriĢim Sermayesi Destek Programı; yüksek eğitimli teknoloji ve yenilik 

odaklı iĢ fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teĢebbüslere 

dönüĢtürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların 

değerlendirilmesini kapsar. .(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü,s:355) 

Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi‘nde faaliyet gösteren giriĢimci firmalara sağlanan 

destek ve muafiyetler; firma ve giriĢimciler gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti, Ar-Ge 

personeline gelir vergisi muafiyeti, KDV muafiyeti, sigorta prim desteği, destek personeline 

gelir vergisi muafiyeti, yabancı yatırımcıların teĢvik edilmesi, yabancı uyruklu personel 

çalıĢtırma kolaylığı, öğretim üyelerine sağlanan destekler, Ar-Ge yatırım desteği, TGB‘nde 

teknoloji transfer ofislerinin kuruluĢu ve yatırım istisnası desteğidir. .(SEZER Sezgin, 

KOBĠ‘nin gücü,s:357) 

Teknolojik Ürün tanıtım ve pazarlama destek programı sanayinin uluslararası 

pazarlarda rekabet gücünün arttırılarak daha dinamik bir yapıya kavuĢturulmasını temin 

etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya 

prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleĢik kuruluĢlara destek verilmesi 

amaçlanmaktadır. .(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü,s:361) 

OSB destekleri kapsamında ise, sanayicilerimize OSB‘ler aracılığıyla altyapısı 

hazır uluslar arası standartlarda yatırım yapabilecekleri sanayi parselleri sunmaktadır. 

Ülkemizin sanayi üretim üssü olan Organize Sanayi Bölgelerinin alt yapıları, düĢük faizli ve 

uzun vadeli kredi ile desteklemektedir. 

 MALĠYE BAKANLIĞI 

Vergisel teĢviklerin uygulanması yanı sıra,  

1. 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt Ġçi Ġhtisas Fuarlarının 

Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğ: Uluslararası nitelikteki yurtiçi 

ihtisas fuarlarının dıĢ tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde 

katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. 

2. 97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ: 

Bu desteğin amacı; Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya 

tarım ya da yazılım sektörlerinde iĢtigal eden Ģirketler tarafından 

çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum 

sağlanabilmesini teminen akredite edilmiĢ kurum ve/veya 

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=0FCD75B3-D8D3-8566-4520AE92BA183DC2
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=0FCD75B3-D8D3-8566-4520AE92BA183DC2
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=7924EE8E-D8D3-8566-452070DDCEC9618C
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kuruluĢlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal 

emniyeti ve güvenliğini gösterir iĢaretler ile tarım ürünlerine iliĢkin 

laboratuar analizleri ve belgelendirme iĢlemleriyle ilgili harcamaların 

belirli bir bölümünün karĢılanmasıdır. 

3. 98/10 Sayılı AraĢtırma-GeliĢtirme (AR-GE) Yardımına ĠliĢkin 

Tebliğ: Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının 

yükseltilmesi, maliyet düĢürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni 

tekniklerin uygulanması, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji 

geliĢtirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koĢullarına uyumu 

konusunda bilimsel esaslara uygun ve araĢtırma ve geliĢtirme 

faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak 

çalıĢma ve teknoloji uyarlanmasına yönelik bir destektir. 

4. 2000/1 Ġstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ: Sektörel DıĢ Ticaret 

ġirketi unvanını haiz firmaların münhasıran dıĢ ticarete iliĢkin 

iĢlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli 

yönetici ve eleman istihdamının sağlanması amaçlanmaktadır. 

5. 2009/5 Sayılı Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının 

Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğ: Desteğin amacı; Firmalarımızın 

yurt dıĢı fuarlara iĢtiraki ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara 

bireysel katılımlarının sağlanması ile Türk ihraç ürünlerinin 

tanıtılması ve pazarlanması suretiyle desteklenmesidir. 

6. 2010/6 Sayılı Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ:  Bu Tebliğ‘in amacı, Türkiye‘de 

sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren Ģirketler ile ĠĢbirliği KuruluĢları 

üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını 

sağlamak, bu çerçevede yurt dıĢında gerçekleĢtirilen tanıtım, marka 

tescil giderleri ile yurt dıĢında mal ticareti yapmak amacıyla açılan 

birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının Destekleme ve Fiyat Ġstikrar 

Fonu‘ndan (DFĠF) karĢılanmasıdır.(18 Ağustos 2010, Resmi Gazete, 

Sayı:27676) 

7. 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin YurtdıĢında MarkalaĢması, Türk 

Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY’nin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ: Türk markalarının pazara giriĢ ve 

tutunmalarına yönelik gerçekleĢtireceği her türlü faaliyet ve 

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A839BCCE-D8D3-8566-45200838B277B1B6
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=0FDD6267-D8D3-8566-452081AC4DBEA136
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=0FDD6267-D8D3-8566-452081AC4DBEA136
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A641999E-D8D3-8566-4520615DE6F92EB0
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A641999E-D8D3-8566-4520615DE6F92EB0
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A641999E-D8D3-8566-4520615DE6F92EB0
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organizasyonlara iliĢkin giderler ile olumlu Türk malı imajının 

oluĢturulması ve yerleĢtirilmesi için yurt içinde ve yurt dıĢında 

gerçekleĢtireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre 

Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu‘ndan karĢılanması 

amaçlanmaktadır. 

8. 2011/1 Sayılı Pazar AraĢtırması ve Pazara GiriĢ Desteği 

Hakkında Tebliğ: Desteğin amacı; sınai ve/veya ticari Ģirketler ile 

yazılım sektöründe faaliyet gösteren Ģirketlerce gerçekleĢtirilen yurt 

dıĢı pazar araĢtırması gezilerine iliĢkin giderlerin karĢılanmasıdır. 

9. 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ: Desteğin amacı; Türkiye'de sınai 

ve/veya ticari faaliyette bulunan Ģirketler ile yazılım sektöründe 

faaliyet gösteren Ģirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü 

arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir. 

10. 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ: Tasarımcı ġirketi: 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuĢ, Türkiye'de ticari 

ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu 

Endüstriyel Ürün Tasarımı veya Moda Tasarımı alanlarında faaliyet 

göstermekte olan Ģirketleri, 

Tasarım Ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 

kurulmuĢ ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danıĢmanlığı faaliyetinde 

bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan Endüstriyel 

Ürün Tasarımı veya Moda Tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte 

olan Ģirketleri,‖ 

Birlikler tarafından düzenlenen tasarım yarıĢmalarında dereceye giren 

yıllık en fazla 30 (otuz) adet tasarımcının yurtdıĢındaki eğitim 

giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aĢmamak kaydıyla 

oluĢacak yaĢam giderlerine iliĢkin Birliklerin gerçekleĢtirecekleri 

harcamalar en fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenir.‖(10 Nisan 2011, 

Resmi Gazete, sayı:27901) 

 

 

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=D1AEC9CD-D8D3-8566-452051DD8F27C790
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=D1AEC9CD-D8D3-8566-452051DD8F27C790
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A75E80DF-D8D3-8566-4520063D66F6A127
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A75E80DF-D8D3-8566-4520063D66F6A127
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A5CB41A4-D8D3-8566-45208B9AE8CFB76A
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11. 2011/4 Sayılı Teknik MüĢavirlik Firmalarının Yurt DıĢındaki 

Faaliyetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ: Bu 

Tebliğ, teknik müĢavirlik, müteahhitlik Ģirketlerinin yurtdıĢında 

tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin arttırılmasının sağlanmasını, DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığı tarafından hedef pazar olarak belirlenen 

ülkelerde bu faaliyetler kapsamında, Türk malı ve hizmetlerinin 

artırılmasına yönelik olarak Teknik MüĢavirlik ġirketleri, Bağımsız 

Teknik MüĢavirlik ġirketleri, Müteahhitlik ġirketleri, Ortak 

GiriĢimler, Sektörel MüĢavirlik ġirketleri, ĠĢbirliği KuruluĢları 

ve Sektörel KuruluĢlarca yurt içi ve yurt dıĢında gerçekleĢtirilen bazı 

faaliyetlere iliĢkin harcamaların Destekleme ve Fiyat Ġstikrar 

Fonu‘ndan (DFĠF) karĢılanmasını amaçlamaktadır.(16 Mayıs 2011, 

Resmi Gazete, Sayı;27936) 

12. 2010/10 Tarımsal Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Yardımlarına ĠliĢkin 

Tebliğ:  Bu Tebliğ, ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası 

piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması 

amacıyla hazırlanmıĢtır.(24 Aralık 2010, Resmi Gazete, Sayı;27795) 

 

 KALKINMA BAKANLIĞI 

Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda yer alan KOBĠ‘lere iliĢkin 

politikaların hazırlanması ve uygulanmasının koordine edilmesi kapsamında yardımcı olur. 

 HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI 

Yatırım teĢviklerinin belirlenmesi ve uygulanmasının koordinasyonu, devlet 

desteklerinin izlenmesi, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun sekretaryasının yürütülmesi ve 

müsteĢarlık aracılığıyla yurt dıĢından sağlanan KOBĠ kredilerini ve söz konusu kredileri 

kullanan KOBĠ‘lerde meydana gelen geliĢmeleri niceleyerek her yıl bu bilgiler ıĢığında plan 

yapmaktadır. Hazine MüsteĢarlığı bünyesinde kurulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu 

çalıĢmaları Ģu Ģekildedir; (çevrimiçi http://www.hazine.gov.tr/) 

 Ekonomik istikrarla ilgili geliĢmeleri izlemek ve değerlendirmek 

 Para, kredi, finans, maliye, borçlanma, gelirler ve diğer ekonomi politikaları ile 

plan ve programların tespitinde, uygulanmasında ve güncelleĢtirilmesinde koordinasyonu 

sağlamak. 

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A8A1AAFB-D8D3-8566-4520130A8D58C4F1
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=A8A1AAFB-D8D3-8566-4520130A8D58C4F1
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=3B6C0F4C-D8D3-8566-4520AB3F15D9F879
http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=3B6C0F4C-D8D3-8566-4520AB3F15D9F879
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 Küresel ve ulusal ekonomi ile ilgili geliĢmeleri izlemek, değerlendirmek, 

gerektiğinde araĢtırmalar yapmak veya yaptırmak. 

 Ekonomik güvenlik ve ekonomik savunmaya iliĢkin ilke ve esasların 

tespitinde, uygulanmasında ve güncelleĢtirilmesinde koordinasyonu sağlamak. 

 Gerektiğinde, gelir azaltıcı veya harcama artırıcı önerileri değerlendirmek, 

uygun görülenler hakkında etki analizlerini yapmak veya yaptırmak. 

 Devlet yardımları politikalarının tespitinde uygulanmasında ve 

güncelleĢtirilmesinde koordinasyonu sağlamak, 

 Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek; sonuçları 

ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluĢlarına bildirmek ve BaĢbakana sunmak. 

 

 EKONOMĠ BAKANLIĞI 

Serbest bölgelerin kurulması ve organizasyonu, dıĢ ticaretin arttırılmasına 

yönelik desteklerin uygulanması konusunda KOBĠ‘lere destek vermektedir. Bu kapsamda DıĢ 

Ticaret MüsteĢarlığı, tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi, yurtdıĢı marka tescil faaliyetlerinin 

desteklenmesi, AR-GE proje bazında çalıĢmalarının desteklenmesi, Pazar araĢtırma 

projelerinin desteklenmesi, yurt dıĢı fuar katılımlarının desteklenmesi, uluslararası nitelikteki 

yurtiçi ihtisas fuarlarının ve Türk ürünlerinin yurtdıĢında markalaĢması, Türk malı imajının 

yerleĢtirilmesi gibi konularda destek vermektedir. Bazı teĢvik ve destekleri; 

(http://www.ekonomi.gov.tr/) 

Pazara GiriĢ Belgeleri Desteği; Müracaat ve doküman inceleme giderler, 

Belgelendirme tetkik giderleri, Ġlk yıla ait belge kullanım ücretleri, Test/analiz raporu 

giderleri, Zorunlu Kayıt Ücretleri, Tarım ürünleri analizine iliĢkin sağlık sertifika ücreti, 

Tarım ürünleri analizine iliĢkin akreditasyon ücreti.  

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt Ġçi Fuarların Desteklenmesi; Bakanlık 

tarafından belirlenen sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dıĢ tanıtımının sağlanması 

ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacıyla organizatörlerin yapacakları 

harcamaların bu Kararın ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde 

Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu‘ndan (DFĠF) karĢılanmasıdır. 

Uluslararası Rekabetçiliğin GeliĢtirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ: 

Türkiye‘de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren 

Ģirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danıĢmanlık 

http://www.ekonomi.gov.tr/
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giderleri ile ĠĢbirliği KuruluĢlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini ve 

Bakanlık tarafından Ģirketlerin ve ĠĢbirliği KuruluĢlarının kapasitesinin geliĢtirilmesine 

yönelik gerçekleĢtirilecek faaliyetlere iliĢkin giderleri Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonundan 

(DFĠF) karĢılamaktır. 

Yurt DıĢı Pazar AraĢtırması Desteği; Sınai ve/veya ticari Ģirketler ile yazılım 

sektöründe faaliyet gösteren Ģirketlerce gerçekleĢtirilen yurt dıĢı pazar araĢtırması gezilerine 

iliĢkin giderler, %70 oranında ve yurt dıĢı pazar araĢtırması gezisi baĢına en fazla 7.500 ABD 

Dolarına kadar desteklenir. Her takvim yılı içerisinde bir Ģirketin gerçekleĢtirdiği en fazla 10 

(on) adet yurt dıĢı Pazar araĢtırması gezisi desteklenir. 

Yurt DıĢı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi; Türkiye‘de 

sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren Ģirketler ile ĠĢbirliği KuruluĢları üyelerinin ürünlerinin 

pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dıĢında gerçekleĢtirilen 

tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dıĢında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle 

ilgili giderlerinin bir kısmının Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu‘ndan (DFĠF) 

karĢılanmasıdır. 

Ġstihdam Yardımı; Sektörel DıĢ Ticaret ġirketi (SDġ) statüsünü haiz Ģirketlerin 

münhasıran dıĢ ticarete iliĢkin iĢlemlerini yürütmek üzere konusunda tecrübeli ve yüksek 

öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır. 

 KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI 

Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı veya turizm potansiyelinin 

yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı geliĢimi sağlamak 

amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararıyla 

tespit ve ilan edilen bölgeleri ifade eden kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgeleri 

bulunmaktadır. .(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü, s:455) 

Turizm merkezleri kültür ve turizm koruma ve geliĢim bölgeleri içinde veya 

dıĢında, öncelikle geliĢtirilmesi öngörülen, yeri, mevkii ve sınırları Bakanlığın önerisi ve 

Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit ve ilan edilen turizm hareketleri ve faaliyetleri yönünden 

önem taĢıyan yerleri veya bölümleri ifade eder. .(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü, s:455) 

Kamu taĢınmazlarının ve orman arazilerinin turizm yatırımlarına tahsis 

edilmesi, orman fonuna katkı bedelinin taksitlendirilmesi, elektrik havagazı ve su ücretlerinde 

indirim, haberleĢme kolaylıkları, yabancı personel çalıĢtırabilme imkanı, resmi tatil hafta sonu 
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ve öğle tatili faaliyetlerine devam edebilmeleri, turizm kredileri, taĢınmaz tahsisi, gelir vergisi 

stopajı indirimi, sigorta primi iĢveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği 

konularında sağladığı olanaklarla desteklemektedir.(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü, s:456) 

 TÜBĠTAK 

Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelere (KOBĠ) yönelik strateji ve eylem 

planlarında geliĢtirilen temel strateji, KOBĠ‘lerin verimliliklerini, katma değer içindeki 

paylarının ve uluslar arası rekabet güçlerinin arttırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, 

Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli iĢletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin 

%98‘ini oluĢturan KOBĠ‘lerin AR-GE faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıĢtır. Stratejik 

hedeflere ulaĢmak için piyasa koĢulları ve uluslar arası anlaĢmalar kapsamındaki 

yükümlülükler dahilinde, KOBĠ‘lerin AR-GE ve yenilik projeleri için farklılaĢtırmıĢ bir 

destek programı TÜBĠTAK tarafından kurgulanmıĢ ve uygulamaya alınmıĢtır.(SEZER Sezgin, 

KOBĠ‘nin gücü, s:193) 

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBĠ‘lerin, teknoloji ve 

yenilik kapasitelerinin geliĢtirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, 

katma değeri yüksek ürün geliĢtirebilmeleri, kurumsal araĢtırma teknoloji geliĢtirme 

kültürünce sahip olmaları, ulusal ve uluslar arası destek programlarında daha etkin yer 

almaları hedeflenmektedir. .(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü, s:194) 

TÜBĠTAK GiriĢim Sermayesi Destekleme Programı (GĠSDEP) ili ülkemizde 

teknoloji ve yenilik odaklı KOBĠ‘lere sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasına ve bu 

fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin teĢvik edilerek giriĢim sermayesi ekosistemin 

oluĢturulmasına katkı sağlanılması hedefleniyor. .(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü, s:196) 

TÜBĠTAK Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programının 

amacı, uluslararası AR-GE ve yenilik projeleri yapan Türkiye‘de yerleĢik kuruluĢlara 

sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikimin arttırılması, 

kuruluĢların uluslararası teknoloji birikimine eriĢiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, 

edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluĢ bünyesinde içselleĢtirilerek, özgün 

teknolojilerin geliĢtirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve 

kuruluĢların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.(SEZER Sezgin, 

KOBĠ‘nin gücü, s:196) 
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Üniversite düzeyinde giriĢimcilik ve yenilikçilik alanlarında iĢ fikri ve iĢ planı 

yarıĢmaları düzenlemektedir. Üniversite öğrencilerinin yenilikçilik temeli düĢünme 

yeteneğine sahip olmalarını sağlayarak yenilikçiliği, giriĢimcilik sürecinin merkezine 

yerleĢtiren bir nesil yetiĢmesine katkıda bulunmak ve böylece giriĢimcilik ve yenilikçilik 

konularına yönelik farkındalığı arttırmak ve çeĢitli alanlarda yenilikçilik içeren iĢ fikri olan ön 

lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı 

hazırlamak için destek sağlamaktadır. 

Bu kapsamda ulaĢılması planlanan temel hedefler; ülkemizin uluslararası 

rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüĢmesine katkı sağlamak, 

gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer 

hedeflerine katkı sağlayacak bir ―öğrenme ve uygulama‖ deneyimi sunmak, ülkemizde etkin 

çalıĢabilen, stratejik düĢünebilen, küresel entegrasyon sürecini baĢarıyla yönetebilecek yeni 

iĢletmeler kazandırmaktır. 

 KOSGEB 

KSEP‘in hazırlanması ve yürütülmesinin koordinasyonu, KOBĠ‘lerin yönetim 

becerilerinin, kurumsal yetkinliklerinin, AR-GE ve inovasyon yapma kapasitelerinin 

desteklenmesi ve geliĢtirilmesi, KOBĠ‘ler arasındaki iĢbirliklerinin desteklenmesi, giriĢimcilik 

kültürünün yaygınlaĢtırılması ve giriĢimciliğin desteklenmesi, KOBĠ‘lerle ilgili konularda 

uluslararası iĢbirliklerinin gerçekleĢtirilmesi, KOBĠ‘lerin finansmana eriĢim ve sermaye 

piyasalarına giriĢ konularında desteklenmesinde yardımcı olur. 

KOSGEB‘i biraz daha açarak incelersek, KOSGEB 20.04.1990 Sayı:20498 

Resmi Gazete ilanı ile kurulmuĢtur. Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının 

karĢılanmasında küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet 

güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik geliĢmelere uygun 

biçimde gerçekleĢtirmek amacıyla, Küçük ve orta ölçekli iĢletmeleri geliĢtirme ve destekleme 

idaresi baĢkanlığı kurulmuĢtur. KOSGEB. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu 

KuruluĢu olup, tüzel kiĢiliğe haiz ve bütün iĢlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. 

(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin Gücü, s23) 

KOSGEB‘in görevlerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. (SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin 

Gücü, s23) 
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 Sanayide, araĢtırma ve GeliĢtirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve 

faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezleri, Teknoparklar, 

DanıĢmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını 

sağlamak, 

 Üniversiteler ile Kamu Özel araĢtırma kurumlarındaki Bilim ve 

Teknoloji altyapısından iĢletmelerin yararlanmasını sağlamak, sanayi ve 

üniversite iĢbirliğini kuvvetlendirmek, 

 Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere 

eriĢmek ve yeni teknolojik bilgilere üretmek, eriĢilmiĢ ve üretilmiĢ 

bilgileri yaygınlaĢtırmak 

 Üniversite ve AraĢtırma Merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni 

ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, 

geliĢtirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hali getirilerek 

iĢletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve 

Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, 

 ĠĢletmelerin planlı yönetim anlayıĢına, modern ve çağdaĢ iĢletmecilik 

düzeyine kavuĢturulmalarını teminen değiĢik sektörlerde yatırımları 

yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl kapasiteleri 

değerlendirecek, verimliliği arttıracak; modernizasyon, üretim, 

yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi 

konularda kapsamlı ―Teknik Yardım ve Destek Programı ve Projeleri‖ni 

gerçekleĢtirecek Ġhtisas Merkezlerini kurmak ve kurulmasını sağlamak, 

 ĠĢletmelerin uluslar arası düzeyde mal üretmeleri ve daha modern 

iĢletmeler haline gelmelerini teminen gerekli yardımda bulunmak, 

sanayi rehabilitasyonu için gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi 

ürünlerini çeĢitlendirecek, yan sanayi iliĢkilerini geliĢtirecek Ģekilde; 

malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat usul ve iĢlemlerinin seçimi, 

takım aparat kullanımı, bakım-onarım planlaması ve iĢ temini gibi 

iĢyerinde ve uygulamalı olarak aktif danıĢmanlık hizmetlerini verecek 

olan DanıĢmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu iĢletmelerin ortak 

istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz ile mamul madde 

fiziki ölçümleme laboratuar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını 

sağlamak, 
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 Hizmet merkezlerinde görev alacak elemanların, özel ihtisas 

konularında eğitimini teminen Eğitim Uzmanlarının yetiĢtirilmesi, 

yaygın eğitim programlarının düzenlenmesi, iĢletmelerin eğitim 

ihtiyaçlarının tespiti ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili 

Uygulamalı Teknik Eğitim Merkezleri‘ni kurmak 

 ĠĢletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve 

beceri yönünden güçlenmeleri ve giriĢimlerini sağlamak, 

 ĠĢletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak; iĢletmelerin 

yurtiçi ve yurtdıĢı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini 

teminen gerekli çalıĢmaları yürütmek ve konuya iliĢkin danıĢmanlık 

hizmetlerini en verimli bir biçimde organize etmek, 

 GiriĢimcilik kültürünün ve ortamının geliĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırılması için gerekli tedbirleri almak, bu kapsamda giriĢimleri 

ve giriĢimcileri desteklemek, 

 ĠĢletmeler arası iĢbirliğini geliĢtirmek, yerli veya yabancı sermaye 

katkısı ile gerçekleĢtirecek ortak yatırımların oluĢturulmasını ve 

yaygınlaĢtırılmasını desteklemek, yatırım ortamının iyileĢtirilmesi için 

gerekli tedbirleri almak ve destekleri sağlamak.  

KOSGEB KOBĠ destek programının amacı ise, ĠĢletmelere özgü sorunların 

iĢletmeler tarafından projelendirdiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir 

programa ihtiyaç duyulması, KOBĠ‘lerde proje kültürü ve bilincinin oluĢturulması, 

ĠĢletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliĢtirilmesi ve esnek destekleme sistemine 

ihtiyaç duyulmasıdır. (SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin Gücü, s31) 

KOSGEB tarafından desteklenen proje konuları ise, iĢletmelerin; üretim, 

yönetim-organizasyon, pazarlama, dıĢ ticaret, insan kaynakları, mali iĢler ve finans, bilgi 

yönetimi ve bunlarla iliĢkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. (SEZER Sezgin, 

KOBĠ‘nin Gücü, s32) 

 TOBB ve TESK 

KOBĠ‘lere ve esnaf - sanatkârlara iliĢkin politika ve proje geliĢtirme 

platformlarında görev alarak Birliğin ve Birliğe bağlı odaların ve üyelerinin görüĢlerinin ve 

katkılarının çalıĢmalara yansıtılması, sektör meclisleri oluĢturarak sektörel sorunlara iliĢkin 

araĢtırma ve çözüm geliĢtirme çalıĢmalarının yürütülmesi (TOBB), KOBĠ‘lere ve esnaf - 
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sanatkârlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında 

destek vermektedir. 

 KALKINMA AJANSLARI 

NUTS Düzey 2 seviyesindeki 26 ajans ile bölgesel çapta proje bazlı 

desteklerin uygulanması, bölge planlarının hazırlanması, kamu kesimi, özel kesim ve sivil 

toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını 

sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve 

programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliĢmeyi hızlandırmak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi geliĢmiĢlik farklarını azaltmak amacı 

taĢır. .(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü, s:217) 

Kalkınma ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve 

bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiĢ 

uygunluk kriterleri doğrultusunda, bölge planı ve programları ile yıllık çalıĢma programı ve 

ilgili baĢvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlar. 

.(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü, s:218) 

 TTGV 

Özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi 

faaliyetlerini yerine getirir. BaĢarı vadeden genç ve yaratıcı giriĢimcilerle, küçük ve orta 

ölçekli iĢletmelerin büyüme ve geliĢmelerine destek veren KGF, iyi iĢ fikirlerinin önündeki 

teminat yetersizliği engelini ortadan kaldırmaktadır.  

Banka kredisi olanaklarına büyük iĢletmeler kadar kolay ulaĢamayan 

küçük iĢletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilmekte, bu sayede 

KOBĠ‘lerinde banka kredileri kullanma imkanı doğmaktadır. ÇalıĢan sayısı 250‗den az olan 

iĢletmeler KOBĠ olarak kabul edilmekte olup, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik 

sektöründeki giriĢimcilerin de talepleri karĢılanmaktadır. 

Türkiye‘nin bütün yörelerindeki KOBĠ‘ler, esnaf ve sanatkarlar. 

Tarımsal iĢletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç giriĢimciler KGF kefaleti için baĢvurabilirler. 

 TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. (EXIMBANK) 

Ġhracata yönelik üretim yapan imalatçıların kredi, sigorta ve garanti 

programları ile desteklenmesine yardımcı olur. Türk Eximbank bugün geliĢmiĢ ülkelerle aynı 
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sistemleri ihracatçılarımızın hizmetine sunmakta, öncelikle ihracatçılarımız olmak üzere yurt 

dıĢında faaliyet gösteren müteahhit ve yatırımcılara, uluslar arası nakliyecilere, turizmci ve 

iĢletmecilere geniĢ bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir. Diğer taraftan Türk 

Eximbank‘ın, birçok ülkenin resmi destekli ihracat kredi kuruluĢundan farklı olarak kredi, 

garanti ve sigorta iĢlemlerini aynı çatı altında toplamıĢ olması, ihracatçı firmalara verilen 

hizmetlerde bir bütünlük oluĢturulmasına imkan tanımaktadır. Reeskont kredisi, sevk öncesi 

ihracat kredileri, ihracata hazırlık kredileri, dıĢ ticaret Ģirketleri ihracat kredisi, sevk ve sonrası 

reeskont kredisi, ihracata dönük üretim finansman kredisi, ihracata yönelik sermaye kredisi, 

ihracata yönelik yatırım kredisi, marka kredisi, yurtdıĢı mağazalar yatırım kredisi, özellikli 

ihracat kredisi, Gemi inĢa ve ihracatı finansman, turizm kredisi, uluslararası nakliyat 

pazarlama kredisi, yurtdıĢı müteahhitlik hizmetleri köprü kredisi, döviz kazandırıcı hizmetler 

kredisi, yurt dıĢı fuar katılım kredisi, ihracat kredi sigortası, sigortalı ihracatın finansmanı, 

orta ve uzun vadeli ihracat kredi sigortası ve kalkınma bankası kredileri sağlamaktadır. 

.(SEZER Sezgin, KOBĠ‘nin gücü) 

 KREDĠ GARANTĠ FONU A.ġ. (KGF) 

Yeni istihdam oluĢturmada rekabet gücünü arttırmada ve sosyal yapıda 

önemli bir yeri olan küçük ve orta ölçekli iĢletmeleri ekonomik ve sosyal yapının dinamik 

unsurları olarak görmekte, ülkenin bugün olduğu gibi yarında geleceğe katkıda bulunacağı 

görüĢündedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiĢin hızlandığı dünyamızda yeni 

Ģartlara uyum sağlamada güçlük çeken küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeleri dinamik gücü 

küresel rekabet ortamına hazırlamaya yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 

KOBĠ‘lere kredi temini, Ar-Ge çalıĢmaları ve eğitim konularında destek sağlamaktadır. 

 TESKOMB 

Halk Bankası tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan krediler için 

kefalet hizmeti verilmesini üstlenir. 

 ĠġKUR DESTEKLERĠ 

Programın amacı, iĢveren tarafından personele ödenen maaĢ ve SGK 

prim giderlerinin 6 ay boyunca ĠġKUR tarafından karĢılanması ve iĢletmelerin eleman 

ihtiyaçlarını bu yolla karĢılaması hedeflenmektedir. Program en ez 2 çalıĢanı bulunan tüm 

hizmet ve üretim iĢletmeleri, ĠĢbaĢı Eğitim Programlarından yararlanabilmektedir. .(SEZER 

Sezgin, KOBĠ‘nin gücü, s:439) 
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 KOBĠ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ VE YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 

(KOBĠ A.ġ.) 

KOBĠ‘lere sermaye katkısında bulunarak risklerine ortak olunmak 

amacıyla giriĢim sermayesi sağlamaktadır. GiriĢim sermayesi fonlarının yatırımından sonra 

Ģirketler çok hızlı bir Ģekilde yeniden yapılandırma süreci yaĢayarak kurumsallaĢma 

konusunda büyük mesafeler katetmektedir. Bunun sonucunda artan kurumsal imajla birlikte 

güçlenen mali yapı güçlenmektedir. Mali yapının güçlenmesi, finansal kuruluĢların, mal ve 

malzeme tedarikçilerinin ve müĢterilerinin Ģirkete olan güveninin artmasına neden olmaktadır. 

Bu da Ģirketine kaliteli mal veya hizmeti rekabetçi fiyatlarla üreterek satmasına ve sonuçta da 

hızlı ve istikrarlı büyümesine neden olmaktadır. Finansmanın yanı sıra, giriĢim sermayesi 

fonları, Ģirketlere her türlü konuda danıĢmanlık ve yol gösterici rol oynamaktadırlar. Sahip 

oldukları tecrübe, bağlantı ve iĢ iliĢkileri neticesinde KOBĠ‘lerin tek baĢına baĢa 

çıkamayacakları birçok sorunun kolay bir Ģekilde hallolmasına veya ulaĢılmaz yada açılmaz 

olarak görülen bazı kapıların açılmasına yardımcı olmaktadır.  

VII.2. KOBĠ’LERE YÖNELĠK PROGRAM, DESTEK VE TEġVĠKLER  

Türkiye‘de KOBĠ‘lere yönelik olarak çeĢitli kurumlar tarafından farklı amaçlara 

hizmet eden destek ve teĢvik programları uygulanmaktadır. Bu programların, hibe, geri 

ödemeli destek, vergisel avantaj, doğrudan kredi ve kredi kullanımına yönelik destekten 

oluĢan araçları kullandığı görülmektedir. Uygulanan destek ve teĢvik programlarının destek 

grubu ve ilgili kurum bazında dağılımı Tablo 21‘de verilmiĢtir.  

Tablo 21 - KOBĠ’lere yönelik destek ve teĢvikler 

Destek grubu Destek Ġlgili kurum 

DanıĢmanlık, sistem ve kapasite 

geliĢtirmenin desteklenmesi 

Eğitim ve danıĢmanlık yardımı DTM 

DanıĢmanlık desteği KOSGEB 

Eğitim destekleri KOSGEB 

Sosyal ve iktisadi kalkınma destekleri Kalkınma Ajansları 

Test, analiz ve kalibrasyon desteği KOSGEB 

Belgelendirme (ürün, sistem) desteği KOSGEB 

Tasarım desteği KOSGEB 

KOBĠ proje destek programı KOSGEB 

Nitelikli istihdam desteği KOSGEB 

4857 sayılı Kanun kapsamında özürlü 

istihdamı prim desteği 

SGK 

 

 

 

Ar-Ge ve inovasyonun 

desteklenmesi 

 

 

 

 

Sentez proje destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

5746 no.lu Kanun kapsamında; 

Maliye Bakanlığı, SGK 

- Ar-Ge indirimi 

- Gelir vergisi stopajı teĢviki 
- Sigorta primi desteği 
- Damga vergisi istisnası 
- Rekabet öncesi iĢbirliği gelir vergisi desteği 
- Ar-Ge desteklerine iliĢkin gelir vergisi 
muafiyeti 
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Destek grubu Destek Ġlgili kurum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar-Ge ve inovasyonun 

desteklenmesi 

4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme 

Bölgeleri Kanunu kapsamında gelir 

vergisi muafiyeti 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Maliye 

Bakanlığı 

4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme 

Bölgeleri Kanunu kapsamında 

kurumlar vergisi muafiyeti 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı / Maliye 

Bakanlığı 

TeknogiriĢim sermayesi destek 

programı 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Sanayi Ar-Ge projeleri destekleme 

programı 

TÜBĠTAK/DTM 

KOBĠ Ar-Ge baĢlangıç destek 

programı 

TÜBĠTAK 

Uluslararası sanayi ar-ge projeleri 

destekleme programı 

TÜBĠTAK 

AR-GE proje pazarı platformu 

destekleme programı 

TÜBĠTAK 

Patent desteği TÜBĠTAK/TPE 

Bilimsel ve teknolojik iĢbirliği ağları 

ve platformları kurma giriĢimi projeleri 

(ĠġBAP) destekleme programı 

TÜBĠTAK 

Teknoloji ve yenilik odaklı giriĢimleri 

destekleme programı 

TÜBĠTAK 

Ön kuluçka destekleri TTGV 

Teknoloji geliĢtirme projeleri desteği TTGV/DTM 

TicarileĢtirme projeleri desteği TTGV 

Ortak teknoloji geliĢtirme projeleri 

desteği 

TTGV 

Risk paylaĢımı desteği TTGV 

BaĢlangıç sermayesi destekleri TTGV 

Ar -Ge ve ınovasyon proje destekleri 

- TEKMER‘de iĢlik tahsisi 

- Kira desteği 

- BaĢlangıç Sermayesi Desteği 

- Makine-teçhizat, donanım, 

hammadde, yazılım ve hizmet alımı 

giderleri desteği 

- Personel gideri desteği 

- Proje danıĢmanlık desteği 

- Eğitim desteği 

- Proje tanıtım desteği 

- YurtdıĢı kongre/konferans/fuar 

ziyareti/teknolojik iĢbirliği ziyareti 

desteği 

- Test, analiz, belgelendirme desteği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSGEB 

Endüstriyel uygulama proje destekleri 

- Kira desteği 

- Personel Gideri Desteği 

- Makine-teçhizat, donanım, sarf 

malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri 

desteği 

 

 

KOSGEB 

Sınai mülkiyet hakları desteği KOSGEB 

AraĢtırma Çerçeve Programları Avrupa Komisyonu (irtibat noktası: 

TÜBĠTAK) 

Rekabetçilik ve inovasyon çerçeve 

programı 

Avrupa Komisyonu (irtibat noktaları: 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve DPT) 
 

 

 

 
 

 

Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi 

Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas 

fuarlarının desteklenmesi 

DTM 

Ġstihdam yardımı DTM 

Yurt dıĢı fuar katılımlarının 

desteklenmesi 

DTM 

Yurt dıĢında ofis-mağaza açma, iĢletme 

ve marka tanıtım faaliyetlerinin 

desteklenmesi 

DTM 

Türk ürünlerinin yurt dıĢında 

markalaĢması, Türk malı imajının 

yerleĢtirilmesi ve TURQUALITY'nin 

desteklenmesi 

DTM 
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Destek grubu Destek Ġlgili kurum 
 

 

 

 
Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi 

 

Pazar araĢtırması ve pazarlama desteği DTM 

Tasarım desteği DTM 

Sosyal ve iktisadi kalkınma destekleri Kalkınma Ajansları 

Yurtiçi fuarlara katılım desteği KOSGEB 

Tanıtım desteği KOSGEB 

YurtdıĢı iĢ gezisi desteği KOSGEB 

EĢleĢtirme desteği KOSGEB 

 

 

 

 

 

Çevre ve enerjiye yönelik destekler 

 

Çevre maliyetlerinin desteklenmesi DTM 

Yenilenebilir enerji desteği TTGV 

Enerji verimliliği destekleri TTGV 

Çevre teknolojileri destekleri TTGV 

Sosyal ve iktisadi kalkınma destekleri Kalkınma Ajansları 

Enerji verimliliği etüt, danıĢmanlık ve 

eğitim destekleri 

KOSGEB 

Endüstriyel iĢletmelerde verimlilik 

artırıcı projelerin desteklenmesi 

EĠE 

Gönüllü anlaĢmaların desteklenmesi EĠE 

 

GiriĢimciliğin desteklenmesi 

Yeni giriĢimci desteği KOSGEB 

ĠĢ geliĢtirme merkezi desteği KOSGEB 

ĠĢ planı ödülü KOSGEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yatırımların desteklenmesi 

 

Yatırım teĢviki kapsamında katma 

değer vergisi istisnası 

Maliye Bakanlığı 

Yatırım teĢviki kapsamında gümrük 

vergisi muafiyeti 

Hazine MüsteĢarlığı/ Gümrük Ġdareleri 

Yatırım teĢviki kapsamında faiz desteği Hazine MüsteĢarlığı 

Yatırım teĢviki kapsamında vergi 

indirimi 

Maliye Bakanlığı 

Yatırım teĢviki kapsamında yeri tahsisi Maliye Bakanlığı 

Yatırım teĢviki kapsamında sigorta 

primi iĢveren hissesi desteği 

Hazine 

MüsteĢarlığı / SGK 

Yatırım teĢviki kapsamında tekstil, 

konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve 

deri mamulleri sektörlerine taĢınma 

desteği 

Maliye Bakanlığı, Hazine MüsteĢarlığı 

/ SGK 

Bölgesel kalkınma ajansı özel sektör 

destekleri 

Kalkınma Ajansları 

 

 

Strateji geliĢtirme ve iĢbirliklerinin 

desteklenmesi 

Stratejik Odak Konuları Projeleri 

(STOKP) 

TTGV 

Bilimsel ve teknolojik iĢbirliği ağları 

ve platformları kurma giriĢimi projeleri 

(ĠġBAP) destekleme programı 

TÜBĠTAK 

Sosyal ve iktisadi kalkınma destekleri Kalkınma Ajansları 

ĠĢbirliği – güç birliği proje desteği KOSGEB 

Tematik proje destek programı KOSGEB 

 

 

 

Finansmana eriĢimin 

desteklenmesi 

Kredi kefalet hizmeti Kredi Garanti Fonu 

Esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi 

faizi desteği 

Halk Bankası 

Kredi faiz desteği 

- Yatırım kredileri faiz desteği 

- ĠĢletme Kredileri faiz desteği 

- Ġhracat kredileri faiz desteği 

 

 

KOSGEB 

 

 

VII.3.  KOBĠ’LERE DESTEK SAĞLAYAN BANKALAR 

 KOBĠ‘lerin en önemli sorunlarından bir tanesi finansmana eriĢimdir. Krediye eriĢim 

ve kredi koĢulları bakımından mikro iĢletmeler, yeni giriĢimciler, yeterli teminatı olmayan 

iĢletmeler ile geliĢmiĢlik seviyesi düĢük bölgelerdeki iĢletmeler özellikle banka kredilerine 

eriĢim bakımından en fazla sorun yaĢayan kesimlerdir. Bankalar, iĢletmelerin en önemli 

finansman kaynağı konumunda olmakla beraber kullanılan kredinin niteliği, türü, vade ve faiz 
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yapısı ülkelerin koĢullarına göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir. Riske dayalı 

performans yönetimine geçilmesiyle birlikte bankalar, kredi vermede daha ihtiyatlı 

davranmaktadırlar(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, 

s.7) 

 Nakdi KOBĠ Kredilerinin toplam nakdi krediler içindeki payına yıllara göre 

baktığımızda 2006 yılında %27, 2007 yılında %27, 2008 yılında %23, 2009 yılında %21, 

2010 yılında %24 ve 2011 yılı Temmuz ayı sonu itibari ile %23 olarak gerçekleĢmiĢtir(TOBB, 

Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.8).  

 KOBĠ´ler, bankaların önemli amaçlarından olan ―Kaliteli Aktif‖, ―Sürdürülebilir Kar‖ 

ve ―MüĢteri Adedi‖ne yönelik en doğru segment olduğundan banka bilançoları içindeki KOBĠ 

kredilerinin payı ve değeri artmaktadır. Bankaların hedefi, küçük ve çok adette kredi ve 

mevduat müĢterisini bilançolarına dahil etmektir. Firma tarafında segmentler 

karĢılaĢtırıldığında; bankalar açısından KOBĠ‘ler, hem karlı hem de nispeten daha az riskli 

konumdadırlar(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.8). 

 VII.3.1. AKBANK 

   Akbank bankasının KOBĠ‘lere sağladıkları krediler Ģu 

Ģekildedir(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.10-11);  

   Akbank kendi bünyesinde Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredi 

sağlamakta ve bu kapsamda KOBĠ‘lerin geliĢimi bağlamında ihtiyaç duydukları tüm yatırım 

ve iĢletme sermayesi ihtiyaçlarını uzun vade ve uygun faiz ile kredilendirilmesini 

amaçlamaktadır. Asgari iki yıl vadeli olup 28.12.2016 ya kadar çeĢitli vadelere yayma imkanı 

bulunmaktadır. ĠĢletme veya yatırım amaçlı olmak üzere firma kredibilitesi esas alınarak talep 

doğrultusunda Ģube tarafından belirlenmektedir. 

   Büyüyen Anadoluya Kredi Kolaylıkları adı altındaki kredi türü ile 

Türkiye‘deki KOBĠ‘lerin %25‘inin faaliyet gösterdiği ancak KOBĠ kredilerinin sadece 

%10‘undan yararlanan Kastamonu, Samsun, Kars ve Van gibi Türkiye‘nin geliĢmekte olan 43 

ilindeki KOBĠ‘lerin faydalanması amaçlanmaktadır. Maksimum 5 yıl vadelidir. Azami tutarı 

iĢletme veya yatırım amaçlı olmak üzere firma kridebilitesi esas alınarak talep doğrultusunda 

Ģube tarafından belirlenmektedir. 



 

 

81 

 

   Seküritizasyon kredisi adı altında, KOBĠ‘lerin yatırım ve iĢletme 

sermayesi ihtiyaçlarının Avrupa Yatırım Bankası(AYB)‘den sağlanan fon kaynaklı finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredi, makine alımı, hammadde alımı, maddi ve maddi olmayan duran 

varlık yatırımı, enerji yatırımı, enerji verimliliği, üretim verimliliği, istihdam verimliliği ve 

inovasyon yatırımları için kullandırılmaktadır. Minimum 2 yıl maksimum 15.06.2018‘i 

geçmemesi gerekmektedir. Yurt dıĢı kredilerin faiz oranları alınan kredinin maliyetine göre 

değiĢiklik göstermektedir. 

   Hazine müsteĢarlığı faiz destekli yatırım kredisi olarak Firmaya teĢvik 

belgesine bağlanan ve bölge ayırımı yapılmaksızın AR-GE yatırımları, çevre yatırımları ve 

kalkınmada Öncelikli III. Ve IV. Bölge illerinde yapılacak yatırımların finansmanı 

amaçlanmaktadır. Minimum 1 yıl. Ayrıca 6 ay anapara ödemesiz, 3 veya 6 ayda bir 

anapara+faiz ödemeli dönem imkânı bulunmaktadır. Hazine müsteĢarlığı tarafından verilen 

kredilerde III. bölgede yapılacak yatırımlarda, TL kredilerde %3 Döviz kredilerinde %1 IV. 

bölgede yapılacak yatırımlar, AR-GE ve çevre yatırımlarında, TL kredilerde %5 Döviz 

kredilerinde %2 faiz desteği sağlanıyor. Ayrıca ilk kullandırım tarihinden itibaren 5 yıl faiz 

desteği uygulama dönemi bulunmaktadır. 

   Makine ekipman kredisi, firmaların üretim kapasitesini arttırmak için 

makine / ekipman alımında veya yenilenmesinde finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 36 

ay vadelidir. Üretim sektöründe yer alan firmalar bu kredi türünden faydalanabilirler. 

   Taksitli ticari kredi, Nakit ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 36 ay vadelidir.  

   Hammadde alım kredisi, Hammadde veya mal alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 aydır. Üretim sektöründe yer alan sanayi firmaları söz 

konusu krediden yararlanabilirler. Ayrıca ithalatın peĢin yapılması ile %3 KKDF maliyetinden 

muaf olunur. 

   Yurt dıĢı fuar destek kredisi, Yurt dıĢı fuarlarda, ürün veya hizmetlerinin 

tanıtımını gerçekleĢtirecek olan firmaların finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 3 ay 

kredi 3 eĢit taksitte geri ödenir. DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‘nca fuar sonrasında verilen teĢvik 

alınmadan, finansman sağlanır. Faiz oranı: %0‘dır. 
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   Taksitli ihracat kredisi, Üretici / ihracatçı firmalara esnek geri ödeme 

planlı finansman desteği sağlanmaktadır. Belgeli veya belgesiz olarak kullandırılabilir. Ġhracat 

faaliyetinde ve ihracat sayılan satıĢ ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan 

ticari iĢletmeler yararlanabilirler. Maksimum 36 ay vadelidir.  

   Ġthalatçı firmalara özel TL kredisi, YurtdıĢına açılmak isteyen 

iĢletmelere destek olmak, ülkemize döviz kazandıracak ihracat projelerinde yer almak, 

ithalatın finansmanına destek vermek amaçlanmaktadır. Dalgalı kur rejiminde, piyasalarda 

TL‘nin dolara karĢı aĢırı değer kazanması ve dolar kurunun oldukça düĢmüĢ olması, döviz 

borçlusu olan ithalatçı firmaların döviz borcundan kurtulması amaçlanmaktadır. Minimum 12 

ay Maksimum 24 ay Ayrıca aylık ve 3 aylık taksit ödemeli kullandırma imkânı bulunmaktadır. 

   BiliĢim destek kredisi, yazılım ve donanım alımında veya 

yenilemesinde finansman desteği amaçlanmaktadır. Maksimum 24 ay vadelidir.  

   Turizme destek kredisi, turizm faaliyeti ile iĢtigal eden, turistik 

yörelerde turiste yönelik mal ve hizmet satan firmaların sezon hazırlıklarınızda belli bir 

dönem geri ödemesiz olarak finansman amaçlanmaktadır. Geri ödemesiz dönem dahil azami 

8 vadeli kullandırma imkanı bulunmaktadır. 

 VII.3.2. DENĠZBANK 

   KOBĠ‘lere Denizbank bankasının sağladığı krediler Ģu 

Ģekildedir(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.12-16) 

   Büyüyen Anadolu‘ya kredi kolaylıkları finansman programı, 

Türkiye‘deki bölgeler arası geliĢmiĢlik farklarını azaltmak ve az geliĢmiĢ bölgelerdeki mikro, 

küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmana eriĢim imkanlarını artırmak 

amacıyla banka ile Avrupa Yatırım Bankası arasında imzalanan finansman programıdır. 

Maksimum 5 yıldır. Yatırım ve iĢletme sermayesi ihtiyaçları için firmanın kredibilitesine bağlı 

olarak azami 500.000 EURO‘dur. KOBĠ lerin programdan faydalanmak için 43 ilden birinde 

faaliyette bulunması veya kurulacak olması gerekmektedir. Adıyaman, Amasya, Ardahan, 

Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, 

Giresun, GümüĢhane, Hakkari, Iğdır, KahramanmaraĢ, Kars, Kilis, MuĢ, Ordu, Osmaniye, 

Rize, Siirt, Sinop, Sivas, ġırnak, Tokat, Tunceli, Yozgat, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, Hatay, 

Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, ġanlıurfa, Trabzon, Van. 
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   KOBĠ Finansman Programı, KOBĠ‘lerin finansman ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla banka ile Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avusturya 

Kalkınma Bankası (OEEB), Alman Kalkınma Bankası (DEG) ve Hollanda Kalkınma Bankası 

(FMO) arasında 2010 yılı Aralık ayında 95 milyon Euro tutarında bir kredi anlaĢmasıdır. 

Maksimum 5 yıldır. Yatırım ve iĢletme sermayesi ihtiyaçları için firmanın kredibilitesine 

bağlı olarak azami, 200.000 EURO‘dur. 

   TURSEFF Denizbank Ortaklığı Kredisi, EBRD‘ye (Avrupa Ġmar ve 

Kalkınma Bankası) bağlı olan TURSEFF ile banka arasında yapılan anlaĢma sonucu çevreyi 

korumaya yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufuna yönelik 

yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 5 yıldır. Konut Sektöründe 

Enerji Verimliliği Yatırımları (75.000USD‘ye kadar), Küçük Ölçekli Ticari Enerji Verimliliği 

Yatırımları (300.000 USD‘ye kadar), Yenilenebilir Enerji Yatırımları (5.000.000USD‘ye 

kadar), ĠnĢaat Sektöründe Enerji Verimliliği Yatırımları (5.000.000USD‘ye kadar), Uygun 

Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Teknoloji, Ekipman ve Materyal Üretici, Tedarikçi 

ve Tesisatçılar için Yatırım Kredileri (1.000.000USD‘ye kadar) kredi verilebilmektedir. 

   Turizm sektörü kredileri, 

a. Sezona hazırlık kredisi: Firmanın sezona hazırlık döneminde ihtiyaç 

duyacağı iĢletme sermayesi, yenileme ve tadilat, yat/tekne bakım ve kapasite arttırımlarının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay ayrıca 7 aya kadar (Kasım Mayıs) ödemesiz  

dönem imkanı bulunmaktadır. Turizm sektöründeki KOBĠ‘lerin krediden faydalanabilmeleri 

için sektör deneyimlerinin en az 1 yıl olması gerekmektedir. 

b. Tedarikçi kredisi: Turizm sektörüne mal ve hizmet temin eden 

firmaların; iĢletme sermayesi, mal ve hizmet alımları, vade finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 36 ay ayrıca 7 aya kadar (Kasım Mayıs) ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. 

   c. Turizm yatırım kredisi: Mevcut Turizm iĢletmesine ilave bir tesis 

eklemek suretiyle kapasite arttırmak, tesisi büyütmek ve yapılacak yatırım için iĢyeri, bina ve 

arsa alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 60 ay ayrıca geri ödemelerde 

sektörün sezonsallığı göz önünde bulundurularak esnek ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   d- Yat tekne yatırım kredisi: Yat/Tekne iĢletmeciliği ile uğraĢan 

firmaların, mevcut iĢletmeni yeni Yat/Tekne alımları ile büyütmenin finansmanı 
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amaçlanmaktadır. Maksimum 60 ay ayrıca 7 aya kadar (Kasım Mayıs) ödemesiz dönem 

imkanı bulunmaktadır. 

   Isıtma soğutma sektörü kredisi, Isıtma-Soğutma sektöründe faaliyet 

gösteren münhasır bayi ve satıcı firmaların; iĢ kolunun dönemselliğine uygun vade ve ödeme 

yapısında; KOBĠ sermayesi, mal alım, satıĢ vade finansmanı ve diğer ihtiyaçların finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 24 ay vadelidir. Yıl içinde nakit akıĢının düĢük olduğu Kasım - 

Nisan aylarında geri ödemesiz, kalan aylarda eĢit taksitli ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   Mobilya sektörü kredileri, Mobilya Sektöründe faaliyet gösteren; 

kereste, kaplama ve parke satıcıları, mobilya ve diğer ağaç ürünleri imalatçıları, üretim yapan 

tedarikçi firmalar ile toptan ve perakende satıĢ yapan KOBĠ‘lerin gerçekleĢtirecekleri mal ve 

hammadde alımları ile iĢyeri, ekipman yenileme ve yatırımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay vadelidir. Kredi yıl içinde nakit akıĢının düĢük olduğu 

Kasım Nisan aylarında geri ödemesiz, kalan aylarda eĢit taksitli ödeme imkanı bulunmaktadır. 

Mobilya sektöründeki KOBĠ‘lerin krediden faydalanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en 

az 1 yıl olması gerekmektedir. 

   Kırtasiye sektörü kredileri,  

   a- KOBĠ‘nize kredi: Kısa veya orta vadeli mal ve hizmet alımlarının, 

yenileme ve dekorasyon iĢleri ile KOBĠ sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vade süresi maksimum 24 aydır. Kırtasiye sektöründeki KOBĠ‘lerin krediden 

faydalanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en az 1 yıl olması gerekmektedir. 

   b- Tecrübenize kredi, KOBĠ yaĢına bağlı olarak değiĢen vade ayrıca 3 

ay ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Maksimum 50.000TL‘dir. KOBĠ‘lerin Tecrübenize 

Kredi‘den yararlanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en az 2 yıl olması gerekmektedir. 

   c. Faturanıza kredi: KOBĠ‘lerinizin mal ve hizmet tedariki sağladığı 

firmalardan olan ve evraka (çek/senet vb.) bağlanmayan uzun vadeli alacakları (faturalı) 

karĢılığında finansmanı amaçlanmaktadır. Borçlu firmanın ödeme gücü ve kredibilitesi baz 

alınarak, kredi teminatına ―alacak temliği‖ tesis edilebilecektir. Kredi vadesi; alacak vadeleri 

baz alınarak ara ödemeli veya alacak vadesinde ödemeli, spot olarak belirlenebilir. 

Maksimum fatura bedelinin %75‘i oranındadır. 
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   d- Kalitenize kredi: KOBĠ‘lerinizin üretim ve pazarlama faaliyetlerinde 

asgari kalite standartını yakalamak açısından çok önemli olan TSE, ISO, ISO 22000, HACCP, 

EUREPGAP, IFS vb. gibi belgelerin alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 24 

ay vadelidir. Kredinin sektörel nakit akıĢına uygun esnek veya eĢit taksitli ödeme imkanı 

bulunmaktadır. 

   e- ĠĢyerinize kredi, Maksimum 120 ay vadelidir ve gayrimenkulün 

ekspertiz değerinin %75‘i kadardır. 

   f. POS‘unuza kredi, Blokeli çalıĢan üye iĢyerlerinin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Blokeli tutarın vadesinden önce kullanılması imkanı sağlamaktadır. 

Maksimum vade Ģube tarafından pos cirosuna göre belirlenmektedir. Hesaplarda bulunan POS 

blokelirin %85‘i kadardır. 

   g. Ġthalatınıza kredi, Hammmadde, ara mamül, mal ve makina 

alımlarınızı yurt dıĢından gerçekleĢtiren firmaların finansmanı amaçlanmaktadır. Firmaya 

peĢin alım iskontosu KKDF muafiyetlerinden yararlanabilme amacı taĢımaktadır. Maksimum 

12 ay vadelidir. Üst limit Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca 

kredi sektörel nakit akıĢına uygun olarak spot/rotatif, esnek veya eĢit taksitli ödeme imkanı 

bulunmaktadır. 

   h. Tanıtımınıza kredi, KOBĠ‘lerin yurtiçi ve yurtdıĢında katılacakları 

fuar organizasyonlarında stand, lojistik ve tanıtım faaliyetlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 12 ay , ayrıca fuar tarihi baz alınarak ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Üst 

limit Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. DıĢ Ticaret 

MüsteĢarlığı‘nca (DTM) teĢvik kapsamında olan fuarlarda, DTM teĢvik ve/veya kredi tutarına 

göre belirlenecek ihracat bedelinin bankamıza yönlendirilmesi halinde %0 faizli kredi 

opsiyonu bulunmaktadır. 

   ı. Ticari aracınıza kredi, KOBĠ‘lerin almayı düĢündüğü sıfır km yada 

ikinci el araçlar için TL veya dövize endeksli finansman amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 

48 aydır. Profarma fatura bedelinin %75‘i olarak belirlenir.  

   j. Teknolojinize kredi, KOBĠ‘lerin ihtiyaç duyduğunuz her türlü 

makine, ekipman, ofis cihazları, donanım ve yazılım yenileme ve yatırımlarının finansmanı 
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amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay ayrıca sektörel nakit akıĢına uygun olarak esnek veya eĢit 

taksitli ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   k. Hammaddenize kredi, KOBĠ‘lerinn hammadde alımları ile satıĢları 

arasındaki vade farklarının finansmanı ile peĢin mal alımlarında iskonto fırsatlarından 

yararlanabilmeleri için finansman amaçlanmaktadır. Maksimum 12 ay vadelidir. Ayrıca 

sektörel nakit akıĢına uygun esnek veya eĢit taksitli ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   l. Sermayenize destek kredisi, iĢin büyütülmesi, yeni yatırım yapılması 

ya da uzun vadeli sermaye ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 72 ay vadeli 

ayrıca 3 ay geri ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Kısa vadeli nakit kredi ihtiyaçlarınız 

için, Sermayenize Destek Kredisi limitinizin %10‘u kadar Hazır Hesap kolaylığı 

bulunmaktadır. 

   Servis ve taĢımacılık sektörü kredisi, servis ve taĢımacılık sektöründe 

faaliyet gösteren KOBĠ‘lerin nakdi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 36 

ay vadeli ayrıca yıl içinde nakit akıĢının düĢük olduğu Haziran– Eylül aylarında geri 

ödemesiz, kalan aylarda eĢit taksitli olma imkanı bulunmaktadır. Servis sektöründeki 

KOBĠ‘lerin krediden faydalanabilmeleri için sektör deneyimlerinin en az 1 yıl olması 

gerekmektedir. 

   Hatlı kara taĢımacılığı paket; 

   a. Taksi plakası alım kredisi: Ġstanbul, Ankara, Ġzmir illerinde faaliyet 

gösteren ticari taksi iĢletmecilerinin ticari plaka alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum Plaka güncel değerinin %35‘i kadardır. 

   b. Ġhtiyaç kredisi: Otobüs, minibüs, dolmuĢ ve ticari taksi 

iĢletmecilerinin genel finansman ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. Vadesi 

maksimum 36 aydır.  

   c. Ticari taksi alım kredisi: Ġstanbul, Ankara, Ġzmir illeri ve Turizm 

Bölgelerinde (Ege ve Akdeniz kıyı Ģeridi) faaliyet gösteren ticari taksi iĢletmecileri sıfır veya 

ikinci el taĢıt alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 60 ay vadelidir. Ayrıca 

turizm bölgelerinde kullanılacak Taksi Alım Kredilerinde geri ödemelerde sezon ödemeli ( 6 

ay geri ödemesiz) seçeneği bulunmaktadır. 0 km araçlarda, maksimum orijinal fatura 
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bedelinin %100‘ü. 2.el araçlarda ise; aracın yaĢı 3 yılı aĢmamak kaydı ile kasko bedelinin 

maksimum %50‘si kadardır. 

   d. Otobüs alım (halk otobüsü) kredisi: Otobüs (Halk Otobüsü) 

iĢletmecilerinin sıfır veya ikinci el otobüs alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi 

maksimum 60 aydır. 0 km araçlarda, aracın orijinal fatura bedelinin maksimum %100‘ü, 2.el 

araçlarda ise; kasko bedelinin %75‘i‘dir. 

   e. Minibüs dolmuĢ alım kredisi: Minibüs, dolmuĢ iĢletmecilerinin sıfır 

veya ikinci el otobüs alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 60 ay vadelidir. 0 

km araçlarda; aracın orijinal fatura bedelinin %75‘i. 2.el araçlarda ise; kasko bedelinin %50‘si 

kadardır. 

   Nakliye sektörü kredisi, kara taĢımacılığı yapan KOBĠ‘lerin ihtiyacı 

olan KOBĠ sermayesi, yatırım ve yetki belgesi alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade 

6 aya kadardır. 

   Ġmalat yatırım kredisi, Ġmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBĠ‘lerin 

gerçekleĢtirecekleri kapasite arttırım, fabrika ve ilave tesis inĢaatı, makine alımları, ekipman 

yenileme yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 84 ay ayrıca yıl içinde nakit 

akıĢının düĢük olduğu dönemlerde geri ödemesiz kalan aylarda eĢit taksitli ödeme imkanı 

bulunmaktadır.  

   Otomotiv yan sanayi kredisi, Otomotiv sektörüne yönelik; hammadde, 

ara mamül ve mal satıĢı gerçekleĢtiren yan ssanayi KOBĠ‘lerin KOBĠ sermayesi, mal ve 

hammadde alımları ile iĢyeri, ekipman yenileme ve yatırımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay vadelidir. Ayrıca yıl içinde nakit akıĢının düĢük olduğu 

Temmuz – Kasım arası aylarda geri ödemesiz (5 ay) kalan 7 ayda eĢit taksitli ödeme imkanı 

bulunmaktadır 

   Eczane kredisi, Eczanelere yönelik, sektörün dönemselliğine uygun 

vade ve ödeme yapısında KOBĠ sermayesi, mal alım, satıĢ vade ve diğer ihtiyaçların 

finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay vadeli ayrıca yıl içinde 2 ay ödemesiz, kalan 

10 ay eĢit taksitli ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   Franchise kredisi, Franchising yöntemi ile ticari faaliyette bulunacak 

olan veya mevcutta bir franchising sistemine dahil olan KOBĠ‘lerin, franchise sözleĢme 
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bedeli, KOBĠ sermayesi ve yatırım amaçlı finansman ihtiyaçlarının karĢılanması 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay ve yatırım bedelinin %65‘i kadarıdır. 

   Altın kredisi, Kuyumculuk ile uğraĢan, altını iĢleyen ve altın üzerinden 

gelir elde eden imalatçı ve ihracatçı KOBĠ‘lere finansman desteği sağlamak amaçlanmaktadır. 

Vade süresi maksimum 6 aydır. Üst limit Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda 

belirlenmektedir. Kredi kullandırımı altın olarak yapılırken, geri ödemelerde altın ile 

yapılmaktadır. 

   Avrupa yatırım bankası destekli krediler, AYB kredileri, iĢyeri/tesis 

yapımı Kapasite arttırımı/geniĢletilmesi, modernizasyon gibi faaliyetlerin finansmanını 

amaçlamaktadır. Vade Ģube tarafından proje bazlı belirlenmektedir. 40.000 € ve üzerinde 

projelerde, yatırımın maksimum %50‘si kadardır. 

   Tarımsal iĢleme kredisi, Tohum, gübre, fide, sulama, çapalama, 

akaryakıt, ilaç, yem gibi her türlü tarımsal girdinin finansmanı amaçlanmaktadır. Vade Ģube 

tarafından firma talebine istinaden belirlenmektedir. Faizleri ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir 

veya 12 ayda bir tahsil edilebilen kredilerdir. 

   Tecrübenize kredi, belli tecrübe Ģartlarını taĢıyan frmaların nakit 

ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade KOBĠ yaĢına bağlı olarak değiĢmektedir. 

Maksimum 50.000TL ve KOBĠ‘lerin Tecrübenize Kredi‘den yararlanabilmeleri için sektör 

deneyimlerinin en az 2 yıl olması gerekmektedir. 

   ĠĢyeri kredisi, KOBĠ‘lerin almayı düĢündüğü gayrimenkullerin TL veya 

dövize endeksli finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 120 aydır. Azami tüutarı 

ekspertiz değerinin %75‘i kadardır. 

   POS‘unuza kredi, blokeli çalıĢan üye iĢyerleri için geliĢtirilmiĢ, POS 

hesabındaki bloke bakiyenin vadesinden önce kullanılması amaçlanmaktadır. POS bloke 

bakiyeleri çözüldükçe, kredi hesabından ödeme otomatik olarak yapılır. Ayrıca; erken geri 

ödeme opsiyonu bulunmaktadır. Azami tutar maksimum hesapta bulunan POS blokelerinin 

%85‘idir. 

   Tanıtımınıza kredi, KOBĠ‘lerin yurtiçi ve yurtdıĢında katılacakları fuar 

organizasyonlarında stand, lojistik ve tanıtım faaliyetlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vadesi maksimum 12 aydır. Azami tutar maksimum fuar katılım bedeli kadardır. DıĢ Ticaret 
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MüsteĢarlığı‘nca (DTM) teĢvik kapsamında olan fuarlarda, DTM teĢvik ve/veya kredi tutarına 

göre belirlenecek ihracat bedelinin bankamıza yönlendirilmesi halinde %0 faizli kredi 

opsiyonu bulunmaktadır. 

   Ticari araç kredisi, vadesi maksimum 48 aydır. ―0‖ araçlarda proforma 

fatura bedelinin %75i 2. el araçlar için: %50. Aracın en fazla 2 yaĢında olması gerekmektedir. 

   Sermayenize destek kredisi, iĢini büyütmek, yeni yatırım yapmak ya da 

uzun vadeli sermaye ihtiyacını karĢılamak isteyen KOBĠ lerin finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vade süresi maksimum 120 aydır. Azami tutar maksimum 200.000TL‘dir. 

   Vergi yapılandırma destek kredisi, KOBĠ lerin Torba yasa kapsamında 

vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması amaçlanmaktadır. Vade süresi 12 aydır. Vergi borcu 

esas alınarak firmanın kredibilitesine bağlı olarak Ģube tarafından belirlenmektedir. %5,5 

peĢin komisyon ve 250-TL dosya masrafı %0 faizdir. 

   KOBĠ lere yaz kredisi, yaz aylarında yaĢanan durgunluğa ve düĢen 

nakit akıĢına çözüm amaçlanmaktadır. Vad en uzun 36 aydır.  

 VII.3.3. FĠNANSBANK 

   Finansbank bankasının KOBĠ‘lere sağladığı krediler aĢağıdaki 

gibidir(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.17-18); 

   Dinamik Kredi, KOBĠ lerin tüm nakit ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. POS hesabındaki bloke edilen tutar teminatıyla kullandırılan kredi türüdür. 

Maksimum POS hesabı bloke süresi kadardır. Azami tutarı maksimum POS hesabında 

blokede tutulan bakiye kadardır.  

   120 ay vadeli KOBĠ kredisi, Konut sahibi olan KOBĠlerin ihtiyaçlarının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Süresi maksimum 120 aydır ve azami tutar maksimum 

200.000TL‘dir. 

   Makine ve teknoloji paketi (Avrupa Yatırım Fonu ve Finansbank 

ĠĢbirliği), makine ekipman ve teknoloji yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Süresi 

maksimum 10 yıldır. Azami tutarı maksimum 250.000-TL ayrıca yapılacak yatırım %100‘üne 
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kadar finansman desteği sağlama imkanı bulunmaktadır. %50 oranında AYF (Avrupa Yatırım 

fonu) kefaleti bulunmaktadır. 

   GiriĢimci paketi(Avrupa yatırım Fonu ve Finansbank iĢbirliği), her türlü 

nakit ve sermaye ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum süresi 5 yıldır. Azami 

tutarı maksimum 52.000-TL ayrıca yapılacak yatırım %100‘üne kadar finansman desteği 

sağlama imkanı bulunmaktadır. %75 oranında AYF (Avrupa Yatırım fonu) kefaleti 

bulunmaktadır. 

   Ġndex teknoloji paketi, KOBĠ lerin teknoloji ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin minimum süresi 18 ay maksimum süresi ise 10 yıldır. Kefalet 

haricinde baĢka hiçbir teminat istenmemektedir. 

   Teknoloji paket- Casper iĢbirliği, Finansbank, Casper ve Microsoft 

iĢbirliği ile bilgisayardan server a her tür donanım ihtiyacı ile CRM‘den Muhasebe‘ye tüm 

yazılım ihtiyaçlarını karĢılanması amaçlanmaktadır. Süre olarak kredi minimum 18 ay vade ve 

maksimum 10 yıl vadeyi kapsamaktadır. 

   DüĢük faizli KOBĠ yatırım kredisi, tesis yenilemesi kapasite artırımı, 

yönelik ekipman alımı veya iĢyerinin büyütülmesi ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vade süresi minimum 3 yıl maksimum 5 yıldır. Azami tutarı minimum 40.000 Euro 

maksimum 1.000.000 Euro olarak belirlenmiĢtir. *ĠĢ makinesinin 2.el olmaması 

gerekmektedir. *Program kapsamında verilen kredilerde arsa bedeli toplam yatırımın % 

50‘sinden fazla olmamalıdır. 

   Turizmci kredisi, otel yenilemesi,otel yatırımlarının ve satın alımların 

veya yatçılık faaliyetlerin finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi minimum 60 ay ayrıca 6 

aydan 1 yıla kadar geri ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. 

   KOSGEB Ölçek endeksli destek kredisi, KOBĠ‘lere bilanço büyüklüğü 

ve çalıĢan sayısına göre 3 farklı kategoride finansman imkanı amaçlanmaktadır. Maksimum 

vadesi Ģube tarafından firma talebine bağlı olarak belirlenmektedir. Azami tutar Mikro 

iĢletmeler için, maksimum 30.000-TL, küçük ölçekli iĢletmeler için maksimum 50.000-TL, 

orta ölçekli iĢletmeler için, 80.000-TL‘dir. Toplam Faiz Tutarı Mikro:3.435 TL Küçük:5.725 

TL Orta:9.200 TL KOSGEB‘in KarĢıladığı Faiz tutarı, Mikro:2.576 TL Küçük:4.294 TL Orta: 

6.900 TL Firmanın Ödeyeceği Faiz Mikro:859 TL Küçük:1.431 TL Orta: 2.300 TL‘dir. 
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   KOSGEB ihracat destek kredisi, ihracat yapacak KOBĠlerin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 6 aydır. Azami tutarı 200.000 USD olarak 

belirlenmiĢtir. Kredi faizinin %75‘i KOSGEB tarafından %25‘i ise firma tarafından 

karĢılanacaktır. 

   KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı, Sel felaketi, yangın vb. doğal 

afetlerden dolayı faaliyeti zarar gören iĢletmelerin finansmanı amaçlanmaktadır. Vade 

maksimum 24 ay ayrıca 6 ay ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı maksimum 

100.000TL faizi %0‘dır. 

   KOSGEB GAP Bölgesi KOBĠ Makine Techizat Kredi Faiz Desteği 

Programı, KOSGEB GAP Eylem Planı kapsamında, GAP Bölgesinde faaliyetini sürdüren 

KOBĠ‘lerin finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay ayrıca ilk 6 ay geri 

ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Azami tutarın maksimum değeri ise 300.000TL‘dir.  

   Taksitli ticari kredi, firmanın nakit ihtiyacının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum  36 ay ayrıca geri ödemelerini aylık düzenli taksitler 

halinde veya firma nakit akıĢlarına göre belirlenebilecek esnek ödeme planı imkanı 

bulunmaktadır. Firmanın kredibilitesi esas alınarak talebe göre belirlenmektedir. Ticari 

Taksitli kredinin yanında aldığınız her bir ürün için ek faiz indiriminden yararlanma imkanı 

bulunmaktadır. Bu indirim oranları ise aĢağıdaki gibidir: Ürün Adedi Faiz Oranında indirim 

oranı: Kredi +1 Ürün %0,05 Kredi +2 Ürün %0,10 Kredi +3 Ürün %0,20 Kredi +4 Ürün 

%0,25 

   Yatırım kredileri, makine, ekipman, demirbaĢ vb. orta ve uzun vadeli 

yatırımların TL veya dövize endeksli olarak finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 

60 ay.Ayrıca geri ödemelerini aylık düzenli taksitler halinde veya firma nakit akıĢlarına göre 

belirlenebilecek esnek ödeme planı imkanı bulunmaktadır. 

 VII.3.4. GARANTĠ BANKASI 

   Garanti Bankasının KOBĠ‘lere sağladığı krediler aĢağıdaki 

gibidir(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.19-22); 
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   AB Destek Paketi; 

   a. YurtdıĢı fuar katılım destek kredisi: DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‘nca 

(DTM) Milli ya da Bireysel katılım için destek sağlanmasına karar verilen fuarlar için stant 

ücretinin finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi, maksimum 12ay, ve ilk 3 ay geri 

ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı ise minimum 2.000USD 

maksimum 50.000 USD dir. 

   b. Sertifika alım destek kredisi: AB kriterlerine göre üretim yapan, 

kamu ihalelerine katılan ve kalite standartlarını yükseltmek isteyen firmalar için ISO Kalite ve 

CE Belgeleri edinmeleri sürecindeki finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 24 

ay ayrıca ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı Minimum 

2.000 USD maksimum 100.000 USD dir. 

   c. KOBĠ Ġhtiyaç kredisi, vade maksimum 60 aydır. Azami tutarı Ģube 

tarafından firmanın kredibilitesi esas alınarak firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   Esnaf Destek paketi; 

   a. Esnaf destek kredisi: Firmanın her türlü yatırım ve iĢletme sermayesi 

ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aydır.  

 b. POS dan kredi: Garanti POS üzerinden kredi imkanı 

amaçlanmaktadır. Vadesinin maksimum süresi 60 aydır. POS cirosuna bloke konulmadan, 

kefil ya da herhangi bir ek teminat istenmeden kredi imkanı bulunmaktadır. 

 Kadın giriĢimci destek paketi; 

 a. ĠĢyeri kredisi: Yeni iĢyeri alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Kredinin maksimum vadesi 96 aydır. Azami tutarı Ģube tarafından firmanın kredibilitesi esas 

alınarak firma talebi doğrultusunda TL veya döviz olarak belirlenmektedir. 

 b. KOBĠ Proje Kredileri: KOBĠ Proje Kredileri‘nden, uygun yatırım 

fizibiliteleri sunabilen, sektör kısıtlaması olmamakla birlikte ihracat/ döviz girdisi potansiyeli 

olan, uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek niteliklere sahip KOBĠ‘lerin finansmanı 

amaçlanmaktadır. KOBĠ Proje Kredileri, yatırımın geri dönüĢ ve nakit akıĢ yaratabilme 

süreleri dikkate alınarak Garanti ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iĢbirliği ile oluĢturulmuĢtur. 
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Vade süresi maksimum 7 yıl vadeli, ( yatırımın geri dönüĢ süresine göre) ilk 6 ay geri 

ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı maksimum 30.000 USD‘dir. 

 Çevreci KOBĠ destek kredisi; 

 a. Sanayide enerji verimliliği kredisi: Üretim sürecinde kullandığınız 

makinelerin enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yenilenmesinin finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vadesi maksimum 60 ay ve 3 ay geri ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır.  

 b. Atık yönetimi kredisi: Atık yönetimi konusunda yapılan tüm yatırım 

ve harcamaların finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 60 ay ve 3 ay geri ödemesiz dönem 

bulunmaktadır. 

 c. Çevreci oto kredisi: Yakıt ekonomisi sağlayan ve çevreci 

özellikleriyle öne çıkan hibrit (hem elektrik hem de petrol türevi yakıtlarla çalıĢan) 

otomobillerin finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aydır.  

   Turizm destek paketi; 

   a. Turizm destek kredisi; Maksimum 60 ay. Ayrıca kredinin, vade 

süresinin kapsadığı her yıl için nakit akıĢının gerçekleĢtiği aylarda ödeme imkanı 

bulunmaktadır. 

   b. ĠĢyeri kredisi; Vade süresi maksimum 96 aydır.  

   c. KOBĠ Ġhtiyaç kredisi: Makine, iĢyeri yenileme ve teknoloji geliĢtirme 

kredilerinin finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aydır.  

   Ġmalat sanayi paket: 

   a. Makine/ekipman kredisi; Vade süresi maksimum 60 ay ilk 6 aya 

kadar ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Azami tutar maksimum Proforma fatura 

tutarının % 85‘i kadardır.  

   b. YD Fuar katılım destek kredisi: DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‘nca destek 

sağlanmasına karar verilen fuarlarda kullanacağınız standartların finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum vade süresi 12 ay vadeli ayrıca ilk 3 ay geri ödemesiz dönem 



 

 

94 

 

imkanı bulunmaktadır. Azami tutar minimum 2.000 USD maksimum 50.000 USD ayrıca TL 

ya da döviz olarak kullanma imkanı bulunmaktadır. 

    c. Sertifika alım kredisi: AB kriterlerine göre üretim yapan, kamu 

ihalelerine katılan ve kalite standartlarını yükseltmek isteyen firma için ISO Kalite ve CE 

Belgeleri edinme sürecinde finansman amaçlanmaktadır. Kredinin vade süresi maksimum 24 

ay vadeli ayrıca ilk 3 ay ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı minimum 2.000 

maksimum 100.000 USD ayrıca TL ya da döviz olarak kullanılabilir.  

   d. ĠĢyeri kredisi: Vade süresi maksimum 96 ay vade ayrıca TL veya 

dövize endeksli olarak kullanabilme imkanı bulunmaktadır.   

   Tarım sektörüne destek paketi: 

   a. Oto, traktör ve biçer döver kredisi: Her marka oto, traktör ve 

biçerdöver ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 ay ayrıca yılda 

asgari 1 ödeme imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı ise maksimum Proforma fatura değerinin 

%80‘i olarak belirlenmiĢtir. 

   b. Kısa vadeli üretimin finansmanı kredisi: Vade süresi Hasat 

dönemlerine paralel olarak, üretim öncesinde yılda azami 11 ay ödemesiz dönem olarak 

ayarlanmıĢtır. 

   c. TMO makbuz senedi kredisi: Toprak Mahsulleri Ofis‘inde (TMO) 

emanete bırakılan ürünün satılmasını beklemeden makbuz senedi karĢılığı finansman 

amaçlanmaktadır. Vade süresi Ģubede müĢteri talebine istinaden belirlenmektedir. 

   d. Sera kredisi: Sera yapımına yönelik yatırım yapan çiftçilerin 

ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 ay vade, maksimum 7 ay 

ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır.  

   Taksilere destek paketi, Araç bakımları ve her türlü nakit ihtiyaçlarının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 aydır. Azami tutarı ise faturanın %100‘ü 

kadardır. Kredilerden Ġstanbul, Ġzmir, Ankara, Bursa, EskiĢehir ve Ġzmit ġoförler Odası‘na 

kayıtlı taksi veya dolmuĢ taksi plakası sahipleri faydalanabilecektir.  
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   Gıda toptancılarına destek paketi, mevcut iĢyerinin yenilenmesi için 

yapılacak yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi yeni iĢyeri alımında 

maksimum 96 ay yenilemede ise maksimum 60 aydır. Üst limit Ģube tarafından firma talebi 

doğrultusunda belirlenmektedir. TL veya dövize endeksli kullandırılabilmektedir. 

   Ġhracatçılara destek paketi; 

   a. YurtdıĢı fuar katılım destek kredisi: DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‘nca 

(DTM) Milli ya da Bireysel katılım için destek sağlanmasına karar verilen fuarlar için stant 

ücretinin finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin maksimum vade süresi 12 ay ve ilk 3 ay geri 

ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı minimum 2.000 USD maksimum 

50.000 USD dir. 

   b. Sertifika alım destek kredisi: AB kriterlerine göre üretim yapan, 

kamu ihalelerine katılan ve kalite standartlarını yükseltmek isteyen firmalar için ISO Kalite ve 

CE Belgeleri edinmeleri sürecindeki finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 24 

ay ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı minimum 2.000 

USD maksimum 100.000 USD dir. 

   c. KOBĠ Ġhtiyaç kredileri: Makine, iĢyeri yenileme, teknoloji geliĢtirme 

harcamalarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aydır.  

   Eğitim destek paketi: 

   a. Eğitime destek kredisi; Sezon öncesindeki kâğıt alımından tadilata 

kadar her türlü ihtiyacın finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 ay ayrıca 

kredinin geri ödemelerini eylül ve Ģubat ayları arasında ya da firma için en uygun dönemde 

yapma imkanı bulunmaktadır. 

   b. ĠĢyeri kredisi; Vade süresi maksimum 96 aydır. 

   c. KOBĠ Ġhtiyaç kredileri: Makine, iĢyeri yenileme, teknoloji geliĢtirme 

harcamalarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aydır. 

   Mobilya Destek Paketi;  

   a. Mobilya sezonluk hazırlık kredisi: Mobilya sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların sezon öncesinde gerçekleĢtirecekleri mal ve hammadde alımlarının 



 

 

96 

 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aydır. Kredi geri ödemelerini, 

sektörde nakit akıĢının daha az olduğu mart, nisan, mayıs, haziran aylarında ödemesiz, geri 

kalan aylarda eĢit taksit ödemeli (4 aya kadar geri ödemesiz) olarak yapma imkanı 

bulunmaktadır. 

   b. Mobilya yatırım kredisi: Mobilya sektöründe faaliyet gösteren tüm 

firmaların iĢyeri, ekipman yenileme ve yatırım ihtiyaçlarının kredilendirilmesi 

amaçlanmaktadır. Kredinin maksimum vade süresi 60 aydır. Kredi geri ödemelerini, sektörde 

nakit akıĢının daha az olduğu mart, nisan, mayıs, haziran aylarında ödemesiz, geri kalan 

aylarda eĢit taksit ödemeli (3 aya kadar geri ödemesiz) olarak yapma imkanı bulunmaktadır. 

   c. KOBĠ Ġhtiyaç kredileri: Makine, iĢyeri yenileme, teknoloji geliĢtirme 

harcamalarının finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vade süresi 60 aydır.  

   Lojistik Sektör Paketi: 

   a. Yetki belgesi kredisi: Kara taĢımacılığı yapan firmaların, iĢin 

kapsamına göre ihtiyacı olan yetki belgesi için Yetki Belgesi Kredisi alımının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vade süresi 36 aydır. Azami tutarı maksimum yetki belgesi kadardır. 

   b. Eğitim kredisi: UlaĢtırma Bakanlığı‘nın yetki verdiği kurumlardan 

almak zorunda olunan eğitimlerin finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesinin süresi maksimum 

12 ay ve azami tutarı eğitim bedeli kadardır. 

   c. Lojistik destek kredisi: Her türlü yatırım ve iĢletme sermayesi 

ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aya kadardır.  

   d. Araç bakım kredisi: Periodik araç bakım ücretlerinin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesinin süresi maksimum 12 aydır. Azami tutarı araç baĢına 

10.000TL‘dir. 

   e. Nakliye destek kredisi: Her türlü yatırım ve sermaye ihtiyacının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aydır. 

   f. Ağır vasıta kredileri: 0 km- 5 yaĢa kadar olan araçlar ın finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aydır. 
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   Otomotiv yan sanayi destek paketi: 

   a. Esnek ödemeli krediler; Kredinin maksimum vade süresi 60 ay 

olmakla ayrıca ödemelerin en az seviyede gerçekleĢtiği ağustos, eylül, ekim ve kasım 

aylarında ödeme yapmama ve diğer aylarda eĢit taksitlerle ödeme yapılması imkanı 

bulunmaktadır. 

   b. Yatırım ve destek kredisi: Vade süresi maksimum 60 ay. Ayrıca; 

Aylık eĢit taksitler 6 aya kadar ödemesiz, 7. Aydan itibaren aylık eĢit taksitlerle ödeme 

seçeneği. 6 ay ödemesiz seçeneğini tercih etmeyenler için 3‘er aylık dilimlerde ödeme imkanı 

bulunmaktadır. 

   c.Ticari krediler: Vadesi maksimum 60 ay ayrıca 3 aya varan ödemesiz 

dönem imkanı bulunmaktadır. 

   d. KOBĠ Ġhtiyaç kredileri: Makine, iĢyeri yenileme, teknoloji geliĢtirme 

harcamalarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 60 aydır. 

   Eczane destek paketi; Eczane destek kredisi, Mal alım- satım, vade 

finansmanı ve diğer ihtiyaçların finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vade süresi 

maksimum 60 aydır.  

   KOBĠ Proje destek kredisi: Uygun yatırım fizibiliteleri sunabilen, 

sektörel kısıtlama olmamakla birlikte ihracat veya döviz girdisi potansiyeli olan, uluslararası 

piyasalarda rekabet edebilecek özellikli yatırımlar yapan KOBĠ‘lerin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin vade süresi maksimum 7 yıldır. Ayrıca ilk 6 ay geri ödemesiz 

dönem imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı ise maksimum proje tutarı kadardır. Kredi, toplam 

yatırım tutarının %75‘i olarak kullandırılmakta olup, teminata kredi tutarının %50‘sine kadar 

KGF kefaleti alınmakta, kalan kısım standart kredi prosedürü dahilinde 

teminatlandırılmaktadır. 

   Prefinansman kredisi; Ġhracat veya ihracat sayılan satıĢ ve teslimler ile 

döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Türkiye‘deki bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla (garanti verilerek veya 

verilmeksizin) alıĢı yapılmak suretiyle kullandırılır. Vadesi maksimum 18 aydır.  
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 VII.3.5. HALK BANKASI 

   Garanti Bankasının KOBĠ‘lere sağladığı krediler aĢağıdaki 

gibidir(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.23-28); 

   Toplu iĢyeri kredisi, Küçük iĢletmeler ve KOBĠ tanımındaki firmaların 

üyesi oldukları Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi tarafından sürdürülen toplu iĢyeri inĢaatı 

projelerinin finansmanı ve tamamlanması amacı ile toplu iĢyeri yapı kooperatiflerine, küçük 

sanayi sitesi yapı kooperatiflerine ve bunların ortaklarına, birliklere, proje aĢamasındaki veya 

yapımı devam eden iĢyeri projelerinin tamamlanması amaçlanmaktadır. Vade süresi 

maksimum 48 ay dır ve proje bazında değerlendirilmekle birlikte aylık eĢit taksit ödemelidir. 

ĠĢyeri inĢaatının tamamlanması için kalan inĢaat maliyeti ile alt yapı ve çevre düzenlemesi 

için gerekli bedel üzerinden tespit edilir. Halkbank‘ta KOBĠ tanımına giren ve her türlü 

üretim ya da bakım-onarım faaliyetinde bulunan imalat ve tarıma dayalı sanayi iĢletmelerine 

kullandırılan kredilerde %5 BSMV istisnası uygulanmaktadır. 

   Avrupa Yatırım Bankası Büyüyen Anadolu KOBĠ Kredisi, Ġmalat 

sanayi, turizm, eğitim, sağlık, çevre koruma, altyapı, bilgi ve iletiĢim teknolojileri 

sektörlerinde faaliyet gösteren, çalıĢtırdığı iĢçi sayısı en fazla 500 olan ve 43 ilde faaliyet 

gösteren firmalar bu krediden yararlanabilecektir. Yatırım ve/ veya iĢletme sermayesi 

ihtiyacını karĢılama amaçlıdır. Bu kredinin vadesi maksimum 5 yıla varan vade ile iĢletme 

veya yatırım kredisi olarak kullanma imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı maksimum 500.000 

EURO veya karĢılığı TL dir. Krediden faydalanabilecek 43 il:Erzurum, Erzincan, Bayburt, 

Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Van, MuĢ, Bitlis, 

Hakkari,Gaziantep, Adıyaman, Kilis, ġanlıurfa, Diyarbakır Mardin, Batman, ġırnak, 

Siirt,Hatay, KahramanmaraĢ, Osmaniye,Kayseri, Sivas, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Sinop 

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, GümüĢhane illeridir. 

     Avrupa Yatırım Bankası KOBĠ Destek Kredisi, Ġmalat sanayi, tarımsal 

sanayi, turizm, eğitim, sağlık, çevre koruma, enerji, bilgi ve iletiĢim teknolojisi alanlarında 

faaliyet gösteren KOBĠ‘lerin yatırımlarının ve iĢletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 5 yıl ve 2 yıl ödemesiz dönem imkanı 

bulunmaktadır. Tutarı minimum 200.000 EUR, maksimum 5.000.000 EUR karĢılığı TL‘dir. 

   Avrupa Yatırım Bankası KOBĠ Kredileri, Ġmalat sanayi, turizm, eğitim, 

sağlık, çevre koruma, altyapı, bilgi ve iletiĢim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren, 
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çalıĢtırdığı iĢçi sayısı en fazla 500 olan firmaların finansmanı amaçlanmaktadır. KOBĠ‘lerin 

yatırım ve/veya iĢletme sermayesi ihtiyacı finanse edilmektedir. ĠĢletme kredileri, 1 yıl 

ödemesiz dönemli toplam 4 yıl, Yatırım kredileri, 2 yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vade 

imkanı bulunmaktadır. Maksimum 12.500.000 EURO olup USD veya EURO cinsinden 

kullandırılmaktadır. 

   Fransız Kalkınma Ajansı KOBĠ Kredisi, Ġmalat, tarıma dayalı sanayi, 

turizm, eğitim, sağlık, çevre koruma, yenilenebilir enerji (hidroelektrik, jeotermal, rüzgar, 

enerji, biyoenerji vb.), bilgi ve iletiĢim teknolojileri ve bu sektörlere doğrudan hizmet veren 

sektörlerde faaliyet gösteren, yıllık net satıĢ tutarı 25.000.000 EURO‘u aĢmayan, çalıĢtırdığı 

iĢçi sayısı 250‘den fazla olmayan (KOBĠ tanımına uyan) firmalar bu krediden 

yararlanabilecektir. ĠĢletme kredileri: 1 yıl ödemesiz dönemli toplam 4 yıl Yatırım kredileri: 2 

yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vade imkanı bulunmaktadır. Verilebilecek maksimum tutar  

2.000.000 EURO‘dur. 

   Dünya Bankası KOBĠ kredileri, Ġmalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, 

turizm, eğitim, sağlık, çevre koruma, yenilenebilir enerji (hidroelektrik, jeotermal, rüzgar, 

güneĢli, biyo enerji vb.), bilgi ve iletiĢim teknolojileri sektörleri ile bu sektörlere doğrudan 

hizmet veren sektörlerde faaliyet gösteren, yıllık net satıĢ tutarı 20.000.000 USD‘yi aĢmayan, 

çalıĢtırdığı iĢçi sayısı 250‘den fazla olmayan firmalar (KOBĠ tanımına uyan) bu krediden 

yararlanabilecektir. ĠĢletme kredileri: 1 yıl ödemesiz dönemli toplam 4 yıl; Yatırım kredileri: 2 

yıl ödemesiz dönemli toplam 7 yıl vade imkanı bulunmaktadır. Maksimum verilebilecek tutar  

2.500.000 EUR ya da karĢılığı USD‘dir. 

   Ġmalat sektörüne özel destek paketi; 

   a. Küçük ĠĢletme Destek Paketi, Küçük ölçekli iĢletmelerin nakit 

ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 36 ay vadeli olmakla birlikte 

6 aya varan ödemesiz dönem imkanı ve 36 aya varan vadelerde, 3 ayda bir taksitli veya aylık 

taksitli ödeme kolaylığı bulunmaktadır. Üst limit Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda 

belirlenmektedir. Faiz oranı gösterge olmakla beraber Ġlave 2 ürün kullanımında faiz oranında 

%7; 4 ürün kullanımında faiz oranında %10 indirim uygulanmaktadır. 

   b. Orta ve Uzun Vadeli Proje Kredisi, Firmaların komple yeni yatırım, 

yenileme yatırımları ve iĢletme sermayesi ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. 

Kredinin hedef kitlesi, imalat sanayi, tarıma dayalı sanayi, turizm, eğitim, sağlık, ticaret, 
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enerji, bilim ve iletiĢim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren iĢletmeler ile bu 

sektörlerle ilgili hizmet sektöründe faaliyetlerini devam ettiren iĢletmelerdir. ĠĢletme kredileri, 

1 yılı ödemesiz dönemli toplam 4 yıl Yatırım kredileri, 2 yılı ödemesiz dönemli toplam 7 yıl 

vadeli ve olarak kullandırılabilir. Ayrıca kredi, 3, 6 veya istisnaen 12 aylık periyodlarda 

dönemsel taksitli olarak geri ödenebilmektedir. Vade tutarı Firmanın kredibilitesine bağlı 

olarak proje bazında belirlenmektedir. 

   c. Finansal Destek Kredisi, Firmaların üretim, verimlilik ve 

istihdamlarının arttırılmasına yönelik olarak yapacakları yatırımlara ve/veya iĢletme 

sermayesi ihtiyaçlarına yönelik gerek faiz gerekse anapara geri ödemeleri itibariyle esnek bir 

yapıya sahip TL/YP olarak kredi sağlanması amaçlanmaktadır. ĠĢletme kredileri maksimum 4 

yıl, yatırım kredileri 1 yıl ödemesiz dönem olmak üzere maksimum 5 yıldır. Ayrıca firmanın 

nakit akıĢına uygun aylık eĢit taksitli ve 3 yada 6 ayda bir taksitli geri ödeme imkanı 

bulunmaktadır. 

   Teknoloji sektörüne özel destek paketi; 

   a. Halkbankası kaynaklı iĢletme kredisi, Firmaların üretim için gerekli 

ham ve yardımcı maddeler ile diğer iĢletme giderlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. Vade 

süresi maksimum 4 yıl vadeli 1 yılı anapara ödemesizdir. 3 yada 6 ayda bir taksitli veya aylık 

eĢit taksitli kullanılabilir. Tahsis edilecek limit proje bazında belirlenmektedir. 

   b. Halkbankası kaynaklı yatırım kredisi, Kredi; proje bazlı olarak yeni 

makine, tesis ve teçhizat alımı için kesin fatura karĢılığı (KDV dahil olmak üzere) 

kullandırılmaktadır. KullanılmıĢ makine, tesis ve teçhizatın teknik eleman raporu ile asgari 

kredi vadesi kadar çalıĢabileceğinin tespiti halinde, 2. el içinde kredi verilmesi de 

amaçlanmaktadır. Kredinin süresi maksimum 5 yıl vadeli olup 1 yılı anapara ödemesizdir. 

Tahsis edilecek limit proje bazında belirlenmektedir. Ancak Yatırım Kredilerinde proje konusu 

olan makine, tesis ve teçhizat tutarının 500.000 Avro veya karĢılığı TL/USD‘ye kadar olması 

halinde öz kaynak katkısı aranmayacak olup, bu tutarı aĢması halinde ise %25‗inin firma öz 

kaynaklarından karĢılanması esastır. 

   c. Bilgisayar yazılım kredisi, Bilgisayar, iletiĢim cihazı veya biliĢim 

teknolojilerine dayalı cihazların yazılımı, programlanması ile ilgili hizmetlerin üretimi 

konusunda faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Vade süresi 

maksimum 2 yıldır ve azami tutarı 100.000TL‘dir. 
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   d. Finansal destek kredisi, Firmaların üretim, verimlilik ve 

istihdamlarının arttırılmasına yönelik olarak yapacakları yatırımlara ve/veya iĢletme 

sermayesi ihtiyaçlarına yönelik gerek faiz gerekse anapara geri ödemeleri itibariyle esnek bir 

yapıya sahip TL/YP olarak kredi kullanabilme imkanı amaçlanmaktadır. Yatırım kredileri 1 

yıl ödemesiz dönem olmak üzere 5 yıl, ĠĢletme kredileri maksimum 4 yıldır. Ayrıca Firmanın 

nakit akıĢına uygun aylık eĢit taksitli ve 3 yada 6 ayda bir taksitli geri ödeme imkanı 

sağlanmaktadır. 

   e. Ürün geliĢtirme kredisi, Yeni ürün geliĢtirmek, ileri teknoloji içeren 

makine-ekipman alımını ya da ürünlerin kalitesinin arttırılması için proje geliĢtirildiğinde, 

araĢtırma giderleri, telif hakkı, patent veya marka alımından ambalaj ve reklam harcamalarına 

kadar her türlü ihtiyacın karĢılanması amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 5 yıl ve 1 yıl 

anapara ödemesizdir.  

   Turizm sektörüne özel destek paketi; 

   a. GüneĢ kredisi, Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların tamir-

bakım, yenileme, ekipman ve tefriĢ malzemesi alımı ile diğer ihtiyaçları gibi 

gereksinimlerinden kaynaklanan ölü sezondaki‖ finansman ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi 

amaçlanmaktadır. Kredinin maksimum vade süresi . 60 aydır. Ayrıca geri ödemelerin sektörün 

nakit akıĢının yoğun olduğu aylara yayılarak geri ödemelerinizi bu dönemde yapma imkanı 

sağlanmaktadır. 

   b. Otel yenileme kredisi, Konaklama iĢletmelerine tamir bakım, 

yenileme, ekipman ve tefriĢ malzemesi alımı ile diğer ihtiyaçları gibi sezon öncesi 

hazırlıkların finansmanının yanı sıra komple yeni yatırımlar ve kapasite artırımının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Azami 48 ay vadeli TL, 18 ay vadeli Döviz Kredisi. Ayrıca 

yatırım ve kapasite artırımı için ise azami 2 yıl ödemesiz dönemli 7 yıl vadeli ―Orta ve Uzun 

Vadeli Proje Kredisi‖ mevcuttur. 

   c. Turizm Tedarikçileri Kredisi, Seyahat acentelerine, turistlere yönelik 

olarak ürün/hizmet satıĢı gerçekleĢtiren iĢletmeler ile tedarikçi firmaların finansmanı 

amaçlanmaktadır. Azami 24 ay vadeli TL, 18 ay vadeli Döviz Kredisidir.  

   d. Yat ĠĢletmeleri Kredisi: Turizm Bakanlığı‘ndan aldığı ―Turizm 

ĠĢletme Belgesi‖ne istinaden yat iĢletmeciliği yapan veya iĢleten firmaların finansmanı 
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amaçlanmaktadır. Kredinin vade süresi maksimum24 ay vadeli TL ve maksimum 18 ay vadeli 

Döviz Kredisidir.  

   e. Kalkınma Bankası Turizm Kredisi, Türkiye‘nin her yöresinde turizm 

sektöründe faaliyet gösteren tüm turizm konaklama (beĢ yıldızlı oteller de dahil) iĢletmelerin 

yeni yatırım, yenileme, modernizasyon, renovasyon, sınıf yükseltme ve enerji verimliliği 

yatırımları ile iĢletme sermayesi ihtiyaçlarını Kalkınma Bankasından bankanın sağlamıĢ 

olduğu kaynakla finanse etmek amaçlanmaktadır. Yatırım kredisi:1 yılı ödemesiz dönem 

olmak üzere maksimum 5 yıl ĠĢletme kredisi:6 ayı ödemesiz dönem olmak üzere maksimum 4 

yıldır. Minimum 250.000-TL, maksimum 3.000.000TL. Ayrıca ödemeler 3‘er aylık 

dönemlerdedir. 

   Ġhracat sektörüne özel destek kredisi; 

   a. Döviz kredisi, Ġhracata konu ürünlerin hazırlık aĢamasındaki 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 6 aydır. Üst limit Ģube tarafından firma talebi 

doğrultusunda belirlenmektedir. 

   b. Finansal destek kredisi, Ġhracata konu yatırımların finansmanında 

baĢvurulabilecek TL veya döviz olarak kullanabilecek geri ödemelerde esnek Ģartlara sahip 

finansman amaçlanmaktadır. Yatırım ve iĢletme kredilerinde maksimum 5 yıl, yatırım 

kredilerinde 1 yıl ödemesiz. Ayrıca firmanın nakit akıĢına uygun aylık eĢit taksitli ve 3 yada 6 

ayda bir taksitli geri ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   Taahhüt sektörüne özel destek paketi; 

   a. Küçük ĠĢletme Destek Paketi, Firmaların mevsimsel ve dönemsel 

ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay, 3 ayda bir taksitli veya aylık 

taksitli ödeme kolaylığı bulunmaktadır. Ayrıca 6 aya varan ödemesiz dönem imkanı 

bulunmaktadır. 

   b. Esnek ödemeli kredi, Firmaların nakit ihtiyacının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay. Ayrıca firmaların sektörel dönemsellik ya da alacak tahsil 

sürelerindeki farklılıklar nedeniyle her yıl için azami 3 ay ödemesiz dönem imkanı 

bulunmaktadır. Buna ek olarak firmanın nakit akıĢına göre değiĢken taksit ödeme imkanı 

vardır. 
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   c. Toplu iĢyeri kredisi, Küçük iĢletmeler ve KOBĠ tanımındaki 

firmaların üyesi oldukları kooperatif ve birlikler tarafından sürdürülen toplu iĢyeri inĢaatı 

projelerinin finansmanı ve tamamlanması amacı ile toplu iĢyeri yapı kooperatiflerine, küçük 

sanayi sitesi yapı kooperatiflerine ve bunların ortaklarına, birliklere, proje aĢamasındaki veya 

yapımı devam eden iĢyeri projelerinin tamamlanması amaçlanmaktadır. Maksimum 48 ay 

ancak proje bazında değerlendirilmektedir. Aylık eĢit taksit geri ödemelidir. ĠĢyeri inĢaatının 

tamamlanması için kalan inĢaat maliyeti ile alt yapı ve çevre düzenlemesi için gerekli bedel 

üzerinden tespit edilir. 

   TaĢımacılık sektörüne özel destek kredisi; 

   a- Yetki belgesi kredisi, Karayolu taĢımacılığı yapan firmalar için 

zorunlu hale getirilen yetki belgesini alması veya yenilemesinin finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 36 aydır. Maksimum yetki belgesi ücreti kadardır. 

   b- Ağır/hafif vasıta kredisi, TIR, kamyon, otobüs gibi ağır vasıta veya 

minibüs, midibüs, kamyonet gibi hafif vasıta alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 36 aydır. Maksimum 0 km‘ler için fatura bedelinin %70‘idir. 

   c- Ġhtiyaç kredisi, Araç bakım, onarım ve tamir giderlerinin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 aydır. Maksimum 50.000TL‘dir. 

   d- ĠĢyeri edindirme kredisi, TaĢımacılık iĢi için kullanılacak ofis, depo 

vb. iĢyeri alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 aydır. Tutarı 

ekspertiz değerinin maksimum %75‘i kadardır. 

   e- Eğitim kredisi, UlaĢtırma Bakanlığı‘nın yetki verdiği kurumlardan 

alınması zorunlu olan eğitim masraflarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi 

maksimum 12 aydır. Tutarı maksimum eğitim faturası kadardır. 

   f- Araç kredisi, ―0‖ araçlar için maksimum 60 ay vade, Ġkinci el için 

maksimum 36 aydır. ―0‖ km. araçlar için kasko bedelinin maksimum %80‘i. Ġkinci el için 

maksimum %70. Aracın en fazla 5 yaĢında olması gerekiyor. Kefilsiz kullandırılmaktadır. 

   g- Plaka/hat kredisi, Plaka ver hat alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 aydır. Ġstanbul içi araçlar için maksimum 250.000-

TL, Ġstanbul dıĢı araçlar için ise maksimum 150.000-TL olarak belirlenmiĢtir. 
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   h- Servis aracı kredisi, Okul, banka, özel sektör firmaları ve kamu 

sektörü kurumları gibi iĢyerleri için sözleĢmeli ulaĢım hizmeti veren, düzenli geliri olan servis 

aracı Ģoförlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. ―0‖ araçlar için maksimum 60 ay. Ġkinci el 

için maksimum 36 ay olarak belirlenmiĢtir. ―0‖ km ticari araç alımları için aracın KDV dahil 

fatura bedelinin maksimum %80‘i 2. el ticari araç için kasko bedelinin azami %70‘i olarak 

belirlenmiĢtir. 

   Eczacılık sektörüne özel destek paketi; Medi kredi, Eczacıların 

optikçilerin, tıbbi malzeme satıcılarının kolay kullanım ve ekstra fırsatlarla finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay ayrıca maksimum 3ay ödemesiz dönem imkanı 

bulunmaktadır. Maksimum 100.000TL olarak belirlenmiĢtir. Ekstra fırsatlar olarak Hesapta 

para olmasa dahi ödemelerde kullanabilecek 10.000 TL‘ye kadar kefilsiz Dost Hesap Kredisi, 

Komisyonsuz Çek Karnesi fırsatı, POS kullanımında size özel komisyon uygulaması. Ġlave 2 

ürün kullanımında faiz oranında %7 indirim Ġlave 4 ürün kullanımında faiz oranında %10 

indirim yapılmaktadır. 

   GiriĢimcilere özel destek, ĠĢlerini büyütmek ve nakit akıĢlarını kontrol 

altına almak isteyen giriĢimcilerin finansmanı amaçlanmaktadır. Vade firma talebine göre 

Ģube tarafından belirlenmektedir. Yeni açmıĢ olduğu iĢ konusunda iĢ tecrübesi bulunmayan, 

35 yaĢını aĢmamıĢ, elinde yeni baĢlamıĢ olduğu iĢ konusu ile ilgili uzmanlık belgesi olmayan 

kiĢilere maksimum 5.000 TL, yeni açmıĢ olduğu iĢ kolu ile ilgili olarak en az 2 yıl iĢ tecrübesi 

bulunan, 35 yaĢını aĢmamıĢ, elinde yeni baĢlamıĢ olduğu iĢ konusu ile ilgili uzmanlık belgesi 

olan kiĢilere maksimum 10.000 TL, 4 yıllık üniversite mezunu olup, elinde üniversite 

diploması bulunan, herhangi bir iĢkolunda en az 5 yıl iĢ tecrübesi bulunan, 40 yaĢını aĢmamıĢ, 

yeni kurduğu iĢ kolu sınırlaması olmadan maksimum 15.000 TL, yeni kurduğu iĢ kolu ile 

ilgili olarak 4 yıllık fakülte mezunu olup, üniversite diploması bulunan, eğitimini aldığı iĢ 

konusunda en az 5 yıl tecrübesi bulunan, halen yapmakta olduğu iĢ ve almıĢ olduğu üniversite 

eğitimi üzerine iĢ kurmak isteyen, 40 yaĢını aĢmamıĢ kiĢilere maksimum 25.000 TL, ortaklık 

halinde toplam maksimum 25.000 TL olarak belirlenmiĢtir. 

   Franchising destek paketi, Franchising sistemi ile iĢ yapmak 

isteyenlerin finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 60 ay ve 6 aya varan ödemesiz dönem 

imkanı bulunmaktadır. 
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   Ticaret destek paketi;  

   a. Esnek ödemeli kredi, Firmaların ödemesiz dönem ihtiyacına ve nakit 

akıĢına göre kredi geri ödemelerini yapabilmesi amaçlanmaktadır. Maksimum 36 aydır. 

Ayrıca firmanın nakit akıĢına göre değiĢken taksit ödeme, Firmanın gelirlerinin dönemsel 

artıĢına veya azalıĢına göre kademeli artan veya azalan ve firmaların sektörel dönemsellik ya 

da alacak tahsil sürelerindeki farklılıklar nedeniyle her yıl için azami 3 ay ödemesiz dönem 

imkanı bulunmaktadır. Üst limit Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   b. Bütçe kredisi, Mevsimsel ve dönemsel ihtiyaçların firma bütçesine 

uygun karĢılanması amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay ayrıca 6 aya varan anapara ve faiz 

ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Buna ek olarak aylık, 3 yada 6 aylık eĢit taksitlerle 

geri ödeme kolaylığı bulunmaktadır. 

   Hizmet sektörüne özel destek paketi; 

   a- Bütçe kredisi, Mevsimsel ve dönemsel ihtiyaçların finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay ayrıca 6 aya varan anapara ve faiz ödemesiz dönem 

imkanı bulunmaktadır. Buna ek olarak aylık, 3 yada 6 aylık eĢit taksitlerle geri ödeme 

kolaylığı bulunmaktadır. 

   b- ĠĢyeri edindirme kredisi, En az 3 yıldır faaliyet gösteren, satın alacağı 

yapının kullanım izin belgesi almıĢ olan ve alacağı ticari amaçlı konut/iĢyerinin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 84 aydır. Ekspertiz değerinin maksimum  

%75‘i kadar verilir. 

   c- Ticari taĢıt kredisi, Vade süresi maksimum 60 aydır. ―0‖ km ticari 

araçta maksimum %80. 2. el ticari araçlarda Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri 

Birliği‘nce yayınlanan son Motorlu Kara TaĢıt Araçları Değer Listesi‘nde belirtilen tutarın 

maksimum %70‘i kadar belirlenir. Yerli ticari araç alımlarında yaĢ + kredi kullandırım vadesi 

4 yılı, yerli binek araç alımlarında yaĢ + kredi kullandırım vadesi 5 yılı geçmeyecektir. Ġthal 

ticari araç alımlarında yaĢ + kredi kullandırım vadesi 5 yılı, ithal binek araç alımlarında yaĢ + 

kredi kullandırım vadesi 6 yılı geçmemektedir. 

   Fuar ve sergilere katılım kredisi, Yurtiçi ya da yurtdıĢında düzenlenen 

fuar ve sergilere katılmak isteyen imalatçı ya da imalatçı/ihracatçı firmaların katılım 

giderlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum vadesi 2 yıldır. YurtdıĢı katılımlarda 
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50.000 USD karĢılığı TL, yurtiçi katılımlarda 15.000 USD karĢılığı TL, birden çok yurtdıĢı 

katılımlarda toplam limit 100.000 USD karĢılığı TL, birden çok yurtiçi katılımlarda toplam 

limit 30.000 USD karĢılığı TL olarak belirlenmiĢtir. 

   Tarım sektörüne kredi desteği; 

   a.Tarım destek kredisi, Tohum, dikim, gübreleme, sulama gibi ekim 

öncesi ve sonrası tarımsal faaliyetlerinizi finanse etmek ya da hasat toplama dönemindeki 

nakit ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 12 aydır.  

   b. Traktör ve tarım makineleri kredisi, vade süresi maksimum 60 aydır. 

Yeni (sıfır km) traktör / biçerdöver alımlarında, aracın KDV dahil fatura bedelinin maksimum 

%75‘i, ikinci el traktör alımlarında kasko bedelinin maksimum %70‘i, tarım Makinaları / 

Ekipmanlarında aracın KDV dahil fatura bedelinin maksimum %70‘i kadardır. 

   c. Sera iĢletme ve sera yapım kredisi, Seranın yapımı, mevcut seranızın 

büyütülmesi, modernizasyonu için ya da tohum, zirai ilaç, ısıtma vb. iĢletme giderlerinin 

finansmanı amaçlanmaktadır. ĠĢletme Kredisi olarak maksimum 24 ay, sera yapım kredisi 

olarak ise maksimum 48 ay, ayrıca 3/6/9/12 ayda bir eĢit taksitlerle ödeme imkanı 

bulunmaktadır. Ayrıca, Sera yapımında 1 yıla, iĢletme kredilerinde 6 aya varan ödemesiz 

dönem ve kredinizin vadesi ve ödeme Ģekli hasat döneminize uygun olarak belirleme imkanı 

bulunmaktadır. 

   d.Topraksız tarım kredisi, ―Topraksız Tarım‖ yapmak isteyen 

iĢletmelerin üretim yapacağınız arazi, konstrüksiyon (sera iskeleti, sera örtüsü, havalandırma), 

ısıtma sistemi, sulama, gübreleme, iklimlendirme sistemleri, fog sistemi, ısı ve gölgeleme 

perdesi, jeneratör, trafo gibi her türlü ana yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Yatırım 

kredileri, minimum 2 yıl, maksimum 5 yıl vadeli, iĢletme kredileri ise maksimum 2 yıl. Ayrıca 

ödemesiz dönemde öngörülebilen Topraksız Tarım kredisinin vadesi ve ödeme Ģeklinin, hasat 

döneminize uygun olarak belirlenebilme imkanı bulunmaktadır. 

   e. Tarımsal sulama sistemleri kredisi, Tarımsal üretim faaliyetlerinde 

Modern Sulama Sistemlerini kullanmak ve bu yolla verimini artırmak amacıyla, Çiftçi Kayıt 

Sistemi Belgesi sahibi, zirai kazanç sağlayan çiftçiler ile tarımsal üretim faaliyetinde bulunan 

tarımsal iĢletmeler/firmaların finansmanı amaçlanmaktadır. Damla Sulama ve Yağmurlama 

Sulama Sistemleri için kredi vadesi maksimum 5 yıl, Hareketli Yağmurlama Sulama Sistemi 
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için ise kredi vadesi maksimum 3 yıl olup, geri ödeme Ģeklini hasat dönemlerine uygun olarak 

belirleme imkanı bulunmaktadır. Hareketli Yağmurlama Sulama Sisteminde; KDV dahil 

proforma faturanın maksimum  %70‘i, Damla Sulama ve Yağmurlama Sulama Sistemlerinde 

faturalandırılan projenin maksimum %75‘i değerlendirilecektir. 

 VII.3.6. HSBC BANKASI 

   HSBC bankasının KOBĠ‘lere sağladıkları krediler Ģu Ģekildedir(TOBB, 

Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.29); 

   Sermayem cebimde kredisi, Ticari iĢletmede zaman içerisinde oluĢması 

muhtemel sermaye açığının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 10 yıl 

Ayrıca Her yıl 90 gün ödemesiz dönem ile, nakit akıĢınıza uygun geri ödeme avantajı veya 

taksit iadesi özelliği ile, ilk yıldan itibaren her yıl istenilen bir taksitin firma adına HSBC 

tarafından ödenmesi imkanı bulunmaktadır. Firmanın kredibilitesi esas alınarak talebe göre 

belirlenmektedir. 

   Ticari araç ve plaka kredisi ürün programı, 0 km veya 2. el, ticari hat ve 

plaka sahibi ticari araçların (taksi, minibüs/ dolmuĢ, otobüs vb.) alımları ile diğer finansman 

ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. ―0‖ araçlar için maksimum 60 ay, plaka alım 

için maksimum 36 aydır. 0 km araçlar için proforma fatura bedelinin maksimum %100‘ü 

Bölgesel olarak değiĢiklik gösteren plaka fiyatları baz alınarak, maksimum 200.000 –TL 

olarak belirlenmiĢtir. ―ġoförler Odası Sicil Kayıt Belgesi‖ sahibi ve en az 3 yıldır faaliyette 

bulunulması gerekmektedir. 

   Ġhracat kredisi, Mal ihracını veya yurtdıĢından sağlanacak prefinansman 

kredisi için bankanın aracılık etmesini amaçlamaktadır. Vadesi maksimum 18 aydır. Firmanın 

kredibilitesi esas alınarak talebe göre belirlenmektedir. 

   Yatırım finansmanı kredisi, Yatırım teĢvik belgesi sahibi iĢletmelerin 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesinin süresi minimum 1 yıl maksimum ise Firma talebi 

doğrultusunda Ģube tarafından belirlenmektedir. Firmanın kredibilitesi esas alınarak talebe 

göre belirlenmektedir. 
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   Perakende destek paketi; 

   a. ĠĢlerim yolunda kredisi, Vadesinin süresi maksimum 36 aydır. Azami 

tutarı maksimum 50.000TL olarak belirlenmiĢtir. 

   b. Hızır hesap kredisi, vade süresi Ģube tarafından firma talebine göre 

belirlenir. Azami tutarı maksimum 20.000TL olarak belirlenmiĢtir. 

   Doktor muayene paketi; 

   a. ĠĢlerim yolunda kredisi, kredinin vadesinin süresi maksimum 36 çay 

olarak belirlenmiĢ ve tutarı maksimum 50.000TL olarak belirlenmiĢtir. 

   b. Hızır hesap kredisi, vadesi Ģube tarafından firma talebine göre 

belirlenir. Tutarı maksimum 20.000TL olarak belirlenmiĢtir.  

   Serbest muhasebeci ve mali müĢavir destek paketi; 

   a. ĠĢlerim yolunda kredisi, bu kredinin vadesi maksimum 36 ay olarak 

belirlenmiĢ ve azami tutarı da 50.000TL olarak belirlenmiĢtir. 

   b. Hızır hesap kredisi, vadesi Ģube tarafından firma talebine göre 

belirlenir. Azami tutarı maksimum 20.000TL olarak belirlenmiĢtir. 

   Eczacı destek paketi; 

   a. ĠĢlerim yolunda kredisi, vade süresi maksimum 36 aydır. Azami tutarı 

50.000TL olarak belirlenmiĢtir. 

   b. Hızır hesap kredisi, vadesi Ģube tarafından firma talebine göre 

belirlenir. Azami tutarı maksimum 20.000TL olarak belirlenmiĢtir. 

   KOBĠ destek paketi; 

   a. ĠĢlerim yolunda kredisi, Vadesinin süresi maksimum 36 aydır ve 

azami tutarı maksimum 50.000TL‘dir. 

   b. Hızır hesap kredisi, vadesi Ģube tarafından firma talebine göre 

belirlenir. Azami tutarı maksimum 20.000TL olarak belirlenmiĢtir. 
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   Ticari taĢıt kredisi paketi, Ticari taĢıt kredisi, kredinin vadesinin 

maksimum süresi 60 aydır. Azami tutarı ise maksimum 75.000TL olarak belirlenmiĢtir. 

 VII.3.7. ING BANKASI 

   ING bankasının KOBĠ‘lere sağladıkları krediler Ģu Ģekildedir(TOBB, 

Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.30); 

   Ticari ĠĢyeri Kredisi,  kredinin iĢletmenin iĢyeri alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 ay olarak belirlenmiĢtir. Azami tutarı gayrimenkulün 

ekspertiz değerinin %50‘sine kadar TL veya dövize endeksli kullandırım imkanı 

bulunmaktadır. 

   Ticari TaĢıt kredisi, ĠĢletmenin araç ya da filo alımının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 48 ay olup TL veya dövize endeksli olarak kullandırmak 

imkanı bulunmaktadır. Ticari TaĢıt Kredileri‘nde, ―0 km‖ araçlar için araç değerinin %70‘i, 5 

yaĢa kadar olan 2. el araçlar için ise araç bedelinin %50‘si finanse edilebilmektedir. 

   Turizm ĠĢletme Kredisi, ĠĢletme sermayesi, yeni ekipman, mal ve 

hizmet alımı gibi iĢletmenin devamlılığını sağlayacak harcamaların finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 36 ay. Ayrıca yıl içerisinde 6 aya kadar 

ödemesiz dönem imkânı bulunmaktadır. Firmanın kredibilitesi esas alınarak talebe göre 

belirlenmektedir. TL veya dövize endeksli kullandırım imkanı bulunmaktadır. 

   Turizm Yatırım kredisi, Arsa alımı, tadilat, ek bina ya da ünite yapımı 

ve alımının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 ay vadeli olmak üzere 8 aya 

kadar ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Firmanın kredibilitesi esas alınarak talebe göre 

belirlenmektedir. TL veya dövize endeksli kullandırım imkanı bulunmaktadır. 

   Fatura finansmanı kredisi, Firmanın mal, dayanıklı tüketim malları, ofis 

ekipmanı, bilgisayar, mobilya, mefruĢat vb. ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Mal 

alımlarında maksimum 12 ay, ekipman alımlarında ise maksimum 36 ay. Ayrıca 3 aylık veya 6 

aylık ödeme imkanı bulunmaktadır. Firmanın kredibilitesi esas alınarak talebe göre 

belirlenmektedir. TL veya dövize endeksli kullandırım imkanı bulunmaktadır. Proforma fatura 

ibrazı gerekmektedir. Kredi kullandırım esnasında alınan komisyon tutarı dıĢında herhangi bir 

faiz ödenmemektedir. 
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   Taksitli ticari kredi, ĠĢletmelerin sermaye artırımı, yenilenmesi, iĢ 

büyütme planları, durgun dönemlerdeki nakit ihtiyaçları, ekipman yenileme, mal alımları gibi 

taleplerin finansmanının karĢılanması amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 ay olup geri 

ödenmelerin firmanın nakit akıĢına göre sabit veya esnek olma imkanı bulunmaktadır. 

Firmanın kredibilitesi esas alınarak talebe göre belirlenmektedir. TL veya yabancı para 

kullandırım imkanı bulunmaktadır. 

 VII.3.8. Ġġ BANKASI 

   ĠĢ bankasının KOBĠ‘lere sağladıkları krediler Ģu Ģekildedir(TOBB, 

Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.31-35); 

   Otomotiv yan sanayi destek paketi; 

   a. Otomotiv yan sanayi iĢletme kredisi, ĠĢletme ihtiyaçlarının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 aydır. Azami tutarı Ģube tarafından 

firmanın kredibilitesi esas alınarak firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   b. Otomotiv yan sanayi yatırım kredisi, vade maksimum 5 yıl, ilk yılı 

anapara ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı Ģube tarafından firmanın 

kredibilitesi esas alınarak firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir 

   c. Otomotiv yan sanayi ihracat kredisi, Sektörde faaliyet gösteren 

firmaların ihracat faaliyetlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi azami 12 ay. Ayrıca 3 

ayda bir faiz ödemeli veya aylık eĢit taksit ödemeli kullanım imkanı bulunmaktadır. 

   Mobilya sektörü destek paketi; 

   a. Mobilya sektörü iĢletme kredisi, vadesi maksimum 12 ay olarak 

belirlenmiĢtir. 

   b. Mobilya sektörü yatırım kredisi, vade süresi maksimum 5 yıl, ilk yılı 

anapara ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. 

   Plastik sektör destek paketi; 

   a. Plastik sektörü iĢletme kredisi, vadesi maksimum 36 aydır. 
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   b. Plastik sektörü hammadde alım kredisi, Firmalar; yurt içi ve yurt dıĢı 

hammadde ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 12 aydır. 

   c. Plastik sektörü yatırım kredisi, Maksimum vadesi 5 yıl, ilk yılı 

anapara ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. 

   d. Plastik sektörü ihracat kredisi, Maksimum vadesi 12 ay ayrıca 3 ayda 

bir faiz ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   Lojistik sektörü destek paketi; 

   a. Lojistik yatırım kredisi, Lojistik deposu, antrepo, makine/ekipman 

v.b. Yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 5 yıl, ilk yılı anapara 

ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. 

   b. Yetki belgesi kredisi: Firmalar, Karayolu TaĢıma Yönetmeliği 

çerçevesinde; taĢımacılık, acentelik, taĢıma iĢleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı 

iĢletmeciliği, kargo iĢletmeciliği, lojistik iĢletmeciliği, taĢıma iĢleri organizatörlüğü, dağıtım 

iĢleri ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla UlaĢtırma Bakanlığı‘ndan alınması 

zorunlu bulunan ―Yetki Belgesi‖ alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade firma talebi 

doğrultusunda aylık eĢit taksitli olarak belirlenmektedir. Azami tutarı maksimum yetki belgesi 

tutarı kadardır.  

   c. Mesleki yeterlilik eğitim kredisi, UlaĢtırma Bakanlığı‘nın yetki 

verdiği kurumlardan alınacak olan mesleki yeterlilik eğitiminin finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vadesi maksimum 12 aydır. Azami tutarı ise maksimum yeterlilik eğitimi bedeli kadardır.  

   Çiftçi kredi destek paketi: 

   a. Traktör destek kredisi, Ziraat Odalarına bağlı çiftçiler; 0 km ve 5 yaĢa 

kadar traktör alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 48 ay vadelidir.  

   b. Tarım ekipman kredisi, Ziraat Odası Üyesi çiftçiler; 0 Km tarım 

ekipman (biçerdöver, pulluk, pancar hasat makinesi vb.) alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi 48 aydır, tutarı maksimum fatura bedelinin %75‘i kadardır.  

   c. Küçük ve orta ölçekli tarımsal iĢletmeler kredisi, vadesi maksimum 

10 aydır.  
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   d. Pikap türü arazi taĢıtı kredisi, Ziraat Odası Üyesi çiftçilerin 0 Km ve 

ikinci el Pick-Up türü arazi taĢıtı alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi 48 

aydır.  

   e. TMO kredisi, Toprak Mahsulleri Ofisi A.ġ. (TMO) ile banka arasında 

imzalanan anlaĢma doğrultusunda; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerinin 

finansman ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade firma talebi doğrultusunda 

belirlenmektedir. 

   f. Et besicilik iĢletme kredisi, Et Besiciliği amacıyla büyükbaĢ hayvan 

yetiĢtiriciliği yapan Ziraat Odalarına kayıtlı üreticiler; özellikle yem, elektrik, veterinerlik 

hizmeti gibi gereksinimlerinden kaynaklanan iĢletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vade maksimum 12 aydır.  

   g. Süt besiciliği hayvan alım kredisi, Süt Besiciliği alanında faaliyet 

gösteren Ziraat Odalarına kayıtlı üreticiler; özellikle yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi 

giderleri ile ilgili iĢletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi 

maksimum 24 aydır. 

   h. Seracılık iĢletme kredisi, Sebze ve muz serası iĢletmecileri; sera 

yapım ve modernizasyon amacıyla yapılacak cam, naylon, demir, klima sistemi vb. 

harcamalarına yönelik finansman amaçlanmaktadır. Vade maksimum 60 aydır. 

   ı. Seracılık yatırım kredisi, Sebze ve muz serası iĢletmecileri; sera 

yapım ve modernizasyon amacıyla yapılacak cam, naylon, demir, klima sistemi vb. 

harcamalarına yönelik finansman amaçlanmaktadır. Kredinin maksimum vade süresi 60 aydır. 

   Turizm sektörü destek paketi; 

   a. Turizm iĢletme kredisi, Turizm Sektöründe faaliyet gösteren 

firmaların turizm sezonuna hazırlandıkları dönemde finansal ihtiyaçlarının karĢılanması 

amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 12 ay ayrıca 3 ayda veya 6 ayda bir faiz ve 

vade sonu anapara ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   b.Turizm sektörü yatırım kredisi, Turizm sektöründe yapılacak 

yatırımların finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 5 yıl olup ilk 1 yıl anapara 

ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. 
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   Enerji verimliliği ve çevre paketi; 

   a. Etüd proje kredisi, Enerji tasarruf potansiyeli ile enerji atıkları ve sera 

gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik 

ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla, Elektrik ĠĢleri Etüd Ġdaresi‘nden (EĠEĠ) 

―Sanayi‖ kategorisinde yetki belgesi almıĢ Enerji Verimliliği DanıĢmanlık ġirketleri‘nden 

alınacak etüt, proje ve verimlilik artırıcı proje hizmetlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. 

Kredinin maksimum vade süresi 36 ay olup ve azami tutarı maksimum 50.000TL‘dir. 

   b. Enerji verimliliği geliĢtirme kredisi, Firmanızın enerji kayıplarını 

önlemek ve enerjiden sağlanan verimin artırılmasına yönelik olarak gerçekleĢtirmeyi 

planladığınız projeler kapsamında, EĠEĠ‘den ―Sanayi‖ kategorisinde yetki belgesi almıĢ olan 

Enerji Verimliliği DanıĢmanlık ġirketleri‘nce gerçekleĢtirilen verimlilik artırıcı proje 

çalıĢmaları sonucunda asgari %20 enerji verimliliği öngörülen projelere iliĢkin yatırımların 

finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 5 yıl ayrıca ilk yıl anapara 

ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. 

   Ġhracat destek paketi; 

   a. Küçük iĢletmeler Ġhracat döviz kredisi, DıĢ Ticaret Sermaye ġirketleri 

ve Sektörel DıĢ Ticaret ġirketleri hariç olmak üzere imalatçı-ihracatçı veya ihracatçı 

firmaların finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 12 ay, ayrıca 3 ayda bir faiz ödemeli 

veya aylık eĢit taksit ödemeli imkanı bulunmaktadır. 

   b. Spot döviz kredisi, Ġhracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmalar, kısa süreli 

döviz kredisi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum vade 12 ay, vade sonu 

anapara ve faiz ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   c. Rotatif ihracat döviz kredisi, Ġhracatçı ve imalatçı-ihracatçı firmaların 

finansman gereksinimlerini karĢılamak amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 18 aydır. 

   d. Kalite belgesi kredisi, Avrupa Birliği Kriterleri‘ne göre üretim yapan 

ve kalite standartlarını yükseltmek isteyen ihracatçı firmaların Türk Standartları Enstitüsü 

tarafından verilen ĠSO Kalite ve CE Belgeleri gibi kalite belgelerini edinme sürecindeki 

ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 12 aydır. Azami tutarı 

maksimum kalite belgesi baĢvuru bedeli kadardır. 
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   e. YurtdıĢı fuarlara katılım destek kredisi, Ürün ve hizmetlerinin 

tanıtımını gerçekleĢtirmek amacıyla yurt dıĢı fuarlara katılacak olan firmaların katılım 

giderlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 12 ay ayrıca spot veya 

taksit ödemeli ticari kredi Ģeklinde kullandırma imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı 

maksimum fuar katılım bedeli kadardır. 

   Ġnovasyon destek paketi; 

   a. Ġnovasyon kredisi, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile 

KOBĠ AR-GE BaĢlangıç Destek Programı kapsamında ―Hibe Fonları‖ndan almaya hak 

kazanan firmalar, hibe bedellerinin ödenme süresine kadar oluĢacak finansman ihtiyaçlarının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 12 ay ayrıca spot veya taksit 

ödemeli ticari kredi Ģeklinde kullandırma imkanı bulunmaktadır. 

   b. Yatırım kredisi, Hibe desteği kapsamında yer almayan 

makine/ekipman alımı vb. yatırımlarının yanı sıra, proje tamamlandıktan sonra yapacakları 

yatırımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 5 yıl olup ilk 1 yıl anapara 

ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. 

   Makine imalat sektörü destek paketi; 

   a. Makine imalat sektörü iĢletme kredisi, vadesi maksimum 36 aydır.  

   b.Makine imalat sektörü yatırım kredisi, kredinin vadesi maksimum 5 

yıldır. 

   c. Makine imalat sektörü ihracat kredisi, vadesi maksimum 12 ay ayrıca 

3 ayda bir faiz ödemeli olma imkanı bulunmaktadır. 

   d. Ġnovasyon kredisi, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile 

KOBĠ AR-GE BaĢlangıç Destek Programı kapsamında ―Hibe Fonları‖ndan almaya hak 

kazanan firmaların hibe bedellerinin ödenme süresine kadar oluĢacak finansman ihtiyaçlarının 

karĢılanması amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 12 ay ayrıca spot veya taksit 

ödemeli ticari kredi Ģeklinde kullandırma imkanı bulunmaktadır. 

   e. Faturalı teknoloji kredisi, Firmaların biliĢim ve teknolojik 

altyapılarını geliĢtirmek için ihtiyaç duydukları yazılım ve donanım ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadenin süresi maksimum 36 aydır. 
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   ĠĢyeri kredisi, Fabrika, dükkan, dershane, büro gibi ticari nitelikli 

gayrimenkul alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 60 ay ve ayrıca aylık taksit 

ödemeli veya esnek ödemeli kullandırma imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı ise maksimum 

Teminata alınacak taĢınmazın ekspertiz değerinin %50‘si. Ġlave olarak TL veya dövize 

endeksli TL ödeme seçenekleri bulunmaktadır. 

   Ticari arsa kredisi, Ġl veya ilçe belediye sınırları içerisinde bulunan, 

tapulu ve imarlı ticari mahiyetteki (üzerine iĢyeri, depo, fabrika vb. inĢaası gibi amaçlar için) 

arsa alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum  60 ay ayrıca aylık taksit 

ödemeli veya esnek ödeme planlı olarak kullandırma imkanı bulunmaktadır. Azami tutar 

teminata alınacak taĢınmazın ekspertiz değerinin %50‘si kadardır. 

   Ticari taĢıt filo kredisi, Firmanın faaliyeti kapsamında kullanacağı 

araçların finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vadesinin maksimum süresi 2. El için 48 

aydır. Azami tutarı maksimum ―0‖ ve ikinci elde %80 aracın maksimum 5 yaĢında olması 

gerekiyor. 

   Eximbank kaynaklı Döviz/TL ihtiyaç kredisi, Sektörel DıĢ Ticaret 

ġirketleri (SDTġ), imalatçılar, imalatçı-ihracatçılar ve ihracatçı firmaların, Türk menĢeili 

mallarının serbest dövizle, kesin olarak ihracat taahhüdü karĢılığında finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 360 gündür. Azami tutarı maksimum FOB ihracat 

taahhüdünün %100‘ünün TCMB Döviz AlıĢ Kuru üzerinden hesaplanan tutar veya TL 

karĢılığı kadar kullandırılabilmektedir. 

   Küçük iĢletmeler TL kredisi, firmaların faaliyetleri ile ilgili nakit 

ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay ayrıca aylık taksit 

ödemeli veya esnek ödeme planlı olarak TL cinsinden kullandırma imkanı bulunmaktadır. 

   Taksit ödemeli ticari faturalı alıĢveriĢ kredisi, Fatura ile 

belgelendirilebilecek, iĢyerine yönelik büro ekipmanı, bilgisayar, dayanıklı tüketim malları 

vb. alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 aydır. 

   Küçük iĢletmeler ihracat döviz kredisi, Ġhracat faaliyetleri için ihtiyaç 

duyulan iĢletme sermayesinin finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 12 ay 

ayrıca 3 aylık dönemlerde faiz ve anapara vade sonunda ödemeli veya aylık taksit ödeme 

imkanı bulunmaktadır. 
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   Küçük iĢletmeler yatırım kredisi, Yatırımların, makine ve/veya iĢyeri 

alımına iliĢkin nakit ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade süresi maksimum 5 yıl, 

ayrıca 1 yıl anapara ödemesiz olma imkanı bulunmaktadır.  

   Tarım kredileri; 

   a. Tarımsal arazi destek kredisi, Ziraat Odalarına kayıtlı, hâlihazırda 

üzerinde tarımsal faaliyetini sürdüren, mülkiyeti firmaya ait tarım arazisi bulunması halinde 

yeni tarım arazisi (tarla, bağ, bahçe) alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade firma 

talebi doğrultusunda belirlenmektedir. Tarımsal Arazi Kredisi‘nden asgari 50 dekar kuru veya 

30 dekar sulu tapulu tarım arazisine, seracılık alanında faaliyet gösteren üreticiler için ise 

asgari 3 dekar tapulu sebze veya muz serasına sahip üreticiler yararlanabilmektedir. 

   b. Tarım ekipman kredileri, Birinci el (0 Km) tarım makine ve ekipman 

(biçerdöver, pulluk, pancar hasat makinesi vb.) alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vade 

süresi maksimum 48 ay ayrıca aylık taksit ödemeli veya esnek ödemeli olarak ödeme imkanı 

bulunmaktadır. Böylece ödeme dönemlerini hasat zamanınıza uygun olabilmektedir. 

   c. Traktör kredisi, Birinci el (0 km) ve 5 yaĢa kadar traktör alımlarının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vade süresi maksimum 48 ay, ayrıca değiĢen vadelerde 

aylık taksit ödemeli veya esnek ödemeli olarak ödeme imkanı bulunmaktadır. Böylece ödeme 

dönemleri hasat zamanına uygun olabilmektedir. Sıfır kilometre traktörler için anahtar teslim 

bedelinin maksimum % 75‘i, ikinci el traktörler için ise kasko bedelinin maksimum % 50‘si 

kadar tutarı vardır. 

   d. Küçük ve Orta ölçekli iĢletmeler kredisi, Ürününün ekimi ile hasatı 

arasında geçen süredeki finansman ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. Vadesi 

maksimum 10 aydır.  

   e. Hasat kredisi, Maksimum 12 ay vadeli, ayrıca vade sonunda, 3 aya 

varan vadelerle ve vade sonuna kadar sabit faiz ile kullandırma imkanı bulunmaktadır. 

   f. Et besiciliği iĢletme kredisi, Et besiciliği amacıyla büyükbaĢ hayvan 

yetiĢtiriciliği yapan firmaların; özellikle yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi 

gereksinimlerinizden kaynaklanan iĢletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 12 aydır. 
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   g. Süt besiciliği hayvan alım kredisi, Süt besiciliği alanında faaliyet 

gösteren firmaların; gebe düve alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 

ay, ayrıca aylık ya da üçer aylık taksitler halinde ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   h. Süt besiciliği makine ekipman kredisi, Özellikle süt sağım ünitesi, süt 

soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, gübre sıyırıcı ünite gibi gereksinimlerden kaynaklanan 

makine ekipman alımındaki finansman temini amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 

36 ay ayrıca değiĢen vadelerle, aylık taksit ödemeli veya esnek ödeme planlı 

kullandırılmaktadır. Azami tutarı maksimum ekipman fatura tutarının %75‘i kadardır. 

   ı. Süt besiciliği kredisi, Özellikle yem, elektrik, veterinerlik hizmeti gibi 

giderler ile ilgili iĢletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 

vadesi 24 ay ayrıca aylık ya da 3‘er aylık taksitler halinde kullandırma imkanı bulunmaktadır. 

   j.Seracılık iĢletme kredisi, Sebze ve muz seracılığına yönelik 

faaliyetlerde ihtiyaç duyulacak gübre, ilaç, tohum vb. harcamalarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum vadesi 36 ay ayrıca aylık taksit ödemeli veya esnek ödeme 

planlı ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   k. Seracılık yatırım kredisi, Sebze ve muz seracılığına yönelik, sera 

yapım ve modernizasyon amacıyla yapılacak cam, naylon, demir, klima sistemi vb. 

harcamaların finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum vadesi 60 aydır. 

   ġehir içi yolcu taĢımacılığı kredisi, Halk Otobüsü, Hatlı Minibüs, Ticari 

Taksi ve Servis Aracı sahiplerinin plaka alımı, hat alımı,araç iç dizaynı vb. gereksinimlerden 

kaynaklanan finansman ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 

aydır. 

 VII.3.9. ġEKERBANK 

   ġekerbank bankasının KOBĠ‘lere sağladıkları krediler Ģu 

Ģekildedir(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.36-38); 

   Franchising kredisi, Franchising sisteminde; franchising alanın, 

franchising verene sisteme giriĢ aĢamasında verdiği giriĢ bedelinin (Franchising Fee) ve 

kullanılacak demirbaĢların temin edilmesi, firma faaliyet alanının dekorasyonunun yapılması 

vb. amaçlarla yapılan/yapılacak harcamaların finansmanı amaçlanmaktadır. Kredi, ibraz 
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edilecek fatura/fiĢ vb. gider belgeleri tutarı üzerinden yapılacak ödemeler için 

kullandırılabilmektedir. Vadesi maksimum 36 ay vadeli ayrıca eĢit taksitli olabildiği gibi ön 

ödemesiz dönem içerecek Ģekilde de kullandırılabilmektedir. 

   Hammadde kredisi, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve hammadde 

alımı ile satıĢ tahsilatlarının vadeleri arasında fark olan iĢletmecilerin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin maksimum vadesi 15 ay, Ayrıca ödemeler eĢit taksitli olabildiği 

gibi ön ödemesiz dönem içerecek Ģekilde de yapılandırılabilmektedir. 

   Hayvancılık yatırım kredisi, Besicilik ve hayvansal gıda üretimi veya 

iliĢkili iĢ kollarında faaliyet gösteren müĢterilerimizin, soğutma tankı, sağım makinesi gibi her 

türlü tesis, teçhizat, makine ve ekipman ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. Vadesi 

maksimum 36 ay vadeli ayrıca eĢit taksitli olabildiği gibi ön ödemesiz dönem içerecek Ģekilde 

de kullandırılabilmektedir. 

   Ticari gayrimenkul kredisi, bireysel müĢterilerinin yatırım amaçlı iĢyeri 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Minimum 3 ay vade maksimum 120 aydır. Teminata 

alınacak iĢyerinin gayrimenkulün ekspertiz değerinin % 60‘ına kadar kredi kullandırılır. 

Minimum 10.000 TL‘dir. 

   Kalite belgesi kredisi, HACCP, BRC, IFS, EUREPGAP, ISO 9000 ya 

da 14000, ISO 22000 kalite belgelerine sahip olmak isteyen iĢletme sahiplerinin finansman 

ihtiyaçları amaçlanmaktadır. Maksimum vadesi 12 aydır. Azami tutarı maksimum kalite 

belgesi tutarı kadardır. 

   Organik tarım ve Sera kredisi; 

   a- ĠĢletme kredisi: Organik tarım ve sera üretimi yapan firmaların 

iĢletme ihtiyaçlarının (tohum, fidan, gübre, ilaç, ürünlerin paketleme ve ambalajlanması vb.) 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 24 ay vade, eĢit taksitli ya da esnek ödemeli 

(3 ay ön ödemesiz, 6 ayda bir ödemeli vb.) kullandırılabilmektedir. 

   b- Tesis kredisi:Organik tarım veya sera üretimi yapma amaçlı inĢaat ve 

diğer yatırım maliyetlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vadesinin maksimum 36 

ay vade, eĢit taksitli ya da esnek ödemeli (36 ay ön ödemesiz, 6 ayda bir ödemeli vb.) 

kullandırılabilmektedir. 
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   Teknolojik destek kredisi, üretim yöntemlerini iyileĢtirmek isteyen, 

üretimde kalite ve standardizasyonu sağlamayı amaçlayan iĢletmelerin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 36 ay vade, eĢit taksitli olabildiği gibi ön 

ödemesiz dönem içerecek Ģekilde yapılandırılabilmektedir. 

   Ticari araç kredisi, firmanın satıĢ ve pazarlama, üretim, nakliye vb. 

ticari faaliyetlerinde kullanılacak araç finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi 

minimum 3 ay ve maksimum 36 aydır. ―0‖Km ticari taĢıtlar anahtar teslim fiyatının 

maksimum %75‘i oranında; 2.el ticari taĢıtlar kasko değerinin maksimum %50 ‗si oranında 

kredilendirilebilir. 

   KOBĠ ĠĢletme kredisi, firmanın faaliyet döngüsü içinde alım-satım veya 

üretim sürecindeki vade farklarından kaynaklanan kısa ve orta vadeli finansman ihtiyaçlarının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 15 ay vade, eĢit taksit ödemeli veya 3 ay ön 

ödemesiz esnek ödemeli olarak kullandırılabilmektedir. 

   Profesyonel kredi, Sermayeden ziyade ilmi veya mesleki bilgiye, 

ihtisasa dayalı iĢleri, iĢverene tabi olmaksızın, Ģahsi sorumluluk altında kendi nam ve 

hesabına yapan, ―Serbest meslek kazanç defteri‖ tutan Doktor, Eczacı, Veteriner, DiĢ hekimi, 

Avukat, Mali MüĢavir, Noter, Mimar, Mühendislerin mesleki faaliyetlerinizi geliĢtirmek, 

mevcut iĢlerinin veya iĢyerinin finansman ihtiyaçlarını karĢılamak amaçlanmaktadır. Vadesi 

maksimum 60 aydır. Azami tutarı maksimum 30.000TL‘dir. 

   Esnafım kredisi, esnafların iĢyerinin ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 84 aydır. Azami tutarı maksimum 30.000TL‘dir. 

   Taksici dostu kredi, ticari faaliyetlerini geliĢtirmek, mevcut ihtiyaçlarını 

karĢılamak isteyen taksi plakası sahiplerinin finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 

60 ay ve azami tutarı maksimum 100.000TL‘dir. 

   Turizm destek kredisi, Turizm sektörüne yönelik faaliyet gösteren 

firmaların nakit ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 6 ay vadeli spot vade 

sonunda anapara ve faizi ödeme imkanı bulunmaktadır. Maksimum 1 yıl vadeli kullanıp 

azami 6 aylık ödemesiz dönemden sonra kredinin ödemesiz döneminin (1-6 ay) faizi ödenir. 

Ġkinci 6 ayda ise anapara ve kalan 6 aylık faizi eĢit taksitlere bölme imkanı bulunmaktadır. 
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   DemirbaĢ kredisi, Yeni Makine Ekipman yatırımları, kapasite artıĢına 

yönelik yatırımlar, yenileme yatırımlarından kaynaklanan finansman ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 6 ay vadelidir. 

   Franchising kredisi, Franchising sistemine giriĢ aĢamasında vereceğiniz 

giriĢ bedeli (Franchising Fee), demirbaĢlar, dekorasyon vb. ihtiyaçların finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 36 aydır. Azami tutarı maksimum Ġbraz 

edilecek fatura/fiĢ vb. gider belgeleri tutarı kadardır. 

   ĠĢyeri kredisi, fabrika binası, mağaza, depo, dükkan, iĢyeri, ticari konut, 

ticari faaliyetleriniz ile iliĢkili olan arsa vb. gayrimenkul alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 aydır.  

   Teknoloji destek kredisi, Üretim yöntemlerini iyileĢtirmek isteyen, 

üretimde kalite ve standardizasyonu sağlamayı amaçlayan iĢletmelerin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 36 aydır.  

   Kalite belgesi kredisi, HACCP, BRC, IFS, EUREPGAP, ISO 9000 ya 

da 14000, ISO 22000 kalite belgelerine sahip olmak isteyen firmaların finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 1 yıldır va maksimum tutar belge tutarı kadardır. 

   Ticari araç kredisi, firmanın satıĢ, pazarlama, üretim, nakliye vb. ticari 

faaliyetlerine katma değer yaratarak hız kazandıracak araçların finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vadesi ―0‖ km araçlarda maksimum 60 ay, 2. el araçlarda maksimum 36 aydır. Tutarı 

maksimum ―0‖ araçlarda kasko değerinin %75 i, 2. el araçlarda kasko değerinin %60´ı 

kredilendirilmektedir. 2. el aracın maksimum 3 yaĢında olması gerekmektedir. 

   Tarımsal ekipman kredi, modern tarım yöntemleri geliĢtirebilmek için 

ihtiyaç duyulan tarımsal ekipmanların finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 

aydır. Azami tutarı maksimum fatura değerinin %75‘i kadardır. Tarımsal ekipman destek 

kredileri için (1 adet) gerçek kiĢi kefaleti gerekmektedir. 

   Traktör kredisi, çiftçilik belgesi olan gerçek kiĢi ve zirai kesimde 

faaliyet gösteren tüzel kiĢilerin finansmanı amaçlanmaktadır. ―0‖ traktörler için maksimum 

60 ay ikinci el traktörler için 48 ay. Ayrıca kredinin aylık eĢit taksitlerle ya da 3-6-9-12 ayda 

bir eĢit taksitlerle ödeme imkanı bulunmaktadır. ―0‖ traktör için maksimum anahtar teslim 

fiyatının %75 i Ġkinci el traktörler için maksimum anahtar teslim fiyatının %50 si kadarıdır. 
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   Organik tarım ve sera kredisi; 

   a. ĠĢletme kredisi:Organik tarım ve sera üretimi yapan firmaların 

iĢletme ihtiyaçlarını (tohum, fidan, gübre, ilaç, ürünlerin paketleme ve ambalajlanması vb.) 

finansmanı amaçlanmaktadır.Maksimum 36 ay ve ayrıca eĢit taksitli ya da esnek ödemeli (3 

ay ön ödemesiz, 6 ayda bir ödemeli vb.) kullandırma imkanı bulunmaktadır. 

   b. Tesis kredisi: Organik tarım veya sera üretimi yapma amaçlı inĢaat ve 

diğer yatırım maliyetlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 36 aydır. Ayrıca eĢit 

taksitli ya da esnek ödemeli (3 ay ön ödemesiz, 6 ayda bir ödemeli vb.) kullandırma imkanı 

bulunmaktadır. 

   Tarımsal demirbaĢ kredisi, Zirai ve hayvansal üretim ile bu üretimle 

iliĢkili iĢ kollarındaki faaliyetlerin makine ve ekipman ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 aydır.  

   Hayvancılı yatırım kredisi, Besicilik ve hayvansal gıda üretimi veya 

iliĢkili iĢ kollarında faaliyet gösteren firmaların, soğutma tankı, sağım makinesi gibi her türlü 

tesis, teçhizat, makine ve ekipman ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi 

maksimum 60 aydır. 

   Kahraman kredi, Esnaf ve küçük iĢletmelerin nakit ihtiyaçlarının 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 12 ay ve 1 ay taksit erteleme imkanı 

bulunmaktadır. Azami tutar maksimum 30.000TL‘dir.  

    Kahraman Kredi, Sadece 1 TL masraf ödeyerek, 3 aya kadar taksit 

erteleme seçeneği ile küçük iĢletmelerin nakit ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 12 ay vadeli olup 3 aya kadar taksit erteleme imkanı bulunmaktadır. Azami tutarı 

maksimum 30.000TL‘dir. 

 VII.3.10. TEB BANKASI  

   TEB bankasının KOBĠ‘lere sağladıkları krediler Ģu Ģekildedir(TOBB, 

Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.39-41); 
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   KOSGEB destekli krediler; 

   a. Ölçek endeksli büyüme destek kredisi, Kredi vadesi 18 ay ( 6 ay 

ödemesiz, 13 eĢit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır.) Mikro Ölçekli ĠĢletme için 30.000 

TL, Küçük Ölçekli ĠĢletme için 50.000 TL, Orta Ölçekli ĠĢletme için 80.000 TL‘dir. Kredi 

faizinin 3/4‘ü KOSGEB tarafından peĢin, 1/4‘i ise KOBĠ tarafından kredi taksit ödemelerinde 

eĢit ödenecektir. 

   b. KOSGEB KOBĠ Ġhracat destek kredisi, maksimum 6 aydır. 

Maksimum tutar 200.000USD‘dir. Kredi faizinin 3/4‘ü KOSGEB tarafından peĢin, 1/4‘ü ise 

KOBĠ tarafından kredi taksit ödemelerinde eĢit ödenecektir. 

   c. 100.000KOBĠ Destek Kredisi, kredi vadesi 15 ay (2 taksit geri 

ödemesiz, 13 eĢit taksitte ödenecektir) Kredi tutarı azami 25.000 TL (Kadın giriĢimcilere 

azami 30.000 TL) Kredi faizinin 3/4‘ü KOSGEB tarafından peĢin, 1/4‘ü ise KOBĠ tarafından 

kredi taksit ödemelerinde eĢit ödenecektir. 

   d. ―0‖ faizli KOSGEB KOBĠ acil destek kredisi, sel ve benzeri doğal 

afetler nedeniyle iĢ yerleri zarar gören, faaliyetleri aksayan, bu durumu da ilgili resmi 

makamlardan belgeleyen ve KOSGEB Veri Tabanı‘na kayıtlı KOBĠ‘lerin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredi vadesi 24 ay (5 taksit geri ödemesiz, 19 eĢit taksitte ödeyecektir) 

Maksimum 100.000TL‘dir. Kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karĢılanacaktır. 

   e. KOSGEB GAP kapsamındaki iller makine teçhizat destek kredisi, 

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ġanlıurfa ve ġırnak‘ta faaliyet 

gösteren KOSGEB Veri Tabanı‘na kayıtlı KOBĠ‘lerin finansmanı amaçlanmaktadır. Kredi 

vadesi 36 ay ( Firmalar 5 taksit geri ödemesiz, 31 taksitte ödeyecektir.) Maksimum 

300.000TL‘dir. Kredi faizinin 3/4‘ü KOSGEB tarafından, 1/4‘ü ise KOBĠ tarafından kredi 

taksit ödemelerinde eĢit ödenecektir. 

   f. Yüz bin KOBĠ destek kredisi, Maksimum 15 ay ( 2 taksit geri 

ödemesiz, 13 eĢit taksitte ödenecektir) Azami tutarı 25.000 TL (Kadın giriĢimcilere 

maksimum 30.000 TL) Kredi faizinin 3/4‘ü KOSGEB tarafından peĢin, 1/4‘ü ise KOBĠ 

tarafından kredi taksit ödemelerinde eĢit ödenecektir. 

   g. ―0‖ faizli KOBĠ Acil destek kredisi, Sel ve benzeri doğal afetler 

nedeniyle iĢ yerleri zarar gören, faaliyetleri aksayan, bu durumu da ilgili resmi makamlardan 
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belgeleyen ve KOSGEB Veri Tabanı‘na kayıtlı KOBĠ‘lerin finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 24 ay. ayrıca 5 taksit geri ödemesiz, 19 eĢit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. 

Maksimum 100.000TL dir. Kredi faizinin tamamı KOSGEB tarafından karĢılanacaktır. 

   h. GAP kapsamında makine teçhizat destek kredisi, Adıyaman Batman, 

Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, ġanlıurfa ve ġırnak‘ta faaliyet gösteren KOSGEB 

Veri Tabanı‘na kayıtlı KOBĠ‘lerin faydalanması amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay (Firmalar 

5 taksit geri ödemesiz, 31 taksitte ödeyecektir.) Maksimum 300.000TL dir. Kredi faizinin 

3/4‘ü KOSGEB tarafından peĢin, 1/4‘ü ise KOBĠ tarafından kredi taksit ödemelerinde eĢit 

ödenecektir.  

   AFD ( Fransız Kalkınma Ajansı) ĠĢletme Kredisi, KOBĠ 

Finansmanı‘nda dünyanın en önemli kuruluĢlarından olan Fransız Kalkınma Ajansı´nın 

(AFD)bankaya sağladığı EURO 40,000,000 tutarında uzun vadeli kredi kapsamında 

kullandırılmaktadır. Maksimum 5 yıl sürelidir. Üst limit firmanın kredibilitesi göz önüne 

alınarak Ģube tarafından talep doğrultusunda belirlenmektedir. 

   AFD ( Fransız Kalkınma Ajansı) Yatırım Kredisi, KOBĠ 

Finansmanı‘nda dünyanın en önemli kuruluĢlarından olan Fransız Kalkınma Ajansı 

(AFD)bankaya sağladığı EURO 40,000,000 tutarında uzun vadeli kredi kapsamında 

kullandırılmaktadır. Maksimum 8 yıldır. Üst limit firmanın kredibilitesi göz önüne alınarak 

Ģube tarafından talep doğrultusunda belirlenmektedir. 

   AFD Enerji Kredisi, Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji 

tasarrufu ve karbon salınımına dikkat çekmek ve firmaların bu konuya yatırım yapmalarını 

teĢvik etmek amacıyla AFD´nin bankaya sağladığı EURO 50,000,000 tutarında finansman 

kapsamında kullandırılmaktadır. Maksimum 8 yıl ayrıca 1 yıla varan geri ödemesiz dönem 

bulunmaktadır. Üst limit firmanın kredibilitesi göz önüne alınarak Ģube tarafından talep 

doğrultusunda belirlenmektedir. 

   Esnek Taksitli Ticari Kredi, Firmanın tüm ihtiyaçlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 48 ay ayrıca sabit eĢit taksitli ya da firmanın nakit akıĢına 

uygun esnek geri ödeme imkanı bulunmaktadır. Üst limit Ģube tarafından firmanın 

kredibilitesi göz önüne alınarak talep doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca TL ya da dövize 

endeksli olarak kullanabilme imkanı bulunmaktadır. TEB ĠĢletme Bankacılığı‘nın sunduğu 

ürünlerden en az biri kullanıldığında firmanın alacağı ihtiyaç kredisinin faizi aĢağıdaki 
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oranlarda düĢmektedir. Kampanya kapsamında faiz indirimi kazandıran ürünler; Çek, Pos, 

Otomatik Ödeme ve Kredi Kartı‘ndan oluĢmaktadır. 

1 ürün ile...%0,05 

2 ürün ile...%0,10 

3 ürün ile...%0,15 

4 ürün ile...%0,20 

   Esnek ödemeli turizm destek kredisi, turizm sektöründe faaliyet 

gösteren konaklama tesisleri, tedarikçiler, acentelerin yararlanması amaçlanmaktadır. Süre 

maksimum 48 aydır. Üst limit Ģube tarafından firmanın kredibilitesi göz önüne alınarak talep 

doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca TL ya da dövize endeksli olarak kullanabilme imkanı 

bulunmaktadır. Sektörün nakit akıĢına uygun olarak 6 ay ödemeli 6 ay ödemesiz ödeme 

imkanı bulunmaktadır. 

   Teknoloji destek kredisi, Yazılım ya da bilgisayar yatırımı yapmak 

isteyen firmaların ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 24 ay ayrıca sabit 

eĢit taksitli ya da firmanın nakit akıĢına uygun esnek geri ödeme imkanı bulunmaktadır. Üst 

limit Ģube tarafından firmanın kredibilitesi göz önüne alınarak talep doğrultusunda 

belirlenmektedir. Ayrıca TL ya da dövize endeksli olarak kullanabilme imkanı bulunmaktadır. 

Fatura ibrazı aranmaktadır. 

   Makine/Ekipman kredisi, ĠĢyerindeki makine ve ekipmanını 

değiĢtirmek isteyen KOBĠ‘lerin finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 48 ay ayrıca sabit 

eĢit taksitli ya da firmanın nakit akıĢına uygun esnek geri ödeme imkanı bulunmaktadır. Üst 

limit Ģube tarafından firmanın kredibilitesi göz önüne alınarak talep doğrultusunda 

belirlenmektedir. Ayrıca TL ya da dövize endeksli olarak kullanabilme imkanı bulunmaktadır. 

Fatura ibrazı aranmaktadır. 

   ĠSO/CE kredisi, ISO 9000 ya da 14000 kalite standartlarına ya da CE 

iĢaretine sahip olmak isteyen firmaların finansmanı amaçlanmaktadır. Firma ihtiyacına göre 

belirlenmektedir. Ayrıca sabit eĢit taksitli ya da firmanızın nakit akıĢına uygun esnek geri 

ödeme imkanı bulunmaktadır. Üst limit Ģube tarafından firmanın kredibilitesi göz önüne 
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alınarak talep doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca TL ya da dövize endeksli olarak 

kullanabilme imkanı bulunmaktadır. Ġlgili sertifikasyonun alındığına dair belge istenmektedir. 

   ĠĢyeri destek kredisi, Yeni iĢyeri alımının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Firma ihtiyacına göre belirlenmektedir. Ayrıca sabit eĢit taksitli ya da firmanızın nakit akıĢına 

uygun esnek geri ödeme imkanı bulunmaktadır. Üst limit Ģube tarafından firmanın 

kredibilitesi göz önüne alınarak talep doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca TL ya da dövize 

endeksli olarak kullanabilme imkanı bulunmaktadır. 

   ĠĢyeri yenileme kredisi, ĠĢyerinde yapılmak istenen tadilatın finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 36 aydır. Ayrıca sabit eĢit taksitli ya da firmanızın nakit akıĢına 

uygun esnek geri ödeme imkanı bulunmaktadır. Üst limit Ģube tarafından firmanın 

kredibilitesi göz önüne alınarak talep doğrultusunda belirlenmektedir. Ayrıca TL ya da dövize 

endeksli olarak kullanabilme imkanı bulunmaktadır. Fatura ibrazı aranmaktadır. 

   ―0‖ faizli teknoloji destek kredisi, Bilgisayar bayilerinin ―Arena 

Bilgisayar‘dan‖ yapacağı mal alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 12 

aydır. Üst limit Ģube tarafından firmanın kredibilitesi göz önüne alınarak talep doğrultusunda 

belirlenmektedir. Ayrıca TL ya da dövize endeksli olarak kullanabilme imkanı bulunmaktadır. 

―0‖ faizlidir. 

   KOBĠ istihdam paketi, Yeni istihdam sağlayan KOBĠ‘lerin finansmanı 

amaçlanmaktadır. 12, 18 ve 24 ay vadeli kullandırım imkanı bulunmaktadır. Minimum 

10.000-TL maksimum 300.000-TL‘dir. KOBĠ Ġstihdam Paketi Avantajları: kredi faizinden 

%1,5 puan iade, Zurich Sigorta‘dan yapılacak ―KOBĠ Sorumluluk Sigortası‘nda‖ %10 

indirim. (KOBĠ Kulüp üyelerine artı %20 indirim), Secret CV‘den 1 adet ücretsiz ilan hakkı 

(30 gün), sonrasında verilecek ilanlarda %30 indirim, Secret CV web sitesi‘nde yer alan, aday 

veritabanlarından CV inceleme ve 25 aday ile iletiĢim kurabilme imkanı. TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi‘nden Ortak Eğitim Programı ile nitelikli iĢ gücü desteği. KOBĠ Destek 

Hattı‘ndan ĠĢveren Bilgi Hattı kapsamında ücretsiz danıĢmanlık hizmeti alabilme imkanı. Bir 

yıl ücretsiz KOBĠ Kulüp VIP üyeliği imkanı. 

 VII.3.11. VAKIFLAR BANKASI  

   Vakıflar bankasının KOBĠ‘lere sağladıkları krediler Ģu 

Ģekildedir(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.42-46); 
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   Esnaf destek paketi; 

   a. Taksitli ticari kredi, ĠĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 60 ay. Ayrıca 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz dönemli veya 3 aylık 

dönemlerde eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   b. ĠĢyeri edindirme kredisi, Firmanın iĢyeri alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 84 ay. Ayrıca isteğe bağlı olarak vadeli ister aylık eĢit taksitle 

isterseniz 3 ayda bir eĢit taksit ödemeli imkanı bulunmaktadır. 

   c. Ticari araç kredileri, Vadesi maksimum 60 aydır. Üst limit 2. el 

araçlar için %50 ve 5 yaĢa kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamı. 

   Turizm destek paketi; 

   a. Turizm destek kredisi, Turizm iĢletmelerinin, turizm sezonuna 

hazırlanmaları için iĢletme giderlerinin finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 60 ay. 

Ayrıca esnek ödeme imkanı ile birlikte 8 aya kadar ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. 

   b. ĠĢyeri edindirme kredisi, firmanın iĢyeri alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 84 ay. Ayrıca isteğe bağlı olarak vadeli ister aylık eĢit taksitle 

isterseniz 3 ayda bir eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   c. Döviz kredisi, kredinin maksimum vadesi 24 aydır.  

   d. Yatırım kredisi, uzun vadeli makine teçhizat ve/veya ekipman 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 84 ay. Ayrıca 1 yıla kadar ödemesiz 

dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı bulunmaktadır.  

   e. Ticari araç kredileri, kredini maksimum vadesi 60 aydır. Üst limit 2. 

el araçlar için %50 ve 5 yaĢa kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamı. 

   Ġmalat destek paketi; 

   a. Taksitli ticari kredi, ĠĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vadesi maksimum 60 ay. Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz 

dönemli eĢit taksit ödemeli kredi imkanı bulunmaktadır. 
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   b. ĠĢyeri edindirme kredisi,  firmanın iĢyeri alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 84 ay. Ayrıca isteğe bağlı olarak vadeli ister aylık eĢit taksitle 

isterseniz 3 ayda bir eĢit taksitte ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   c. Ticari araç kredileri, vadesi maksimum 60 aydır. Üst limit 2. el 

araçlar için %50 ve 5 yaĢa kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamı. 

   d. Yatırım kredisi, uzun vadeli makine teçhizat ve/veya ekipman 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 84 ay. Ayrıca 1 yıla kadar ödemesiz 

dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı bulunmaktadır.  

   e. Döviz kredisi, Kredinin maksimum vadesi 24 aydır.  

   Otomotiv yan sanayi destek paketi; 

   a. Taksitli ticari kredi, iĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 60 ay. Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz dönemli 

eĢit taksit ödemeli kredi imkanı bulunmaktadır. Üst limit 2. el araçlar için %50 ve 5 yaĢa 

kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamıdır. 

   b. ĠĢyeri edindirme kredisi, maksimum 84 ay. Ayrıca isteğe bağlı olarak 

vadeli ister aylık eĢit taksitle veya 3 ayda bir eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   c. Makine, techizat ve ekipman alımları kredisi, maksimum 60 ay. 

Ayrıca 1 yıla kadar ödemesiz dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı 

bulunmaktadır. 

   d. Yatırım kredisi, uzun vadeli makine teçhizat ve/veya ekipman 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 84 ay. Ayrıca 1 yıla kadar ödemesiz 

dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı bulunmaktadır. 

   e. Döviz kredisi, Maksimum 24 ay vadelidir. 

   Lojistik destek paketi; 

   a. Taksitli ticari kredi, ĠĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 60 ay. Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz dönemli 
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eĢit taksit ödemeli kredi imkanı bulunmaktadır. Üst limit Ģube tarafından firma talebi 

doğrultusunda belirlenmektedir. 

   b. Yetki belgesi kredisi, karayolu taĢımacılık iĢinde faaliyet 

gösterebilmek için UlaĢtırma Bakanlığından alınması gereken Yetki Belgesi finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 36 aya kadar vadeli, ayrıca talebe bağlı olarak aylık eĢit taksitli 

veya 3 ayda bir eĢit taksitli ödeme imkanı bulunmaktadır. Maksimum yetki belgesi ücreti 

kadardır. 

   c. Teknoloji yatırımları destek kredisi, teknolojik altyapı geliĢtirilmesi, 

eğitim ve bilgisayar teknolojileri geliĢtirilmesinin finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin 

maksimum vadesi 60 aydır.  

   d. ĠĢyeri edindirme kredisi, firmanın iĢyeri alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 84 ay. Ayrıca isteğe bağlı olarak vadeli ister aylık eĢit taksitle 

veya 3 ayda bir eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   e. Döviz kredisi, Vade süresi maksimum 24 aydır.  

   f. Yatırım kredisi, Uzun vadeli makine teçhizat ve/veya ekipman 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 84 ay. Ayrıca 1 yıla kadar ödemesiz 

dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkânı bulunmaktadır. 

   g. Taksitli ticari kredi, ĠĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 60 ay. Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz dönemli 

eĢit taksit ödemeli kredi imkanı bulunmaktadır. 

   Ġhracatçı destek paketi; 

   a. Döviz kredisi, kredinin maksimum vadesi 24 aydır. 

   b. ĠĢyeri edindirme kredisi, maksimum 84 ay. Ayrıca talebe bağlı olarak 

aylık eĢit taksitle veya 3 ayda bir eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 

 c. Ticari araç kredileri, Kredinin maksimum vadesi 60 aydır. Üst limit 2. 

el araçlar için %50 ve 5 yaĢa kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamıdır. 
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 Hizmet sektörü destek paketi; 

 a. Taksitli ticari kredi, ĠĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vadesi maksimum 60 ay. Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz 

dönemli eĢit taksit ödemeli kredi imkanı bulunmaktadır. 

 b. ĠĢyeri edindirme kredisi, Maksimum 84 ay. Ayrıca talebe bağlı olarak 

aylık eĢit taksitle veya 3 ayda bir eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 

 c. Ticari araç kredileri, vadesi maksimum 60 aydır. Üst limit 2. el 

araçlar için %50 ve 5 yaĢa kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamı. 

   Gıda toptancıları paketi; 

   a. Taksitli ticari kredi, iĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 60 ay. Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz dönemli 

eĢit taksit ödemeli kredi imkanı bulunmaktadır. 

   b. ĠĢyeri edindirme kredisi, vadesi 84 ay. Ayrıca talebe bağlı olarak 

aylık eĢit taksitle veya 3 ayda bir eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   c. Döviz kredisi, vadesi maksimum 24 aydır.  

   d. Yatırım kredisi, Uzun vadeli makine teçhizat ve/veya ekipman 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 84 ay. Ayrıca 1 yıla kadar 

ödemesiz dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı bulunmaktadır. 

   e. Ticari araç kredileri, Vadesi maksimum 60 aydır. Üst limit 2. el 

araçlar için %50 ve 5 yaĢa kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamı. 

   Mobilyacı destek paketi; 

   a. Taksitli ticari kredi, ĠĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum vadesi 60 ay. Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz 

dönemli eĢit taksit ödemeli kredi imkanı bulunmaktadır. 

   b. ĠĢyeri edindirme kredisi, maksimum vadesi 84 ay. Ayrıca talebe bağlı 

olarak aylık eĢit taksitle veya 3 ayda bir eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 
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   c. Döviz kredisi, vadesi maksimum 24 aydır. 

   d. Yatırım kredisi, uzun vadeli makine teçhizat ve/veya ekipman 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 84 ay. Ayrıca 1 yıla kadar 

ödemesiz dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı bulunmaktadır. 

   e. Ticari araç kredileri, vadesi maksimum 60 aydır. Üst limit 2. el 

araçlar için %50 ve 5 yaĢa kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamı. 

   Akaryakıt bayileri destek paketi; 

   a. Taksitli ticari kredi, iĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vadesi maksimum 60 ay. Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz 

dönemli eĢit taksit ödemeli kredi imkanı bulunmaktadır. 

   b. ĠĢyeri edindirme kredisi, maksimum 84 ay. Ayrıca talebe bağlı olarak 

aylık eĢit taksitle veya 3 ayda bir eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   c. Makine, teçhizat ve ekipman alımları kredisi, maksimum 60 ay. 

Ayrıca 1 yıla kadar ödemesiz dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı 

bulunmaktadır. 

   d. Döviz kredisi, vadesi maksimum 24 aydır.  

   e. Yatırım kredisi, uzun vadeli makine teçhizat ve/veya ekipman 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Kredinin maksimum vadesi 84 ay. Ayrıca 1 yıla 

kadar ödemesiz dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı bulunmaktadır. 

   f. Ticari araç kredileri, vadesi maksimum 60 aydır. Üst limit 2. el 

araçlar için %50 ve 5 yaĢa kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamı. 

   Beyaz eĢya bayileri destek paketi; 

   a. Taksitli ticari kredi, ĠĢletme ihtiyacının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum vadesi 60 ay. Ayrıca tüm vadelerde 12 aylık periyotlar içerisinde 4 ay ödemesiz 

dönemli eĢit taksit ödemeli kredi imkanı bulunmaktadır. 
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   b. ĠĢyeri edindirme kredisi, vadesi 84 ay. Ayrıca talebe bağlı olarak 

aylık eĢit taksitle veya 3 ayda bir eĢit taksit ödeme imkanı bulunmaktadır. 

   c. Makine, teçhizat ve ekipman alımları kredisi, vadesi maksimum 60 

ay. Ayrıca 1 yıla kadar ödemesiz dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı 

bulunmaktadır.  

   d. Döviz kredisi, Maksimum vadesi 24 aydır.  

   e. Yatırım kredisi, Uzun vadeli makine teçhizat ve/veya ekipman 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 84 ay. Ayrıca 1 yıla kadar 

ödemesiz dönem (Anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli) imkanı bulunmaktadır. 

   f. Ticari araç kredileri, vadesi maksimum 60 aydır. Üst limit 2. el 

araçlar için %50 ve 5 yaĢa kadar. ―0‖ araçlar için araç bedelinin tamamı. 

   Hammadde alım kredisi, Ġmalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların 

―hammadde‖ ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 48 ay vadeye kadar 

aylık eĢit taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli eĢit taksitli veya 3 ayda bir eĢit taksit ödemeli olarak 

kullandırılabilme imkanı bulunmaktadır. Hammadde alımıyla ilgili proforma fatura 

karĢılığında kredi kullandırılmaktadır. 

   Sera tesisi kredisi, Ziraat Odası‘na kayıtlı, Çiftçilik Belgesi‘ne sahip, 

Çiftçi Kayıt Sistemi‘ne dahil, seracılık konusunda faaliyet gösteren gerçek kiĢi üreticilerin 

desteklenerek finansman ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 5 yıl 

vadeli olmak üzere 1, 3, 6 ve 12 aylık dönemlerde eĢit taksit ödemeli olarak kullandırma 

imkanı bulunmaktadır. Proforma fatura üzerinden kullandırılmaktadır. 

   Franchising kredisi, Franchising sisteminde; franchising alanın, 

franchising verene sisteme giriĢ aĢamasında yaptığı giriĢ bedelinin (franchise fee) ve 

kullanılacak demirbaĢların temin edilmesi, firma faaliyet alanının dekorasyonunun yapılması 

vb. amacıyla yapılan harcamaların finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 ay. 

Ayrıca aylık eĢit taksitler halinde, 3 veya 6‘Ģar aylık dönemlerde eĢit taksitler halinde, üç veya 

altı ay ödemesiz aylık eĢit taksitler halinde ödeme imkanı bulunmaktadır. Yapılan veya 

yapılacak harcamalara ait ibraz edilecek fatura / fiĢ vb. gider belgeleri tutarı üzerinden kredi 

kullandırılmaktadır. 
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   Elastik KOBĠ kredisi, KOBĠlere belirli kredileri kapsamında farklı 

ayrıcalıklar tanıyan kredi türüdür. Elastik KOBĠ kredisi kapsamında yararlanılabilecek kredi 

türleri: ĠĢletme Ġhtiyaç Kredisi,Sera Tesis Kredisi,ĠĢletme Ġpotek KarĢılığı Kredisi,ĠĢletme 

Nakit Bloke KarĢılığı Kredisi,ĠĢyeri Edindirme Kredisi,0 Km Araç Kredisi,Filo Kredisi,0 Km. 

Traktör Kredisi,2. El Araç Kredisi,2. El Traktör Kredisi,Franchising Kredisi,Sera ĠĢletme 

Kredisi, Kredi faizini ya da taksitlerini firmanın kendisi belirleyebilmektedir. Kredi tutarının 

% 1 ile % 30 arasında peĢin komisyon ödeyerek kredi faiz oranını % 0‘a kadar 

düĢürebilmektedir. PeĢin komisyonu krediye dahil edebilmektedir. PeĢin komisyonun yanı 

sıra, krediyle ilgili istihbarat dosya ve haberleĢme ücreti, ekspertiz ücreti, kasko, konut paket 

ve dask sigorta tutarlarının da krediye dahil edebilme imkanı bulunmaktadır. 

   Vakobi kredisi, firmaların uzun vadeli makine teçhizat ve/veya ekipman 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum vadesi 84 aya kadar vadeli olup; aylık 

eĢit taksitli, 3 ayda bir eĢit taksitli 6 ayda bir eĢit taksitli 1 yıla kadar ödemesiz dönemli 

(anapara ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli), anapara ödemeli dönemde aylık, 3 aylık ve 6 

aylık dönemlerde eĢit taksitler halinde kullandırılabilmektedir. Azami fatura ve/veya 

proforma fatura değerinin %85‘i oranında kredilendirme imkanı bulunmaktadır. Fatura 

ve/veya proforma faturanın ibraz edilmesi karĢılığında kullandırılan bir kredi türüdür. 

   Plaka kredisi, Bankamız Ģehir içi toplu taĢıma iĢi yapanların kurdukları 

dernek/ oda/vakıf veya kooperatif üyesi ticari taksi, minibüs, özel halk otobüsü ve servis aracı 

sahiplerine hat bedeli, araç yenileme ve araç bakım onarım giderlerinin finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 aydır. Maksimum kredi limiti çalıĢılan hat, bulunulan 

Ģehir ve çalıĢan aracın cinsi (halk otobüsü, minibüs/dolmuĢ, taksi, servis aracı vb) ile 

bağlantılı olarak değiĢmektedir. 

   Belge kredisi, belge kredisi karayolu taĢıma iĢinde faaliyet gösteren 

gerçek ve tüzel kiĢilere, sadece yetki belgesi alımı için gerekli olan finansman ihtiyacının 

karĢılaması amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay vadeli ve aylık, 3aylık eĢit taksit 

ödemeli olma imkanı bulunmaktadır. Maksimum yetki belgesinin ücreti kadardır. 

   TaĢımacı ihtiyaç kredisi, Karayolu TaĢıma iĢinde faaliyet gösteren ve 

yetki belgesi sahibi olan gerçek ve tüzel kiĢilere, (Plaka Kredisi müĢterileri hariç) faaliyetleri 

ile ilgili finansman ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay 

vadeli ve aylık, 3 aylık eĢit taksit ödemeli olarak kullandırılabilmektedir. 
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   KOSGEB Desteğine Hazırlık Kredisi, KOSGEB‘in veri tabanında 

kayıtlı bulunan KOBĠ‘lere yönelik olarak faiz desteği sağladığı yeni kredi programı 

öncesinde; Banka kaynaklı KOSGEB Desteğine Hazırlık Kredisi ile KOBĠ‘lere ek finansman 

kaynağı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 18 ay vadeli ve 6 ay ödemesiz olarak 

kullandırılmaktadır. 

 VII.3.12. YAPI VE KREDĠ BANKASI  

   Yapı ve Kredi bankasının KOBĠ‘lere sağladıkları krediler Ģu 

Ģekildedir(TOBB, Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.47-50); 

   Nakit destek kredisi,  her türlü iĢletme sermaye ihtiyacının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay. Ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eĢit taksitler 

halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. 

   Makine donanım kredisi, tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların 

faaliyetlerinde kullanacakları sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. 

alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 ay, ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 

6 ayda bir eĢit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. 

Tutarı maksimum satın alınacak ürünün KDV hariç fatura tutarıdır. 

   Ticari iĢyeri kredisi, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın alınacak 

iĢyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taĢınmazların finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 

60 ay ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eĢit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak 

kullandırılabilmektedir. Maksimum ekspertiz değerinin %65‘i kadardır.  

   Ödemesi kolay turizm kredisi, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve 

geliri sezonsal olarak değiĢen iĢletmelerin yatırım ihtiyaçlarını, nakit akıĢlarına paralel bir 

ödeme planı ile karĢılamak amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay. Ayrıca her yıl en az 4 taksit 

ödemesi olacak Ģekilde, yılda 8 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Ödeme 

yapılacak aylar nakit akıĢına uygun Ģekilde seçilebilmektedir. 

   Sezona hazırlık kredisi, maksimum 36 ay. Ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 

ayda bir eĢit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. 

Sektörün nakit akıĢına uygun esnek ödeme seçenekleri sunulmaktadır. 
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   Tarımsal üretim kredisi, tarımsal Üretim Kredisi, doğrudan çiftçiye 

(üreticiye), dikimden sonraki gübreleme, sulama, hasat toplama dönemindeki finansal 

gereksinimlerini karĢılanması amaçlanmaktadır. Maksimum 12 ay. Vade sonunda anapara + 

faiz ödemeli olarak. 

   Seracılık kredisi, seracılıkla uğraĢan üreticilerin fide alımı, gübre, 

ilaçlama, naylon, plastik ve benzeri tüm ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. 

Maksimum 12 ay. Vade sonunda anapara + faiz ödemeli olarak ayarlanmıĢtır.  

   Sera yapım kredisi, seracılıkla uğraĢan üreticilerin mevcut seralarını 

yenilemek ya da yeni bir tarlaya sera kurulumu gerçekleĢtirmek için projesi çizilmiĢ projelerin 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay ve ayrıca taksitli kredi olarak yılda bir 

ödemeye varan ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Azami tutarı maksimum proforma fatura 

tutarının %80‘i dir. 

   Traktör kredisi, tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların 0 km 

traktör alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 48 ay ayrıca taksitli kredi olarak 

yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Azami tutarı maksimum traktör 

bedelinin %75 i kadardır.  

   Tarım makineleri kredisi, Tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların 

alacakları yeni tarım makine ve ekipmanlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Maksimum 48 

ay. Ayrıca taksitli kredi olarak yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri bulunmaktadır. 

Azami tutarı maksimum alımı yapılacak ürünün KDV hariç fatura tutarı kadar. 

   TMO makbuz senedi karĢılığı kredi, Makbuz senetlerinin senet hamili 

tarafından teminat olarak bankaya ciro edilmesi ve TMO‘nun ödeme garantisi ile, 

ıskonto/iĢtira kredi olarak finansman amaçlanmaktadır. Vade süresi minimum 6 ay ve 

maksimum 1 yıldır. Üst limit Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   TaĢıt kredisi, ticari ve binek olmak üzere, tüm araçların finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 48 aydır. Azami tutarı maksimum araç anahtar teslim 

bedelinin %80‘i. 

   Taksi kredisi, ticari taksi araç yenilemesi amacıyla veya ticari taksi 

plakası sahiplerinin diğer nakit ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Araç yenileme 

maksimum 48 aya kadar, diğer nakit ihtiyaçlarda maksimum 36 ay. Araç yenilemelerinde 
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anahtar teslim bedelinin maksimum %100‘ü, diğer nakit ihtiyaçlarında taksi plakası güncel 

piyasa değerinin maksimum %30‘u kadardır. 

   Franchising kredisi, Franchising yöntemi ile ticari faaliyette bulunacak 

olan veya mevcutta bir franchising sistemine dahil olan iĢletmelerin doğabilecek finansman 

ihtiyacının temini amaçlanmaktadır. Maksimum 36 ay. ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eĢit 

taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Azami tutar 

maksimum isim hakkı bedeli, dekorasyon, demirbaĢ alımı vb. finansmanı için tutarın %65‘i 

kadardır. 

   KOBĠ AR-GE kredisi ve KOBĠ AR-GE yatırım kredisi, Yeni bir ürün 

tasarımı, mevcut bir ürünün geliĢtirilmesi, iyileĢtirilmesi, ürün kalitesi veya standardının 

yükseltilmesi veya maliyet düĢürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin 

geliĢtirilmesi konularında çalıĢmaları olan KOBĠ lerin, bu dönem süresince finansman 

ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. Maksimum vadesi 60 aydır. Azami tutarı 

maksimum proje maliyetleri kadardır. 

   Perakende destek paketi; 

   a- Nakit destek kredisi, her türlü iĢletme sermaye ihtiyacının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Kredinin vade süresi maksimum 36 ay. Ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda 

bir eĢit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Üst limit 

Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   b- Ticari iĢyeri kredisi, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın 

alınacak iĢyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taĢınmazların finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vadesi maksimum 60 ay ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eĢit taksitler halinde veya 6 aya kadar 

ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Maksimum ekspertiz değerinin %65‘i kadardır. 

   Ġmalat destek paketi; 

   a. Makine donanım kredisi, firmaların faaliyetlerinde kullanacakları 

sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Maksimum 60 ay. Ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eĢit taksitler 

halinde veya 6 aya kadar ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. Maksimum satın 

alınacak ürünün KDV hariç fatura tutarı kadardır.  



 

 

136 

 

   b. KOBĠ AR-GE Kredisi, yeni bir ürün tasarımı, mevcut bir ürünün 

geliĢtirilmesi, iyileĢtirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet 

düĢürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliĢtirilmesi konularında 

çalıĢmaları olan KOBĠ‘lerin, bu dönem süresince finansman ihtiyaçlarının karĢılanması 

amaçlanmaktadır. Maksimum 60 aydır. Azami tutarı maksimum proje maliyetleri kadardır. 

   c. Ticari iĢyeri kredisi, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın 

alınacak iĢyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taĢınmazların finansmanı amacıyla kullandırılır. 

Vade süresi maksimum 60 ay. Ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eĢit taksitler halinde veya 6 aya 

kadar ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Maksimum Ekspertiz değerinin %65‘i 

kadardır.  

   KOBĠ AR-GE paketi, 

   a. KOBĠ AR-GE Kredisi, yeni bir ürün tasarımı, mevcut bir ürünün 

geliĢtirilmesi, iyileĢtirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet 

düĢürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliĢtirilmesi konularında 

çalıĢmaları olan KOBĠ‘lerin, bu dönem süresince finansman ihtiyaçlarının karĢılanması 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 aydır. Azami tutarı maksimum proje maliyetleri. 

KOBĠ AR-GE Kredileri, projenin bütçesine göre belirlenen geri ödeme seçenekleri ile 

verilmektedir. KOBĠ AR-GE Kredileri‘nin kullanımı için tasarlanan projede, Dünya, Türkiye 

veya firma için yeni bir ürün tasarımı yapılması, yeni ürünün geliĢtirilmesi, üretim 

maliyetlerinin düĢürülmesi ve verimlilik artırıcı çalıĢmalar yapılması gerekmektedir. 

   b. KOBĠ Ar-Ge baĢlangıç destek programı, KOBĠ‘ler için AR-GE 

BaĢlangıç Destek Programı KOBĠ‘leri AR-GE projesi yapmaya teĢvik etmek için bu firmalar 

tarafından sunulan ilk iki projenin geri ödemesiz olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır. Geri 

ödemesiz hibe Ģeklindedir. 400.000 TL üst limitli toplam proje bütçesinin, maksimum 75‘i 

kadardır. Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet 

düĢürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliĢtirilmesi konularında 

yürütülen AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir. 

   c. Sanayi Ar-ge projeleri destekleme programları, firma düzeyinde 

katma değer yaratan kuruluĢların AR-GE çalıĢmalarını teĢvik etmek ve bu yolla Türk 

sanayisinin AR-GE kapasitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Geri 

ödemesiz hibe Ģeklindedir. Azami tutarı maksimum %60 hibe desteği sağlanmaktadır. Proje 
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bütçesinin bir üst limiti bulunmamaktadır. Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya 

standardının yükseltilmesi veya maliyet düĢürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim 

teknolojilerinin geliĢtirilmesi konularında yürütülen AR-GE nitelikli projeler 

desteklenmektedir. 

   d. Uluslararası sanayi AR-GE projeleri destek programı, uluslararası 

ortak destek programlarında (EUREKA, EUROSTARS, Avrupa Birliği Çerçeve Programları 

altında ortak projelerine çıkan programlar ve benzeri uluslar arası program ve projeler) yer 

alan sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın Türkiye‘de yerleĢik, katma değer yaratan 

kuruluĢların araĢtırma ve teknoloji geliĢtirme projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Geri ödemesiz hibe Ģeklindedir. Maksimum %60 hibe desteği sağlanmaktadır. Proje 

bütçesinin bir üst limiti bulunmamaktadır. Yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya 

standardının yükseltilmesi veya maliyet düĢürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim 

teknolojilerinin geliĢtirilmesi konusunda yürütülen AR-GE nitelikli projeler 

desteklenmektedir. 

   Tarım destek paketĠ; 

   a. Tarımsal üretim kredisi, doğrudan çiftçinin ( üreticinin), dikimden 

sonraki gübreleme, sulama, hasat toplama dönemindeki finansal gereksinimlerinin karĢılaması 

amaçlanmaktadır. Maksimum vade süresi 12 ay. Vade sonunda anapara + faiz ödemeli olarak 

yapılandırılmıĢtır. Üst limit Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   b. Seracılık kredisi, seracılıkla uğraĢan üreticilerin fide alımı, gübre, 

ilaçlama, naylon, plastik ve benzeri tüm ihtiyaçların finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi 

maksimum 12 ay. Vade sonunda anapara + faiz ödemeli olarak yapılandırılmıĢtır. Üst limit 

Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   c. Traktör kredisi, tarım sektöründe faaliyet gösteren firmaların 0 km 

traktör alımlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay. Taksitli kredi 

olarak yılda bir ödemeye varan ödeme seçenekleri bulunmaktadır. Maksimum satın alınacak 

traktör bedelinin %70‘i kadardır. 

   d. TMO Makbuz senedi kredisi, çiftçilerin tüm finansal ihtiyaçlarının 

karĢılanması amaçlanmaktadır. Maksimum 12 aydır. Makbuz senedi değeri üzerinden 

belirlenir. 
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   e. Makine donanım kredisi, firmaların faaliyetlerinde kullanacakları 

sıfır veya 2. el makine, ekipman, donanım, yedek parça vb. alımlarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 aydır. Maksimum satın alınacak ürünün KDV hariç 

fatura tutarı kadardır. 

   Turizm destek paketi; 

   a. Ödemesi kolay turizm kredisi, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve 

geliri sezonsal olarak değiĢen iĢletmelerin yatırım ihtiyaçlarını, nakit akıĢlarına paralel bir 

ödeme planı ile karĢılamak amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay ve her yıl en az 4 taksit 

ödemesi olacak Ģekilde, yılda 8 aya kadar ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Ödeme 

yapılacak aylar nakit akıĢına uygun Ģekilde seçilebilmektedir. Üst limit Ģube tarafından firma 

talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   b. Sezona hazırlık kredisi, turizm sektöründe faaliyet gösteren otel, 

pansiyon, acente ve benzeri küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin turizm sezonu öncesi yenileme 

ve diğer finansman ihtiyaçlarının finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 36 ay ve 

ayrıca ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eĢit taksitler halinde veya 6 aya kadar ödemesiz 

kullandırma imkanı bulunmaktadır. Sektörün nakit akıĢına uygun esnek ödeme seçenekleri 

sunulmaktadır. Üst limit Ģube tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   c. Ticari iĢyeri kredisi, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere satın 

alınacak iĢyeri vasfına sahip gayrimenkul ve taĢınmazların finansmanı amaçlanmaktadır. 

Vadesi maksimum 60 ay ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir eĢit taksitler halinde veya 6 aya kadar 

ödemesiz olarak kullandırılabilmektedir. Maksimum ekspertiz raporu değerinin %65‘i 

kadardır. 

   Hekim destek paketi; 

   a. Tıbbi donamım kredisi, muayenehane tıbbi cihaz ve donanımın 

finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 60 aydır. Üst limit Ģube tarafından firma 

talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 

   b.TaĢıt kredisi, ―0‖ araç için: maksimum 60 aya kadar (48 aya kadar 

USD/EUR) Ġkinci el için: maksimum 48 ay (36 aya kadar USD/EUR) Üst limit Ģube 

tarafından firma talebi doğrultusunda belirlenmektedir. 
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 VII.3.13. ZĠRAAT BANKASI 

   Ziraat bankasının KOBĠ‘lere sağladıkları krediler Ģu Ģekildedir(TOBB, 

Bankaların KOBĠ‘lere Yönelik Nakdi Kredi Uygulamaları, 2011, s.51-52); 

   KOBĠ Fatura Finansmanı kredisi, KOBĠ‘lerin iĢyerlerinde 

kullanacakları büro ekipmanı, bilgisayar, dayanıklı tüketim malları, mobilya, mefruĢat vb. 

alımlarına yönelik finansman ihtiyaçlarının karĢılanması amaçlanmaktadır. Azami 48 ay 

vadeli olup, aylık veya 3 ‗er aylık dönemlerde eĢit taksitli kullandırılabilecek ve ilk 3 ayı 

ödemesiz olabilecektir. Azami tutarı fatura tutarının azami %75‘i kadardır. 

   KOBĠ Fuara Katılım Kredisi, yurt içinde ve yurt dıĢında fuarlara 

katılmayı planlayan iĢletmelerin stant donanımı, kira bedeli gibi harcamalarının finansmanı 

amaçlanmaktadır. Yurt içi fuarlar için: Azami 6 ay vadeli olup, aylık veya 3 ‗er aylık 

dönemlerde eĢit taksitli olarak kullandırılabilir. Yurt dıĢı fuarlar için: Azami 6 ay vadeli olan 

kredi BCH Ģeklinde kullandırılabilir. Yurt içi fuarlar için: 15.000- TL .Yurt dıĢı fuarlar için: 

10.000-USD 

   Franchising (Acentelik) Kredisi, Franchising yöntemi ile yeni iĢ kurmak 

isteyen gerçek ve tüzel kiĢilerin ticari faaliyetlerini desteklenmesi amaçlanmaktadır. Azami 

48 ay vadeli olup, aylık veya 3 ‗er aylık dönemlerde eĢit taksitli kullandırılabilecek ve ilk 3 

ayı ödemesiz olabilecektir. GiriĢ bedelinin (franchise fee) ve kullanılacak demirbaĢların temin 

edilmesi, firma faaliyet alanının dekorasyonunun yapılması vb. amacıyla yapılan/yapılacak 

harcamalara ait ibraz edilecek fatura/fiĢ vb. gider belgeleri tutarının azami % 75‘i kadar kredi 

kullandırılabilecektir. 

   KOBĠ Taksitli Döviz Kredisi, Ġhracat faaliyetinde ve ihracat sayılan 

satıĢ ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan KOBĠ‘lere finansman desteği 

sağlanması amaçlanmaktadır. Azami 18 ay vadeli olup, aylık veya 3 ‗er aylık dönemlerde eĢit 

taksitli kullandırılabilecektir. Ticari Krediler Uygulama Usul ve Esasları kapsamında 

iĢletmenin kredibilitesine göre belirlenecektir. 

   KOBĠ Projeli Yatırım Kredisi, KOBĠ‘lerin yatırım projelerinin 

finansman ihtiyacının karĢılanması ve/veya bu kapsamda geliĢtirmeyi tasarladıkları projelerin 

desteklenmesi amaçlanmaktadır. Proje Değerlendirme Raporu düzenlenmek suretiyle, 

kullandırılacak orta ve uzun vadeli yatırım kredileridir. 1 yılı ödemesiz dönemli, yatırımın 
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geri dönüĢ süresine göre azami 5 yıl vadeli ve yılda bir defa anapara+ faiz ödemeli olarak 

kullandırılabilecektir. Proje bazında belirlenecek olup, kredi tutarı toplam yatırım tutarının 

%75‘i kadar olabilecektir. 

   KOSGEB Destek Kredileri; 

   a-Sıfır Faizli Diyarbakır Ġli ĠĢletme Sermayesi Destek Kredisi, 

Diyarbakır Ġl Merkezi ve mücavir alan dahilinde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanı‘na 

kayıtlı KOBĠ‘lerin finansmanı amaçlanmaktadır. Vadesi maksimum 18 ay. Ayrıca ilk 6 ay geri 

ödemesiz dönem olmak ve ilk taksit 6. Ayın sonunda ödenmek üzere 3 aylık dönemlerde 5 eĢit 

taksit halinde geri ödeme imkanı bulunmaktadır. KOBĠ baĢına azami limit 30.000-TL dir. 

Anaparanın vadesinde ödenmesi koĢuluyla, herhangi bir faiz ödemesi yoktur. Kredinin faizi 

KOSGEB tarafından karĢılanmaktadır. 

   b- 100.000 KOBĠ Destek kredisi, maksimum 15 ay. Ayrıca ilk 3 ayı (90 

gün) geri ödemesiz dönem olma imkanı bulunmaktadır. Anapara firma tarafından ilk 3 ay (90 

gün) geri ödemesiz dönem olmak ve ilk taksit 3. ayın sonunda ödenmek üzere aylık 

dönemlerde 13 eĢit taksit halinde geri ödenir. Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletme için: 25.000 TL 

Ģahıs ĠĢletmelerinde, ĠĢletme sahibinin kadın giriĢimci olması halinde 30.000 TL olarak 

belirlenmiĢtir. Kredinin faizinin ¾‘ü KOSGEB, ¼‘ü krediyi kullanan KOBĠ tarafından 

karĢılanacaktır. 

   c. KOSGEB Acil destek kredisi, vadesi maksimum 24 ay. Anapara, 

KOBĠ tarafından ilk 6 ay geri ödemesiz dönem olmak ve ilk taksit 6. ayın sonunda ödenmek 

üzere aylık dönemlerde 19 eĢit taksit halinde geri ödenir. KOBĠ baĢına azami limit 100.000-

TL dir. Herhangi bir faiz ödemesi yoktur. Kredinin faizi KOSGEB tarafından 

karĢılanmaktadır. 

   d.KOSGEB GAP Bölgesi KOBĠ Makine Teçhizat Yatırımı Destek 

Kredisi, vadesi maksimum 36 ay. Anapara, KOBĠ tarafından ilk 6 ay geri ödemesiz dönem 

olmak ve ilk taksit 6. ayın sonunda ödenmek üzere aylık dönemlerde 31 eĢit taksit halinde 

geri ödenir. KOBĠ baĢına azami limit 300.000-TL dir. 

   KOBĠ ĠĢyeri Alım Kredisi Kampanyası, iĢyeri alımın finansmanının 

temini amaçlanmaktadır. Kredinin vadesi maksimum 84 ay. Kredinin aylık, 3 aylık veya 6 
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aylık ödeme ayrıca 6 aya kadar ödemesiz dönem imkanı bulunmaktadır. Firmanın 

kredibilitesine göre yatırım tutarı üzerinden belirlenmektedir. 

VII.4. AB ĠLE ĠLĠġKĠLER BAĞLAMINDA KOBĠ’LER 

VII.4.1. LĠZBON STRATEJĠSĠ VE YERĠNĠ ALAN AVRUPA 2020 

STRATEJĠSĠ 

Küresel rekabetin yoğunlaĢtığı ve teknolojik değiĢimin hız kazandığı 

günümüz dünyasında AB, gerek ABD ve Japonya ile aralarındaki yenilikçilik ve Ar-Ge 

açığını kapatabilmek gerekse de bilgi tabanlı bir ekonomiye geçiĢi sağlayarak daha fazla 

sayıda ve daha kaliteli istihdam yaratabilmek için 2000 yılında Lizbon Stratejisini 

uygulamaya koydu. Lizbon Stratejisi, AB ekonomisinin 2010 yılına kadar dünyanın en 

rekabetçi ve dinamik bilgi ekonomisi olmasını amaçlamaktaydı. 2010 yılına gelindiğinde 

AB‘nin Lizbon Stratejisindeki hedeflere ulaĢmakta yeterince ilerleme kaydedememiĢ olması 

nedeniyle Avrupa Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde, Lizbon Stratejisi‘nin yerini alacak olan 

―Avrupa 2020: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme Ġçin Avrupa Stratejisi‖ baĢlıklı 

yeni stratejiyi kabul etmiĢtir. AB‘nin genel ekonomi ve kalkınma politikasının ana hatlarını 

çizen Avrupa 2020‘deki üç temel öncelik Ģu Ģekildedir (KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, 

s.44): 

 Akıllı Büyüme: Bilgi ve Yeniliğe dayalı bir ekonomi, 

 Sürdürülebilir Büyüme: Daha verimli kaynak kullanan, yeĢil ve 

rekabet edebilir bir ekonomi, 

 Kapsayıcı Büyüme: Ekonomik, sosyal ve sınırsal anlamda 

bütünleĢmeyi sağlayan yüksek istihdam ekonomisi 

Avrupa Komisyonu, öncelik alanlarında ilerlemeyi sağlamak üzere yedi ana 

giriĢim önermektedir. Bunlar içinde AB KOBĠ politikasını nispeten daha fazla ilgilendiren 

giriĢimler ―Yenilikçilik Birliği‖,  ―Verimli Kaynak Kullanan Avrupa‖ ve ―KüreselleĢme Çağı 

Ġçin Bir Sanayi Politikası‖ giriĢimleridir. Söz konusu giriĢimlerde yer alan bazı temel hususlar 

aĢağıda belirtilmektedir(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.44): 

 GiriĢimciliğin, Ģirketler hukukunun basitleĢtirilmesi ve giriĢimcilerin 

batan giriĢimlerden sonra yeniden baĢlayabilmelerinin sağlanması dahil 

olmak üzere somut politika giriĢimleri ile desteklenmesi 
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 Okul programlarının yaratıcılık, yenilikçilik ve giriĢimciliğe 

odaklanması 

 KOBĠ‘lerin uluslararasılaĢmalarının desteklenmesi 

 Enerji verimliliği eylem planını uygulanması 

 ĠĢ yapmadaki iĢlem maliyetlerinin aĢağı çekilmesi 

 Kümelerin desteklenmesi ve finansmana uygun maliyetli eriĢim dahil, 

baĢta KOBĠ‘ler için olmak üzere iĢ ortamının iyileĢtirilmesi 

 Vergi teĢvikleri ve diğer finansal araçlar da kullanarak özel sektör AR-

GE yatırımlarının artmasının desteklenmesi 

 Yenilikçi fikirlerin büyüme ve istihdam yaratacak ürün ve hizmetlere 

dönüĢtürülmesinin sağlanması 

 Eğitim, iĢ dünyası, üniversiteler ve araĢtırma geliĢtirme kuruluĢları 

arasında bağlantıların güçlendirilmesi 

 Finansmana eriĢimin iyileĢtirilmesi 

 Avrupa çapında bir giriĢim sermayesi piyasasının hayata geçirilmesi ve 

bu Ģekilde iĢletmelerin doğrudan sermaye piyasasına eriĢimlerinin 

kolaylaĢtırılması 

 AB 2020 stratejisinde yer alan yukarıdaki hususların pek çoğu 2011 - 

2013 KSEP‘in hedefleri ile de uyumludur.  

VII.4.2. AVRUPA KÜÇÜK ĠġLETMELER YASASI 

Avrupa Komisyonu KOBĠ‘lerin büyümesi için en uygun ortamı 

yaratmayı, AB tarafından oluĢturulan tüm politikalarda KOBĠ‘lerin ihtiyaçlarını ön planda 

tutmayı amaçlayan ―Avrupa Küçük ĠĢletmeler Yasası‖nı (A Small Business Act for Europe - 

SBA) 25 Haziran 2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuĢtur. Yasa, Komisyonun KOBĠ‘lerin 

AB ekonomisindeki merkezi rolünü kabul etmesi yönündeki siyasi iradesini yansıtmakta ve 

ilk defa AB için kapsamlı bir politika çerçevesi belirlemektedir. Avrupa Küçük ĠĢletmeler 

Yasası 10 temel ilkeyi içermektedir(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.46):  

1. GiriĢimcilerin ve aile iĢletmelerinin zenginleĢeceği ve 

ödüllendirileceği bir iĢ ortamı yaratılması, üye devletler tarafından, özellikle orta öğretim 

müfredatlarına yenilikçi ve giriĢimci zihniyetin geliĢmesine yönelik derslerin eklenmesi, her 

seviyedeki giriĢimcilik eğitimleri için iĢ dünyasıyla ortak sistematik stratejiler geliĢtirilmesi, 

iĢletme devirlerinin gereksiz yere zorlaĢtırmasına engel olunması, devredilebilir iĢletmelerin 
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potansiyel alıcılarla eĢleĢtirilmesini sağlayacak sistemler yaratılması yönünde çalıĢmaların 

yapılması beklenmektedir. 

2. Ġflas tehdidiyle karĢılaĢan dürüst giriĢimcilere ikinci bir Ģans 

tanınması Komisyon‘un üye devletler arasında en iyi örnek değiĢimlerini kolaylaĢtırarak 

ikinci Ģans politikasına olan desteğine devam etmesi öngörülmektedir. Üye devletlerden de, 

iflas eden giriĢimcilerin taze bir baĢlangıç yapmalarını sağlayacak gerekli yasal düzenlemeleri 

yapmaları ve iflas ardından yeniden iĢ kuranların ilk iĢini kuranlarla aynı muameleyi 

görmesini garanti altına almaları beklenmektedir. 

3. ―Önce küçük olanı düĢün‖ ilkesine uygun kurallar geliĢtirilmesi. 

Üye Devletler tarafından alınması gereken önlemler, yeni yasal ve idari giriĢimlerin 

uygulamaya konulmadan önce bunların KOBĠ‘ler üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi, 

KOBĠ‘lerin de yer aldığı paydaĢlara danıĢılması ve mümkün olması halinde özellikle 

bilgilendirme ve raporlama gereksinimlerinde küçük ve makro ölçekli iĢletmelere özel 

istisnalar, geçiĢ dönemleri ve muafiyetler belirlenmesi olarak tespit edilmektedir. (KOSGEB 

2011-2013 Eylem Planı, s.46) KOSGEB bu prensip altında baĢvurulacak en önemli aracın, 

etki analizleri olduğunu, uygulamaya alınan mevzuatın KOBĠ Testi ile değerlendirilmesini 

yapacaktır. Bu değerlendirmeleri; Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Enterprise Europe Network - EEN), 

Avrupa ĠĢ Paneli ve KOBĠ Elçisi gibi araçlarla gerçekleĢtirmeyi düĢünmektedir. Üye 

devletlerden 2012 yılına kadar iĢletmeler üzerindeki idari yüklerin %25 oranına düĢürmeyi 

beklemektedir. 

4. Kamu idaresinin KOBĠ‘lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale 

getirilmesi, üye devletlerin, iĢletmelerin kaydı için idarelerce alınan ücret seviyesini 

düĢürmeleri,  KOBĠ‘lerin ticari faaliyete baĢlama sürecini hızlandırmaları, paydaĢların KOBĠ 

aktivitelerini gereksiz yere zorlaĢtırmamaları, her türlü iĢlemin elektronik ortamda 

yapılabilmesini sağlamaları beklenmektedir.  

5. Kamu politika araçlarının KOBĠ ihtiyaçlarına uyumlaĢtırılması: 

KOBĠ‘lerin kamu alımlarına iĢtirakinin kolaylaĢtırılması ve devlet yardımı imkanlarının 

KOBĠ‘ler tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanması. AB ülkelerinde KOBĠ‘lerin kamu 

alımlarına iĢtirakleri, gerek bilgi eksikliği, gerekse de kamu alımlarında uygulanan 

prosedürlerin karıĢıklığı nedeniyle büyük iĢletmelere göre çok daha zor olmaktadır. Üye 

devletlere de bu doğrultuda önlem almaları tavsiye edilmektedir. 

6. KOBĠ‘lerin finansmana eriĢimlerinin kolaylaĢtırılması ve ticari 

iĢlemlerde ödemelerin zamanında yapılmasını destekleyici bir yasal mevzuat ve iĢ ortamının 

sağlanması, özellikle yeni baĢlayan ve ilk kurulum aĢamasında bulunan KOBĠ‘ler finansman 
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imkanlarına eriĢimde ciddi güçlükler yaĢamaktadırlar. KOBĠ‘lerin karĢılaĢtığı diğer bir önemli 

sorun ise Avrupa‘da yaygın olarak gözlemlenen geç ödeme alıĢkanlığının yarattığı ödeme aczi 

riskidir. Bu kapsamda üye devletlerden kurumlar vergileri ile ilgili düzenlemelerle 

yatırımların teĢvik edilmesi ve geç ödemeler ile ilgili düzenlemeler yapılması beklenmektedir. 

7. KOBĠ‘lerin Tek Pazar‘ın sağladığı imkanlardan daha fazla 

yararlanmasının sağlanması. KOBĠ‘lerin Tek Pazar imkanlarından daha iyi yararlanmalarını 

sağlamak üzere üye devletlerin destekleyici hizmetler sunmaları tavsiye edilmektedir. 

8. KOBĠ‘lerin sahip olduğu becerilerin ve her türlü yenilik 

faaliyetinin geliĢtirilmesinin teĢvik edilmesi, üye devletler, Komisyon tarafından yürütülen 

çalıĢmalara paralel Ģekilde oluĢturacakları eylem planlarına uygun hareket ederek KOBĠ‘lerin 

yenilik yaratma ihtiyacına cevap vermeye davet edilmektedir. 

9. KOBĠ‘lerin çevresel sorunları fırsata dönüĢtürmesine imkan 

sağlanması. Küresel ısınma, iklim değiĢikliği, enerji kaynaklarında yaĢanan kıtlıklar gibi 

günümüze ait kaygılar her ne kadar KOBĠ‘lerin faaliyetlerini sürdürmelerini zorlaĢtırsa da, 

söz konusu değiĢikliklerle birlikte ortaya çıkan çevre dostu ürün ve hizmetlere olan ihtiyaç, 

KOBĠ‘ler için yeni iĢ fırsatlarını da beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda, Üye 

Devletlerden çevre ve enerji verimliliği konularında yeni destek modelleri ortaya koymaları 

ve uygulamaları beklenmektedir. 

10. KOBĠ‘lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasının desteklenmesi 

ve teĢvik edilmesi. Kaynaklara sınırlı ulaĢımları ve risklere karĢı aĢırı duyarlılıkları sebebiyle 

KOBĠ‘ler büyük iĢletmelere göre ticari engellerden çok daha olumsuz Ģekilde 

etkilenmektedirler. Bu olumsuzlukların bertaraf edilmesini teminen, ―Önce Küçük Olanı 

DüĢün‖ ilkesinin teĢviki ile Avrupa ĠĢletmeler Ağı benzeri çalıĢmalar ile KOBĠ‘lerin önünü 

açacak uygulamalar geliĢtirilmesi çok önemli olacaktır. 

Avrupa Küçük ĠĢletmeler Yasasında belirlenmiĢ ilkelerle ilgili ilerlemeleri 

izlemekle sorumlu ulusal koordinatör kuruluĢ KOSGEB‘dir. Türkiye, Doğu Balkan Ülkeleri 

ile birlikte ―Avrupa Küçük ĠĢletmeler Yasası‘nın Uygulanması Projesi‖nde de yer 

almaktadır(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, S.46). 

2011 - 2013 KSEP kapsamında yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesinde AB 

Küçük ĠĢletmeler Yasası da dikkate alınmıĢtır. Planda yer alan 3.1 numaralı ―ĠĢ ve yatırım 

ortamını etkileyen düzenlemelerde ve kamu hizmetlerinin sunumunda KOBĠ ihtiyaçlarına 

duyarlılığın arttırılması‖ hedefi, Avrupa Küçük ĠĢletmeler Yasasının ana temalarından birini 
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oluĢturan ―önce küçük olanı düĢün‖ ilkesine uyum sağlanmasına iliĢkin faaliyetleri 

içermektedir(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.46).  

VII.4.3. AVRUPA ĠġLETMELER AĞI  

AB ĠĢletmeler ve GiriĢimcilik Programı kapsamında ülkemizde toplam 

9 adet Avrupa Bilgi Merkezi (ABM) ve Altıncı Çerçeve Programı kapsamında 2 adet Yenilik 

Aktarım Merkezi (IRC) kurulmuĢtu. AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı 

(Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) ile bu merkezlerin görevi 

sona ererek geçmiĢte ABM ve IRC tarafından verilen hizmetler, 2008 Ocak‘tan itibaren 

Avrupa ĠĢletmeler Ağı Merkezleri tarafından verilmeye baĢlanmıĢtır(KOSGEB 2011-2013 

Eylem Planı, s.46). 

Avrupa ĠĢletmeler Ağı; iĢletmelere AB mevzuatı, politikaları, 

standartları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri, yeni pazarlar ve ticari iĢbirliği fırsatları, yeni 

teknolojilere eriĢim ve teknolojilerini geliĢtirme konusunda ücretsiz bilgi, danıĢmanlık ve iĢ 

desteği sağlayan bir oluĢumdur(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.46).  

Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) alt 

bileĢeni GiriĢimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında Türkiye‘de yedi Avrupa 

ĠĢletmeler Ağı Merkezi kurulmuĢtur. Bu merkezlerin çalıĢmalarına iliĢkin bilgilere aĢağıdaki 

web sitelerinden eriĢilebilmektedir(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.46).  

VII.4.3.1. Ġstanbul BUSINNOVA: www.aia-istanbul.org;  

Avrupa Komisyonu, KOBĠ'lere daha kapsamlı hizmet 

sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda KOBĠ'lere iĢ desteği sağlayan Avrupa 

Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC) faaliyetlerini tek çatı 

altında toplayarak Avrupa iĢletmeler Ağı'nı devreye soktu. 2003 yılından bu yana Türkiye'de 

faaliyet gösteren Avrupa Bilgi Merkezleri KOBĠ'leri Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, 

hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirmiĢ, ticari iĢbirlikleri geliĢtirmeleri 

amacıyla firmalar arası ikili görüĢmeler, ülke günleri, dıĢ ticaret eğitimleri düzenlemektedir. 

Avrupa Bilgi Merkezleri 2008 yılından itibaren KOBĠ'lere teknoloji transferi ve AR&GE 

çalıĢmaları alanında bilgi veren ve teknolojik altyapılarının geliĢtirilmesi yönünde faaliyet 

gösteren Yenilikçilik Aktarım Merkezleri ile Avrupa ĠĢletmeler Ağı kurulmuĢtur. Artık 

firmalar bu sayede hem Avrupa Birliği ve ticari iĢbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji 

transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaĢabileceklerdir. 

http://www.aia-istanbul.org/
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VII.4.3.2. Bursa EMN: www.een-emn.org;  

Enterprıse Europe Network (Een), Enterprise Europe 

Network ( Avrupa ĠĢletmeler Ağı), CIP Projesi (Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve 

Programı) dahilinde oluĢturulan, Ulusal Koordinatörlüğünü KOSGEB in üstlendiği, 

• 50'den fazla ülkede 

• 600‘den fazla organizasyon 

• 3000‘den fazla uzman personel ile 

 23 Milyon iĢletmeyi birbirine bağlayan en büyük 

Ağ'dır. Bu Ağ; KOBĠ‘lere AB mevzuatı, Avrupa çapında doğru iĢ ortakları bulma, rekabetçilik 

ve inovasyon (yenilikçilik) yeteneklerini geliĢtirme, AB projelerinden faydalanma 

konularında aktif destek sağlayan alanında en büyük organizasyondur. 

KOBĠ‘lere aĢağıdaki alanlarında yardımcı olmak 

amacıyla kurulmuĢtur; 

 Teknolojik Ortaklık Kurma Ve Teknoloji 

Transferi 

 Ticari Ortaklıklar Kurma, Yeni Pazarlara Açılma 

 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 

 Eğitim ve Bilgi Verme (AB mevzuatı, DıĢ 

Ticaret, AR-GE ve Ġnovasyon v.b.) 

 EĢleĢtirme (Matchmaking) 

 

VII.4.3.3. Ankara BSN ANATOLĠA www.een.kosgeb.gov.tr, 

www.bsn-anatolia.org.tr;  

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Rekabet 

Edilebilirlik ve Yenilikçilik Pogramı (CIP) kapsamında, Ocak 2008 tarihi itibari ile Aktarım 

Merkezleri (IRC) ve Avrupa Bilgi Merkezlerini (EIC) tek çatı altında toplamıĢ ve 44 

ülkede 550 merkez ile  Enterprise Europe Network´u (Avrupa ĠĢletmeler Ağı - AĠA) 

faaliyete geçirmiĢtir. 

Türkiye´nin Ġç Anadolu Bölgesinde ise, Nisan 2008 

tarihinden itibaren, Enterprise Europe Network kapsamında,KOSGEB (Küçük ve Orta 

Ölçekli Sanayi GeliĢtirilmesi ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı) liderliğinde, ODTÜ- 

Teknokent, Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı, Konya Sanayi Odası, Kayseri Ticaret 

http://www.een-emn.org/
http://www.een.kosgeb.gov.tr/
http://www.bsn-anatolia.org.tr/
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Odası, Erzurum Sanayi ve Ticaret Odası ile BSN Anatolia faaliyete geçmiĢtir.BaĢta 

KOBĠ‘ler olmak üzere, sanayiye ve üniversitelere ücretsiz danıĢmanlık 

hizmeti vermektedir. BSN Anatolia sadece potensiyel iĢ ortaklarının bulunması aĢamasında 

yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda da finansman, yasal konular, Fikri Mülkiyet 

Hakları ve antlaĢma imzalama aĢamaları boyunca da destek sağlamaktadır. BSN Anatolia 

projesinde çalıĢan uzman danıĢmanlar, firmanın gereksinimlerini en kısa zamanda, en 

uygun ve doğru Ģekilde yanıtlamak üzere çalıĢmaktadırlar. Fuarlar, seminerler, konferans 

gibi etkinliklere katılmak, özellikle ihracatı hedefleyen iĢletmelerin sıkça baĢvurdukları 

yöntemlerden birisidir. Bu etkinliklerde hedeflenen ise, katılımcı ve/veya ziyaretçi olarak 

etkinlikte yer alan ve benzer çalıĢma konularına sahip firmalarla tanıĢabilmektir. BSN 

Anatolia tarafından düzenlenecek yada katılım sağlanacak  bu tür organizasyonlar ile 

firmalarımızın yurtdıĢı ve yurtiçindeki diğer firmalar ile iletiĢime geçmeleri, olası 

iĢbirlikleri için ilk adımın atılmaları için aracı olunması hedeflenmektedir.Özellikle 

yurtdıĢında düzenlenen ve daha önceden belirlenmiĢ temalar yönelik olarak organize 

edilmiĢ fuar ve yüzyüze görüĢmelerde, firmalarımız temsil edilmekte olup, firmalarımız 

için yapılan hiçbir danıĢmanlık, etkinliklerde temsil ve destek konularında ücret talep 

edilmemektedir. 

VII.4.3.4. KahramanmaraĢ BSN-MED: www.eenakdeniz.org.tr; 

Avrupa ĠĢletmeler Ağı, KOBĠ'lere, Avrupa Birliği 

hakkında bilgi ve danıĢmanlık hizmeti sunan en büyük iletiĢim ağıdır. Bu ağ sayesinde genel 

ve özel sorulara en uygun ve pratik cevaplar verilmektedir. 

Ülkeler; "53 ülkede Ģirketlerin tek durak noktası" Ağ, 

baĢta AB üyesi 28 ülke olmak üzere aday ülkeler Türkiye, Ġzlanda, Makedonya, Karadağ, 

Sırbistan ve diğer katılımcı üçüncü ülkeler dâhil 53 ülkedeki giriĢimci ve iĢletmelere somut ve 

etkili çözümler sunmaktadır. Avrupa ĠĢletmeler Ağı hem geniĢ coğrafi alanı bakımından hem 

de hizmet çeĢitliliği bakımından tek olup, KOBĠ'lere ve diğer iĢ adamlarına aracılık, 

danıĢmanlık ve bilgilendirme anlamında katkı sağlamaktadır. 600 yerel ortak kuruluĢ ve 

3000'i aĢkın uzman personelin koordinasyonu ile AB Ģirketlerinin rekabet edilebilirlikleri 

sağlanmaktadır. 

Hizmetler; Avrupa ĠĢletmeler Ağı Avrupalı KOBĠ'ler ve 

giriĢimciler için Ģirketlerin iĢleyiĢine uygun çözümler sağlayarak kapsamlı hizmetler sunar. 

"ĠĢ adamları için karĢılıksız hizmetler" Ağ çerçevesinde 

faaliyet gösteren 600 kuruluĢ firmaların ihtiyaçlarını, taleplerini ve potansiyellerini 

http://www.eenakdeniz.org.tr/
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değerlendirip bu ihtiyaçlarını en iyi Ģekilde yerine getiren uzman ve deneyimli elemanlardan 

oluĢur. 

"Tek durak noktası" ve "Uygun baĢvuru kapısı" 

konseptleri, bilgi talebinde bulunan KOBĠ'lerin ve diğer kuruluĢların uzman yardımı alacağı 

ve en yakın ağ ortağıyla iletiĢime geçecekleri anlamına gelir. Eğer ağ üyesi talebe cevap 

vermiyorsa, talep en uygun hizmet sağlayıcısına hemen yönlendirilir. 

Ağ birçok hizmet imkânı sunmaktadır. Sunulacak 

hizmetler aĢağıdaki gibidir; 

 Bir Ģirket veya sektörle alakalı pazar fırsatları, 

Avrupa mevzuatları ve politikaları konusunda bilgi sağlamak ve önerilerde bulunmak, 

 KOBĠ‘lere kendilerine uygun iĢ ortağı 

bulmalarında iĢ ve teknoloji iĢbirliği veritabanını kullanarak yardımcı olmak ve yatırım 

olanakları ve uluslararası ağ bağlantıları hakkında bilgi sağlamak 

 KOBĠ'lere araĢtırma sonuçlarını paylaĢmada, 

araĢtırma programlarında yer almalarında, 7. AraĢtırma ve Teknolojik GeliĢme 

Program Çerçevesi gibi önemli projelere baĢvurup yatırım yapmalarında yardımcı 

olmak 

 KOBĠ'lere araĢtırma sonuçlarını paylaĢmada, 

araĢtırma programlarında yer almalarında, 7.Çerçeve gibi önemli projelere baĢvurup yatırım 

yapmalarında yardımcı olmak 

 Geri bildirimleri komisyona ileterek ve AB 

politikalarını rekabet gücü ve yenilikçik alanlarında gözlemleyerek KOBĠ‘lerin ve iĢ 

adamlarının politika oluĢturma sürecinde yer almalarını sağlamak 

AB İş Adamlarının Tek Buluşma Noktası; Avrupa 

Komisyonu tarafından 2008 yılında baĢlatılan Avrupa ĠĢletmeler Ağı, 1995 yılından bu yana 

faaliyet gösteren Yenilikçilik Aktarım Merkezleri ve 1987'de kurulan Avrupa Bilgi 

Merkezlerinin bir araya gelmesiyle yapılanmıĢtır. Bu yeni ağ Avrupa'da KOBĠ'lerin ve 

Ģirketlerin her türlü bilgi ihtiyacını karĢılamak için ―tek durak noktası‖ kavramını baz alarak 

hizmet sunmaktadır. 

Ağ hizmetlerinde kullanılacak araçlar, elektronik 

ortamda ortaklar arama, iĢbirliği veritabanları ile yatırım fırsatları konusunda bilgiler 

içermektedir. Ağ çalıĢanlarının gerçekleĢtireceği Ģirket ziyaretleri ile Ģirketlerin ihtiyaçları 
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sunulacak geliĢim ve bilgi araçları ile karĢılanmıĢ olacaktır. Ayrıca, ağın temsilcileri iĢ 

adamlarına AB mevzuatları ve bunların faaliyetleri üzerindeki etkisi, iç pazarlar ve AB 

müktesebatına uyumları konularında da yardım etmektedir. 

Avrupa ĠĢletmeler Ağı'nda tek durak noktası hizmeti 

―Doğru BaĢvuru Kapısı‖ ‖ politikası ile birlikte uygulanmaktadır: Bir giriĢimci veya bir iĢ 

adamı ağ ile herhangi bir Ģekilde iletiĢim kurabilir ve akabinde bireysel olarak yardım alabilir 

ve ilgili hizmete ve kuruluĢa yönlendirilir. 

Rekabet ve Bölgesel Yetkinliğin Artırılması Amacıyla 

En iyi Deneyimlerin Paylaşımı; Avrupa ĠĢletmeler Ağı, KOBĠ'ler için yerel hizmetlere 

kolaylıkla ulaĢma fırsatı sunarak bölgesel iĢ fırsatları sunmaktadır. Bölgesel ortaklık yerel 

Ģirketler için bölgenin profilini ve rekabet edebilirliğini destekleyen uygun destek yapısını 

oluĢturmak amacıyla iĢbirliğinde bulunur. 

ĠĢ adamları; paylaĢmak, ortak bir politika belirlemek, 

yeni pazarlara açılmak, müĢteri portföyünü geniĢletmek, pazar alanını geliĢtirmek gibi 

sahalarda en iyi fikirleri yaymak için desteklenmektedirler. Sonuç olarak, Avrupa ĠĢletmeler 

Ağı KOBĠ lerin geliĢme ve bölgesel meslek oluĢturmadaki potansiyellerini fark etmelerine 

yardımcı olur. 

Avrupa ĠĢletmeler Ağı ayrıca Avrupa Komisyonu ve iĢ 

dünyası arasındaki iliĢkiyi de geliĢtirir. Ağ temsilcileri komisyona KOBĠ lerin AB de 

çalıĢırken karĢılaĢtıkları sorunları, AB programlarının etkinliğini ve AB politikasını bildiren 

bir geribildirim yapar. Bütün bunlar daha fazla iĢbirliği sağlayan ve Avrupa'da geliĢim ile 

rekabeti hızlandıran AB yasasının Ģekillenmesini sağlar. Bu ağ Avrupa Komisyonunu 

desteklemek ve Komisyona iĢ dünyasına yardım ederken destekte bulunmak için vardır. 

VII.4.3.5. Gaziantep GAPSUN 

http://www.gaziantepteknopark.com.tr/tarihce-55-18;  

Gaziantep Teknopark, Gaziantep Üniversitesi, Bilkent 

Üniversitesi ve Ankara Cyberpark iĢbirliğiyle 12 Ocak 2007‘de kurulan bir bilim ve teknoloji 

parkıdır. 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri mevzuatı kapsamında 2008 yılı Ekim 

ayında faaliyete geçmiĢtir. 

2008 yılı Ekim ayında yapımı tamamlanarak 

faaliyetlerine baĢlayan Gaziantep Teknopark, Gaziantep Üniversitesi kampüs alanı içinde, 163 

dönüm arazide yer almaktadır. 3000 m
²
 lik A Blok ve 1250 m

²
‘lik B Blokta faaliyet 

http://www.gaziantepteknopark.com.tr/tarihce-55-18
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göstermekte olan Gaziantep Teknopark‘ta yazılım, biliĢim, tasarım, danıĢmanlık, 

biyoteknoloji, gıda, makine, tekstil gibi alanlarda faaliyet göstermekte olan firmalar, Ar-Ge 

çalıĢmaları yaparak Ģehrimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmakta, aynı zamanda 

Teknopark‘ın sunduğu avantajlardan faydalanmaktadır. 

Gaziantep Teknopark marka tescili yapılan Gaziantep Teknoloji 

GeliĢtirme Bölgesi, özellikle Ġngilizce eğitim yapan Mühendislik Fakültesi ve bölgenin en 

önemli fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesi ve AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi ile 

bilimsel ve teknoloji potansiyeli çok yüksek olan Gaziantep Üniversitesi‘nin bu alanlardaki 

baĢarılı çalıĢmalarının ticarileĢmesine uygun ortam sağlamakta ve bölgede yer alan teknoloji 

firmalarına akademik bilgi konusunda ıĢık tutmaktadır. 

VII.4.3.6. Samsun BBISC 

http://management.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=33  

Rekabet edebilirlik ve yenilik programı alt bileĢeni 

giriĢimcilik ve yenilik programı, Avrupa Birliği‘nin (AB), iĢletmelerin, KOBĠ'lerin ve 

giriĢimciliğin geliĢtirilmesi amacıyla uyguladığı Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve 

Programı (CIP) 2007-2013 yılları için toplam 3,6 milyar Avro‘luk bütçesi ile en büyük 

çerçeve programlarının biridir. CIP‘nin alt bileĢenlerinden biri olan GiriĢimcilik ve Yenilik 

Programı (EIP) 2002-2006 yıllarında ve KOSGEB Ġdaresi BaĢkanlığı‘nın ulusal 

koordinasyonunda yürütülen ĠĢletmeler ve GiriĢimcilik için Çok Yıllı Programı‘nın (MAP) 

içerik ve bütçe olarak geliĢtirilmiĢhali olmasının yanı sıra birebir devamı niteliğindedir. 

Avrupa İşletmeler Ağı - Aia (Enterprıse Europe 

Network - Een); Avrupa Bilgi Merkezleri ve Yenilik Aktarım Merkezleri olarak bilinen 

yapılar, GiriĢimcilik ve Yenilik Programı ile birlikte yeniden tasarlanmıĢ, görev ve hedefleri 

birleĢtirilerek Avrupa ĠĢletmeler Ağı (Enterprise Europe Network-EEN) adıyla yeni bir yapıya 

dönüĢtürülmüĢtür. Avrupa ĠĢletmeler Ağı, GiriĢimcilik ve Yenilik Programı‘na katılım 

sağlayan 50 ülkede 100 adet iletiĢim ve hizmet noktasından ve Konsorsiyum ortaklarıyla 

birlikte yaklaĢık 600 merkezden oluĢmaktadır. KOSGEB‘in beĢinde lider (Ankara, Ġstanbul, 

Bursa,Gaziantep, KahramanmaraĢ) birinde katılımcı ortak olarak (Samsun, Sanayi ve Ticaret 

Odası liderdir) yer aldığı,bunun yanı sıra KOSGEB‘in yer almadığı Ġzmir Ege Üniversitesinin 

liderliğini yaptığı toplam 7 adet teklif AB tarafından kabul edilmiĢ ve GiriĢimcilik ve Yenilik 

Özel Programı‘na ülkemizin katılımına iliĢkin12 ġubat 2008 tarihinde AB Daimi 

Temsilciliğimiz ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında imzalanan ve 20 Ocak 2009 tarihli 

http://management.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Projeler.aspx?refContent=33
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Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı ile Türkiye Avrupa 

ĠĢletmelerAğı resmi olarak hizmet vermeye baĢlamıĢlardır. 

Network’ün Genel Hedefleri;  

 ĠĢ ve yeniliğin desteklenmesine yönelik hizmetler 

sağlayan tek bir ağ uygulamak, 

 EĢleĢtirme etkinlikleri, alınan ve gönderilen Ġlgi 

Beyanları ile imzalanan Ortaklık AnlaĢmalarını 

arttırarak Ağ ortakları arasındaki sinerjiyi 

iĢletmelerin yararında kullanmak, 

 Kaliteli, profesyonel hizmet vermek, 

 Özellikle KOBĠ‘ler arasında çevresel farkındalık ve 

KOBĠ‘lerin eko-verimliliği ve Uyum politikası ve 

yapısal fonları kapsayan Topluluk politikası ile ilgili 

konularda ve ağ ile sunulan hizmetler konusunda 

farkındalığı arttırmak, 

 ĠĢletmelerin Topluluk politikası konusundaki 

görüĢlerini almaktır. 

Avrupa İşletmeler Ağı Kapsamında KOBİ'lere Sunulan 

Hizmetler; Bilgilendirme ve DanıĢmanlık kapsamında 

 Seminerler: Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları 

ile ilgili düzenlenen seminerler 

 Atölye çalıĢmaları: Avrupa Birliği'ne Proje Yazma 

Teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitimler 

 Soru-cevap hizmeti: AB mevzuatı, politikaları, 

fonları, kredileri ve ihalelerine iliĢkin sorulara 

AYĠM danıĢmanları tarafından danıĢmanlık 

hizmeti 

 Dönemsel bültenler: AB mevzuatına uyum 

çalıĢmaları, AB'deki son geliĢmelere iliĢkin güncel 

haberler 
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 E-posta duyuruları (haberler, ihaleler, fonlar, ticari 

heyetler, alım-satım teklifleri, vb.) 

 "Firmam AB'ye ne kadar uyumlu?‖ Firma ve 

sektör bazında AB mevzuatına uyum tespit analizi 

KOBĠ'ler Arası Ticari ĠĢbirlikleri ve UluslararasılaĢma 

kapsamında, 

 Firmaya özel ticari ortak arayıĢı 

 Firmalar arası ikili görüĢmeler: KOBĠ'ler arasında 

güvenilir iĢ ortaklıkları 

 Ticari iĢbirliği veri tabanı: Avrupa ĠĢletmeler Ağı 

veri tabanına dahil olan tüm firmalara ulaĢma 

imkanı 

 DıĢ ticaret eğitim programları 

 Ülke günleri 

 Ülke profilleri ve ürün konumlandırma (ITC 

Trademap) analizleri 

 Sanal Fuar 

Yenilikçilik: Teknoloji alanında KOBĠ'lere destek 

kapsamında; 

 Ar-Ge Ġhtiyaçlarının belirlenmesi ve teknoloji 

transferleri 

 Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme 

faaliyetleri, 

 Teknoloji izleme bültenleri, 

 Teknoloji transferi anlaĢmaları, 

 Teknoloji Pazarı aktiviteleri (yurtiçi/yurtdıĢı), 

 Teknoloji ve ortak arama hizmetleri, 

 Ar-Ge ve 7. ÇP fonlarına Yönelik Destek, 

 Proje hazırlama desteği, 

 Seminerler, bilgilendirme günleri, sektörel grup 

toplantıları, 
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 Eğitim faaliyetleri, 

 Ġnternet sitesi aracılığıyla bilgi ve deneyimlerin 

paylaĢımı 

VII.4.3.7. Ege EBIC (Ġzmir): http://ebiltem.ege.edu.tr/ebicege; 

Faaliyetlerini kurumsal ve bölgesel ihtiyaçlara 

dayandıran E.Ü. EBĠLTEM-TTO, akademisyen, araĢtırmacı, özel sektör ve sivil toplum 

kuruluĢlarına çok farklı konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet vermek 

üzere aĢağıdaki ana amaçlar doğrultusunda çalıĢmalarını sürdürmektedir. 

 Ege Üniversitesi‘nde temel ve uygulamalı 

alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerini merkezi bir 

organizasyon çerçevesinde düzenlemek, 

 Rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araĢtırma 

ortamı oluĢturmak, 

 Üniversite-Sanayi iĢbirliğini güçlendirmek ve 

uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını 

hızlandırmak, 

 Üniversite‘deki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik 

yönünden artırmak, 

 Akademik Birimler arası ortak çalıĢmaları arttırmak, 

  Sanayi ile iletiĢim ağını güçlendirmek, 

 Sanayi ile iĢbirliğini geliĢtirmek ve profosyonel 

düzeyde danıĢmanlık hizmeti vermek, kurumlara 

yönelik projeler üretmek ve yeni projeleri hayata 

geçirmek, 

  Sanayi kuruluĢlarının analiz ihtiyacını tümüyle 

karĢılayabilecek düzeye gelmek, 

 Sanayiye uygun proje destek programlarının, 

tanıtımını yapmak ve bölge sanayinin öncelikli 

alanlarına yönlendirmek, 

 Bölge sanayicilerinin araĢtırma geliĢtirme 

potansiyelini geliĢtirmek için AB projeleri ile ilgili 

bir bilgi ağı oluĢturmak, 

http://ebiltem.ege.edu.tr/ebicege
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 Sanayi kuruluĢu ve/veya firmalarla patent ve faydalı 

model baĢvurusu için ortak proje çalıĢmaları 

yapmak, 

 Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak proje ve 

araĢtırmaları teĢvik etmek 

 Proje pazarları organize ederek, sanayiciyi 

ilgilendirecek fikirlere yatırımcı aramak. 

VII.4.4. KOBĠ’lere yönelik devlet desteklerinin izlenmesi ve AB’ye 

bildirime iliĢkin ulusal yükümlülükler  

AB‘nin KOBĠ tanımına iliĢkin 2003/361/EC sayılı tüzük, üye ülkelerin 

kendi iç mevzuatlarında KOBĠ ölçek kriterlerini değiĢtirmelerine müsaittir. Diğer taraftan, 

AB‘nin devlet yardımları, muafiyetler gibi konularda belirlediği kuralların iĢletilmesinde, söz 

konusu tüzük ile belirlenen ölçek sınırları referans alınmaktadır. Bu durum, Avrupa 

Komisyonu‘nun üye ülkelerden kendisine ulaĢan devlet yardımı raporlarında yeknesaklığı 

sağlamakta, AB rekabet hukuku çerçevesinde devlet yardımlarını izleme mekanizmasını etkin 

hale getirmektedir(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.46). 

AB, prensip olarak rekabeti bozan veya bozmakla tehdit eden her türlü 

devlet yardımını üye devletler arasındaki ticareti etkilediği ölçüde yasaklamıĢtır ve Avrupa 

Komisyonunu devlet yardımlarını kontrol etmekle görevlendirmiĢtir. Bu çerçevede üye 

devletlere, uygulamaya koyacakları her türlü devlet yardımı tasarısı ve uygulamakta oldukları 

devlet yardımları üzerinde yapacakları her türlü değiĢiklik hakkında Komisyonu önceden 

bilgilendirme yükümlülüğü getirilmiĢtir(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.46). 

Türkiye AB‘ye üye olmamasına rağmen, 2004 yılında müzakere 

sürecinin baĢlatılmasının ardından tüm AB müktesebatına olduğu gibi Rekabet Politikası 

faslında yer alan Devlet Yardımları ile ilgili mevzuata da uyum sağlamalıdır.    

Genel Blok Muafiyet Tüzüğü (GBER): AB, üye devletlerin belli tür 

yardımları verebilmesi için gerekli karar verme sürecini kolaylaĢtırmak ve basitleĢtirmek 

amacıyla Genel Blok Muafiyet Tüzüğü (GBER) adı altında bir basitleĢtirme paketi 

duyurmuĢtur. Düzenleme, 31 Aralık 2013‘e kadar geçerli olacaktır. GBER‘de KOBĠ‘ler için 

verilecek devlet yardımlarının çerçevesi de belirlenmektedir. Ülkeler, bu yardımları GBER‘de 

belirlenmiĢ sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla Komisyon‘a bildirme (onay alma) zorunluluğu 

olmadan uygulayabilirler(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.47). 
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GBER‘de geçen KOBĠ yardımları; 

 KOBĠ yatırımları ve istihdam yardımı, 

 KOBĠ danıĢmanlık yardımları, 

 Kadın giriĢimciler tarafından yeni kurulmuĢ küçük iĢletmelere 

yönelik yardımlar, 

 Yeni kurulmuĢ küçük iĢletmelere yönelik yardımlar, 

 KOBĠ‘lerin Topluluk Standartlarına ilk uyumu için yapılan 

yardımlar, 

 KOBĠ‘lerin fuarlara katılımı için yapılan yardımlar, 

 KOBĠ‘ler için sınai mülki haklar maliyeti yardımları, 

 Yenilikçi danıĢmanlık ve yenilikçi destek hizmetlerine yönelik 

yardımlardır.  

GBER içerisinde belirtilen sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla risk 

sermayesi, Ar-Ge ve yenilik destekleri, teknik fizibilite çalıĢmaları, balıkçılık ve tarımda Ar-

Ge destekleri, genç yenilikçi iĢletmeler için yapılan yardımlar, eğitim yardımları, çevre 

koruma yardımları ve dezavantajlı bölgelere yönelik yardımlar da Komisyon‘a bildirimden 

(onay alma zorunluluğundan) muaftır.  

GBER; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünleri, 

taĢımacılık sektörü, tarım ve balıkçılık ürünlerinin üretimi, iĢlenmesi veya pazarlanmasıyla 

uğraĢan sektörlere uygulanamaz. Gemi yapımı ve sentetik elyaf sektörüne verilen bölgesel 

destekler, bölgesel bazda belirli sektörleri hedefleyen destekler,  ihracat desteği, ya da ithal 

ürünün ikamesi yerli ürüne yapılan destekler muafiyet kazanmaz. 

De Minimis Kuralı(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.47).: AB, 

küçük miktarlardaki yardımların üye ülkeler arasında ticarete ve rekabete etkisi olmayacağını 

varsaymaktadır. Son üç yıl içinde (içinde bulunulan mali yıl ile birlikte son iki yıl) iĢletme 

baĢına 200.000 Euro‘ya kadar olan destekler De Minimis Kuralı kapsamındadır ve 

Komisyon‘a bildirimden muaftır. Düzenleme, 31 Aralık 2013‘e kadar geçerli olacaktır. 

Karayolu taĢımacılığındaki faaliyetleri dolayısıyla firmalara verilen 

yardımlar, balıkçılık sektöründeki faaliyetleri dolayısıyla firmalara verilen yardımlar, tarım 

ürünlerinin birincil üretimindeki faaliyetleri dolayısıyla firmalara verilen yardımlar, üçüncü 

ülkelere ve üye devletlere yönelik ihracat faaliyetleri dolayısıyla firmalara verilen yardımlar, 

ithal mal yerine yerli malının kullanılmasının teĢvik edilmesine yönelik olarak verilen 



 

 

156 

 

yardımlar ve kömür sektöründe faaliyet gösteren firmalara verilen yardımlar De Minimis 

kapsamı dıĢındadır.  

VII.4.5. Devlet Desteklerinin Ġzlenmesi ve AB’ye Bildirime ĠliĢkin 

Türkiye’deki Durum 

Devlet desteklerinin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki anlaĢmalara 

uygun olarak düzenlenmesini ve ilgili mercilere bildirimini sağlamak üzere 6015 sayılı Devlet 

Desteklerinin Ġzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Ekim 2010‘da yayımlanarak 

yürürlüğe girmiĢtir. Kanun kapsamındaki görevleri yürütmek üzere aynı Kanun ile ―Devlet 

Desteklerini Ġzleme ve Denetleme Kurulu‖ tanımlanmıĢtır. Kurulun sekretaryasını, Hazine 

MüsteĢarlığı bünyesindeki kurulan Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü yürütecektir.  Kanuna 

göre, kurulun teĢkil edilmesini izleyen en geç dokuz ay içinde ikincil mevzuatın hazırlanması 

gerekmektedir. Devlet desteklerinin bildirimi, izlenmesi ve denetlenmesine iliĢkin ikincil 

mevzuat hazırlama ve envanter oluĢturma çalıĢmalarına Hazine MüsteĢarlığınca devam 

edilmektedir. Bu sürece iliĢkin olarak öngörülen iĢlem adımlarının ana hatları ile devlet 

desteği sağlayan kurumlarla paylaĢılması, bu kurumların da gerekli ön hazırlıklarını 

gerçekleĢtirmesi açısından yararlı olacaktır(KOSGEB 2011-2013 Eylem Planı, s.47).    

VII.5.  KOBĠ’LERĠN GÜÇLÜ-ZAYIF YÖNLERĠ VE FIRSATLAR-TEHDĠTLER 

VII.5.1. KOBĠ’lerin Güçlü Yönleri 

 Karar mekanizmalarının esnekliği 

 Yöneticilerinin büyüme ve giriĢimcilik konusundaki istekliliği 

 Yönetimin kademesinde ağırlıklı olarak genç kiĢilerin bulunması 

sayesinde yeniliklere açık olmaları 

 Yöneticilerin personel ile yakın iliĢki kurabilmesi 

 ĠĢletme sahiplerinin daha iyi tanıdıkları ve tanındıkları kendi bölgelerinde 

yatırım yapmaları ve bu sayede diğer iĢletmelerle, yerel yönetimlerle daha 

kolay iletiĢim kurabilmeleri 

 Büyük miktarda yatırım yapmadan önce küçük iĢ paketleriyle yeni 

pazarların tepkilerini ölçme Ģansına sahip olmaları 

 Pazar ve teknoloji değiĢikliklerine büyük iĢletmelere göre daha hızlı uyum 

sağlamaları 

 Pazar ve teknoloji değiĢikliklerine büyük iĢletmelere göre daha hızlı uyum 

sağlamaları 
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 MüĢterileri ile yakın iliĢkide olmaları sayesinde faaliyette bulundukları 

yerel pazarları daha iyi tanıyabilmeleri 

 Kendi belirledikleri belirli alanlarda uzmanlaĢabilmeleri ve bu alanlarda 

ürün çeĢitliliğini arttırmaları  

 Öz sermaye ağırlıklı olarak çalıĢmaları sayesinde ekonomik 

dalgalanmalardan daha az etkilenmeleri 

VII.5.2. KOBĠ’lerin Zayıf Yönleri 

 Yeni iĢ fikrine sahip giriĢimcilerin, bu iĢ fikrini hayata geçirme konusunda 

yeterli giriĢimcilik kültürü ve bilgi altyapısına sahip olmadan, fizibilite 

çalıĢması ve iĢ planı hazırlamadan iĢ kurmaları 

 ĠĢletme yönetimini profesyonel yöneticilere devretmekten kaçınmaları 

 ĠĢletme ve yönetim fonksiyonlarının gereği gibi yerine getirilmesi 

konusunda bilgi eksikliklerinin bulunması 

 Ekonomik değiĢikliklerle ilgili öngörüleri zamanında geliĢtirememeleri 

 Nitelikli iĢgücü bulma ve maliyetlerini üstlenmede sıkıntı çekmeleri 

 Yeni teknolojiler konusunda bilgiye eriĢimde yetersiz kalmaları 

 Sermaye birikimlerinin ileri teknolojiye yatırım için yetersiz olması 

 Ar-Ge, inovasyon ve sınai mülkiyet hakları konularında sınırlı düzeyde 

farkındalığa ve bilgiye sahip olmaları 

 Ölçek ekonomisinden yararlanamamaları 

 Diğer iĢletmelerle iĢbirliği yapmaktan kaçınmaları 

 Marka oluĢturma bilincinin yerleĢmemiĢ olması 

 Modern pazarlama yöntemlerini kullanmamaları 

 Kamu ihale kriterlerini sağlayamamaları ve / veya iĢ tutarlarının KOBĠ‘ler 

için yüksek olması 

 DıĢ pazarları araĢtırma konusunda bilgiye eriĢim yeteneklerinin sınırlı 

olması 

 Ürün / hizmet kalitesinde belirli standart düzeyini sürekli olarak 

koruyamamaları 

 Verimliliğe dayalı iĢ kültürü geliĢtirmede zayıf kalmaları 

 Teminat sorunu nedeniyle kredi temininde güçlük yaĢamaları 

 Yaygın kayıt dıĢılık nedeniyle bankalara, kredi garanti kuruluĢlarına ve 

diğer finans kuruluĢlarına doğru, yeterli bilgi sunamamaları ve bunun 

sonucunda finansman kaynağı bulmakta zorlanmaları 
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 Proje hazırlama ve uygulama konusundaki deneyim eksiklikleri nedeniyle 

projeye dayalı devlet destekleri ve AB fonlarından yeterince 

yararlanamamaları 

VII.5.3. KOBĠ’lerin Fırsatları 

o Kamu hizmetlerinin sunumunda KOBĠ ihtiyaçlarına duyarlılığı ön planda 

tutan AB Küçük ĠĢletmeler Yasasının kamu kurumlarınca benimsenmesi 

o Ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarından dolayı KOBĠ‘lerin 

öneminin kamu kurumları, finansman kuruluĢları, yerel yönetimler, 

üniversiteler ve sivil toplum kuruluĢlarınca benimsenmiĢ olması 

o KOBĠ‘lere yönelik olarak pek çok kurum tarafından destek uygulanıyor 

olması 

o KOBĠ‘lere yönelik AB ve diğer yurt dıĢı fonların varlığı 

o KOSGEB hedef kitlesinin hizmet ve ticaret sektörlerini de kapsayacak 

Ģekilde geniĢlemesi 

o Kalkınma Ajansları, Yatırım Destek Ofisleri, KOSGEB Hizmet Merkezleri 

ve KGF A.ġ. Ģubelerinin yaygınlaĢması 

o TeĢvik sisteminde sektörel ve bölgesel uygulamaya geçilmiĢ olmasının 

rantabl olmayacak yatırımları dolaylı olarak önlemesi 

o Sanayi Stratejisinin hazırlanmıĢ olması ve bu stratejide sanayi ile iliĢkili 

hizmet sektörlerinin geliĢtirilmesine önem verilmesi 

o Sektörel strateji belgelerinin hazırlanması 

o Mesleki ve teknik eğitim konularındaki stratejilerin varlığı 

o 2008 krizinde yeterliliğini ispatlamıĢ güçlü bir bankacılık sektörünün 

varlığı 

VII.5.4. KOBĠ’lere Yönelik Tehditler 

 Genel anlamda giriĢimcilere ve teknolojik yeniliğe dayalı yeni iĢ fikrine 

sahip giriĢimcilere baĢlangıç döneminde rehberlik ve finansman hizmeti 

verecek ĠġGEM ve TEKMER gibi yapıların sayısının yeterli olmaması 

 Ekonomideki belirsizlik dönemlerinin KOBĠ yöneticilerinin öngörüde 

bulunmasını güçleĢtirmesi 

 Çin baĢta olmak üzere Güney Asya ülkelerinden ucuz ithalat yapılıyor 

olması 
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 Ġstihdam ve vergi yüklerinin yurt dıĢı pazarlarda rekabette dezavantaj 

oluĢturması 

 KOBĠ‘lere yönelik desteklerde mükerrerlikleri önlemek, desteklerin 

birbirini tamamlayıcılığı nitelikte tasarlanmasını sağlamak ve uygulamaları 

izlemek konusunda kurumsal bir yapılanmanın mevcut olmaması 

 Politika üreticilerin yararlanabileceği KOBĠ istatistiklerinin yetersiz olması 

 KOBĠ‘lere danıĢmanlık hizmeti verecek kiĢi ve kuruluĢların yeterliliklerini 

belgeleyecek sistemin mevcut olmaması 

 Uygun yatırım alanları konusunda rehberlik hizmeti sunulmaması 

 Ġklim değiĢikliği ve çevre konularındaki ulusal yükümlülüklerin 

KOBĠ‘lere getireceği yüklerin varlığı 

 Farklı kurumlar tarafından alınan benzer içerikli belgeler nedeniyle iĢgücü 

ve zaman kayıpların yaĢanması 

 E-devlet uygulamalarının yeterince yaygınlaĢmamıĢ olması 

 Kredi garanti ve giriĢim sermayesi sistemlerinin yeterince yaygınlaĢmamıĢ 

olması 

 KOBĠ Borsasına iĢlerlik kazandırılmamıĢ olması 

 KOBĠ ölçeğindeki iĢletmelerin, birbirleri arasındaki alım satım 

iliĢkilerinde teslim teminlerine ve ödeme zamanlarına uymamaları 

VII.6. KOBĠLERĠN ZAYIF YÖNLERĠNĠN VE TEHDĠTLERĠN GĠDERĠLMESĠ ĠÇĠN 

YAPILABĠLECEK ÇALIġMALAR 

KOBĠ‘lerin incelenen zayıf yönlerinin ve tehditlerin giderilmesi, ekonomi, istihdam ve 

AB standartlarına ulaĢabilmesi için odaklanılması gereken temel sorunlar belirlenmiĢ ve bu 

sorunlar için düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

VII.5.1. GiriĢimciliğin GeliĢtirilmesi ve Desteklenmesi 

GiriĢimcilik yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiler üzerinde pozitif etkisi 

olan bir iĢ olanağı yaratma aracıdır.  GiriĢimcilik, kalkınmada geri kalmıĢ bölgelerde 

toplumsal ve ekonomik uyumun güçlendirilmesine, ekonomik faaliyetlerin canlanmasına ve iĢ 

yaratılmasına ya da iĢsiz veya engelli kiĢilerin iĢ yaĢamıyla entegrasyonuna da katkıda 

bulunmaktadır. GiriĢimcilik, yerel kalkınmaya olumlu etki ederek iĢ olanağı olan diğer 

bölgelere gerçekleĢebilecek göçün azalmasını sağlamaktadır. Yeni iĢletmelerin kurulması ile 

yerel ürün ve hizmet tedarikinde artıĢ sağlanır ve sağlanan bu artıĢ ile elde edilen gelirin 
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bulunduğu bölgede kalmasına yardımcı olmaktadır.  

Yeni iĢletmelerin kurulması istihdamı, yerel kalkınmayı ve ülke 

hazinesine vergi geliri sağlayarak olumlu etkiler oluĢturur. GiriĢimciliğe iliĢkin yapılan destek 

ve teĢviklerin iĢletmenin ilk kuruluĢu esnasında değil,  kurulduktan sonraki süreçte de 

iĢletmelerin hayatta kalmasını sağlamayı da amaçlaması gerekmektedir. Bu Ģekilde beklenen 

olumlu etkilerin iĢletmenin hayat süreci içerisinde de devamlılığını sağlayacaktır. 

Türkiye‘de yeni kurulan iĢletmelerin hayatta kalma sürelerine iliĢkin 

istatistik bilgi bulunmamaktadır. GiriĢimciliğin geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların 

sonucunda sağlıklı kararlar alınabilmesi için sektör ve ölçek detayında hayatta kalma 

sürelerinin istatistiklerinin tutulması gerekmektedir. Belirlenecek bir süre sonunda hayatta 

kalmayı baĢaran iĢletmelerden seçilen örnek gruplarından alınacak bazı bilgiler (yöneticinin 

eğitim durumu, iĢletmenin aldığı eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri ile destekler, iĢletmenin 

kuruluĢ yeri vb.), yeni giriĢimlerin baĢarılı olabilmeleri için nelerin yapılması gerektiği tespit 

edilerek, iĢletmelere sağlanacak destek ve teĢviklerin Ģekillenmesine yardımcı olacaktır.  

Tablo 22‘de Türkiye ve seçilmiĢ bazı ülkelerde tüm iĢletmeler ve imalat 

sanayi iĢletmeleri için kurulma ve kapanma istatistikleri verilmiĢtir. Yeni iĢletmelerin doğma 

oranı tüm sektörler için %1,4, imalat sanayi için  %2,1 olarak gerçekleĢmiĢtir. Yeni iĢletme 

doğma oranında Türkiye‘de imalat sanayi diğer sektörler ortalamasından yüksekken, örnek 

verilen diğer ülkelerin tümünde durum tersidir.(KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem 

Planı Taslak s.47)  

GeliĢmiĢ AB ülkelerinde hizmet sektörlerinde imalat sanayi sektörüne 

göre daha yüksek oranda yeni iĢletme kurulduğu görülmektedir.  Türkiye‘de tarım ve 

balıkçılık da dahil olmak üzere tüm sektörlerde kurulan iĢletmelerin son üç yıllık ortalaması 

49.608‘dir. Aynı dönemdeki ortalama kapanan iĢletme sayısı ise 9.976‘dır. KarĢılaĢtırma 

yapılan AB ülkelerinde ise neredeyse kurulan iĢletme sayısı kadar kapanan iĢletme olduğu 

görülmektedir. Buna göre, Türkiye‘de her yıl önemli sayılabilecek miktarda istihdam 

oluĢturabilecek yeni iĢletme kurulmaktadır. Diğer taraftan, AB‘de olduğu gibi aktif olan - 

olmayan ayrımı yapılarak bu istatistikleri vermek mümkün olsaydı, mevcut durumda toplam 

iĢletme sayısı içinde yer alan iĢletmelerin bir kısmı kapanan iĢletmelere eklenecekti. Bu 

nedenle, kapanan iĢletme sayıları bu tabloda nispi olarak düĢük görünse de, giriĢimciliğin 

geliĢtirilmesi konusunda izlenecek politikada giriĢimcilik kültürünün yaygınlaĢtırılması ve iĢ 
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kurma süreçlerinin basitleĢtirilmesi kadar, kapanan iĢletme sayısını azaltacak tedbirlere de yer 

verilmesi gerekmektedir.(KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.47) 

Tablo 22 - Kurulan ve kapanan iĢletmeler oranları 

Ülke Sektör 

Yıl: 2009 (Türkiye), 2005 (Diğer ülkeler)  

Kurulan Kapanan 

Toplam 

iĢletme 

sayısı** 

Kurulanların 

toplama oranı 

Kapananların 

kurulanlara 

oranı 

T

Türkiye 

Tüm iĢletmeler* 

    

43.494 

    

10.322 

   

3.225.462 1,3% 23,7% 

Ġmalat sanayi 

    

8. 346 

    

2.718 

    

405.873 2,1% 32,6% 

Almanya 
Tüm iĢletmeler* 

    

276. 136 

    

233.827 

   

2.810.118 9,8% 84,7% 

Ġmalat sanayi 

    

16. 167 

    

16.586 

    

296.701 5,4% 102,6% 

Fransa  
Tüm iĢletmeler* 

    

209. 134 

    

151.044 

   

2.220.897 9,4% 72,2% 

Ġmalat sanayi 

    

14. 460 

    

15.217 

    

256.169 5,6% 105,2% 

Ġtalya 
Tüm iĢletmeler* 

    

308. 306 

    

268.620 

   

3.966.758 7,8% 87,1% 

Ġmalat sanayi 

    

25. 697 

    

30.811 

    

528.020 4,9% 119,9% 

Ġngiltere 
Tüm iĢletmeler* 

    

269. 095 

    

210.670 

   

1.966.355 13,7% 78,3% 

Ġmalat sanayi 

    

13. 965 

    

16.355 

    

174.780 8,0% 117,1% 

Kaynak: TÜĠK Yıllık ĠĢ Ġstatistikleri 2009, TÜĠK ĠĢ Demografisi Ġstatistikleri 2009, Eurostat  

*: Sanayi ve hizmet sektörlerine iliĢkin veridir  

**: AB ülkelerindeki toplam iĢletme sayısı ―aktif iĢletmeler‖i göstermektedir. 

 

Yeni kurulan iĢletmelerin baĢarı Ģansının arttırılması ve devamlılığını 

sağlayabilmesi için, iĢletmenin iĢ planına dayalı olarak kurulmasını sağlamak ve kritik 

baĢlangıç evresinde uygun destek ve teĢvikleri sağlayarak mümkün olabilecektir.  KOSGEB 

ve KOSGEB ile iĢbirliğinde ĠġKUR, belediyeler ve meslek kuruluĢlarınca ücretsiz 

uygulamalı giriĢimcilik eğitimleri düzenlenerek yeni giriĢimcilerin iĢ planı hazırlamalarına ve 

bu plana dayalı yeni iĢ kurmalarına yardımcı olunmaktadır. ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri 

(ĠġGEM), giriĢimcilerin en kırılgan dönemi olan baĢlangıç evresinde iĢlik tahsisi, ortak ofis 

ekipmanı ve ofis hizmetleri, iĢ planı hazırlama, danıĢmanlık ve yönlendirme gibi hizmetlerle 

giriĢimcilere destek olmaktadır. Dünya Bankası ve AB kaynakları ile KOSGEB tarafından 
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Zonguldak, Tarsus, Karadeniz Ereğli, EskiĢehir, Adana, Mersin, Van, Avanos, Samsun, Elazığ, 

Yozgat, Diyarbakır, Pendik, HacıbektaĢ, Çorum, Kütahya‘da 16 adet ĠġGEM kurulmuĢtur. Bu 

ĠġGEM‘lerde 2010 yılı sonu itibariyle 333 iĢletmede toplam 3.007 kiĢiye istihdam 

sağlanmaktadır. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı 

(IPA BROP) kapsamında Kastamonu, Malatya ve Tokat‘ta ĠġGEM kurulmasına iliĢkin proje 

devam etmektedir.  KOSGEB veya KOSGEB ile iĢbirliği içinde diğer kuruluĢlar tarafından 

düzenlenen uygulamalı giriĢimcilik eğitimlerine katıldıktan sonra iĢletmelerini kuran veya 

ĠġGEM‘lerde yer alan iĢletmelere; KOSGEB tarafından Yeni GiriĢimci Desteği verilmektedir. 

(KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.47) 

GiriĢimcilik kültürünün tüm ülke geneline yayılmasını sağlayarak 

giriĢimcilik ortamının geliĢmiĢ ülkeler ile kıyaslanabilir düzeyde iyileĢtirilmesi amacıyla 

mevcut giriĢimci adaylarına eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri, giriĢimcilik konusuna ağırlık 

verilerek, giriĢimciliğe teĢvik etmek üzere çeĢitli aktiviteler yapılabilir. 

GiriĢimcilerin kuracakları yeni iĢletmeler için iĢyeri mekânı, ofis 

hizmetleri, eğitim ve danıĢmanlık gibi hizmetler sunarak büyümelerini sağlamak fayda 

sağlayacaktır. Bu amaçla Ġnkübasyon hizmetlerinin ve baĢlangıç dönemi desteklerinin 

yaygınlaĢtırılması ve geliĢtirilmesi ve yeni kurulmuĢ giriĢimcilere yönelik eğitim, danıĢmanlık 

ve yönlendirme faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi faydalı olacaktır(KSEP 2011-2013 KOBĠ 

Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.49). 

Yeni iĢ kurma düĢüncesinde olan giriĢimcilerin önlerine çıkan engelleri 

aĢmaları ve yeni iĢ kurmaları için destekler sağlanması amacıyla eğitim danıĢmanlık ve yeni 

iĢ kurmaları için destek sağlanmalıdır. 

VII.6.2. KOBĠ’lerin Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin 

GeliĢtirilmesi  

KOBĠ‘lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin 

geliĢmemiĢ olması KOBĠ‘lerin, içinde bulundukları rekabet ortamına uyum sağlamakta 

zorlanmalarına neden olmaktadır.  

KOBĠ‘lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin 

geliĢtirilmesi konusunda baĢta KOSGEB, DTM, MPM, TPE, TSE, TOBB, TESK olmak üzere 

farklı kurum ve kuruluĢlar tarafından eğitim, danıĢmanlık, pazarlama, sınai mülkiyet hakları, 

nitelikli istihdam, kalite geliĢtirme, verimlilik, test - analiz, bilgilendirme, bilinçlendirme ve 
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yönlendirmeye yönelik hizmet ve destekler sunulmaktadır. KOSGEB tarafından yapılan bir 

anket çalıĢması sonuçlarına göre, teknik eğitim, danıĢmanlık ve istihdam ihtiyaçları hariç 

olmak üzere, KOBĠ‘lerin firma yapılarından kaynaklanan temel sorunlarında bölgesel ve 

sektörel bakımdan büyük farklılıklar bulunmamaktadır. ĠĢletmelerin ölçek ve geliĢme evreleri 

(kuruluĢ, büyüme ve küresel ölçekte büyüme) açısından ise sorun ve ihtiyaçlar 

farklılaĢabilmektedir. Ancak,  KOBĠ‘lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin 

geliĢtirilmesi alanındaki mevcut desteklerde ölçek ve geliĢme evresini dikkate alan ayrıĢtırma 

yeterince yapılmamaktadır.  (KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.49)      

KOBĠ‘lere yönetim danıĢmanlığı ve teknik destek hizmeti sağlayan kiĢi 

veya kuruluĢların yeterlilik kriterlerine ulaĢarak KOBĠ‘lere sağlayacağı danıĢmanlık ve teknik 

destek hizmetlerinin profesyonelleĢtirilmesiyle faydalı olmaları sağlanabilir. 

Kümelenme, sektörel yeteneklerin ve yerel bilgi birikiminin bulunduğu 

bölgelerin geliĢtirilmesi için önemli bir araçtır. Türkiye‘de baĢta organize sanayi bölgeleri 

olmak üzere kümelenme potansiyeli taĢıyan oluĢumlar bulunmakla beraber, bunların 

geliĢtirilerek rekabetçi kümelere dönüĢtürülmesi ve yeni rekabetçi kümeler oluĢturulması 

gerekmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kümelere yönelik olarak Haziran 

2010‘da ―Rekabet Edebilirlik Destek Programının GeliĢtirilmesi Projesi‖ baĢlatılmıĢtır. Proje 

kapsamında belirlenmiĢ illerde kümelerin ihtiyaç analizi yapılmaktadır. 2011 Yılı 

Programında, kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesini çizecek 

bir strateji belgesi hazırlanması hususu yer almıĢtır.  Kalkınma Ajansları ve KOSGEB,  söz 

konusu çalıĢmalar sonucunda ortaya konacak küme destek stratejilerinin hayata geçirilmesi 

sürecinde, sahip oldukları proje esaslı destek mekanizmaları ile yer alabilecektir. (KSEP 2011-

2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.50)  

 KOBĠ‘lerin Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin 

GeliĢtirilmesi için KOBĠ‘lerin, yönetim kurumsallaĢma, pazarlama, verimlilik, kalite, 

standardizasyon, sınai mülkiyet hakları, bilgi iletiĢim teknolojilerinin kullanımı vb. konularda 

bilgiye eriĢimlerinin kolaylaĢtırılması ve desteklenmesi gerekmektedir. Bilgi eriĢimini 

kolaylaĢtırmak ve desteklemek maksadıyla Ģu çalıĢmalar yapılabilir. Belirlenen ihtiyaçlar 

dikkate alınarak gerekli hizmet / desteklerinin verilmesi, KOBĠ‘lerin Rekabet Edebilirlik ve 

Yenilik Çerçeve Programı (CIP), GiriĢimcilik ve Yenilik Programı (EIP) hakkında 

farkındalığının arttırılması gerekmektedir(KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı 

Taslak s.50).  
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KOBĠ‘lerin küreselleĢen dünyada uluslararası pazarlara ulaĢımlarının 

kolaylaĢtırılması ve desteklenmesi gerekir. Bu konuda KOBĠ‘lerin ihracata baĢlama, hedef 

yurt dıĢı pazar sahasını geniĢletme ve bu pazarlardaki rekabet gücünü artırma konularında 

desteklenmesi gerekmektedir. Uygun pazarların olduğu ülkelerde Türk iĢletmelerini 

yönlendirecek ağ yapıların kurulması ve Avrupa ĠĢletmeler Ağının (EEN) etkinliğinin 

arttırılması gerekmektedir. 

 KOBĠ‘lerin bir araya gelmeleri sağlanarak iĢbirliği kültürünün 

geliĢtirilmesi ve desteklenmesi için KOBĠ‘lerin ve KOBĠ‘lere hizmet eden meslek 

kuruluĢlarının iĢbirliğiyle yeni projeler üretmeleri sağlanmalıdır. 

Nitelikli iĢgücü istihdamının desteklenerek ve iĢletmelerde çalıĢanların 

niteliklerinin geliĢtirilmesi için mesleki yeterlilik kazandırmaya yönelik eğitim çalıĢmalarının 

hız kazandırılmalı ve nitelikli eleman istihdamının desteklenerek KOBĠ‘leri daha da 

güçlenmesi sağlanmalıdır. 

KOBĠ‘lerin ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uyum yeteneklerinin 

arttırılması gerekir. Bu bağlamda danıĢmanlık mesleğinin ulusal yeterlilik sistemine dahil 

edilmesi ve bu meslek için belgelendirme alt yapısının kurulması, özel sektörün test - 

muayene laboratuarı kurma konusundaki ortak giriĢimlerinin desteklenmesi, kamuya ait test - 

muayene laboratuarlarının hizmet kalitesinin geliĢtirilmesi ve ücretlendirmede KOBĠ‘lerin 

gözetilmesi, çevre ve iklim değiĢikliği konularıyla ilgili projelerin teĢvik edilip uygulamaya 

konması ve büyük endüstriyel kazaların kontrolü ile ilgili mevzuata uyum konusunda 

KOBĠ‘lerin bilinç düzeyinin yükseltilmesi, gözetim ve denetim faaliyetlerinde bulunan 

kurumların idari ve teknik kapasitesinin arttırılması, kurumlar arasında eĢgüdümün 

sağlanması ve enerji etütleri, verimlilik artırıcı projeler ve enerji verimliliği eğitim 

hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması ve daha fazla KOBĠ‘ye ulaĢtırılması sağlanarak standartlara 

ulaĢılması sağlanabilir(KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.52). 

  VII.6.3. ĠĢ ve Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Sürecinde KOBĠ’lerin 

Gözetilmesi  

KüreselleĢme süreci ile giderek yoğunlaĢan ve bilgi ekonomisine dayalı 

bir kavram haline gelen rekabet, ekonomide ağırlıklı bir yere sahip olan KOBĠ'lerin yapısal 

özelliklerinin daha iyi algılanmasını sağlayarak, KOBĠ'lerin rekabet güçlerinin artırılmasına 

yönelik politikaların izlenmesi gereğini ortaya çıkarmıĢtır. KOBĠ'lerin yapısal özelliklerini 

ekonomiye azami fayda sağlayacak Ģekilde kullanmaları, idari, yasal ve mali düzenlemeler 



 

 

165 

 

açısından iĢ ortamını basitleĢtirici çeĢitli önlemlerin uygulamaya koyulmasını 

gerektirmektedir(KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.52).  

  Türkiye’de son dönemde, baĢta makroekonomik istikrarın sağlanması 

olmak üzere, gerçekleĢtirilen çeĢitli düzenlemelerle iĢ ve yatırım ortamının iyileĢtirilmesinde 

önemli mesafe alınmıĢtır. Ancak yapılan araĢtırmalar sonucunda yeteri kadar etkili olmadığı 

görülmüĢtür. KOBĠ‘lere sağlanan destek ve teĢviklerin yeniden gözden geçirilerek 

uygulanabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Dünya Bankasının ―Doing Business 2011‖ raporunda, 183 ülke 

arasında iĢ yapma kolaylığı açısından yapılan sıralamada Türkiye 65. sıradadır. Ġlgili 

kuruluĢlar tarafından verilen izin, onay ve lisans iĢlemlerinde yeterince açık olunmaması, 

mükerrerlik ve bürokrasinin fazlalığı gibi sorunlar çeĢitli düzenlemelere rağmen devam 

etmektedir. (KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.52) 

 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Türkiye Sanayi 

Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı hazırlanmıĢtır. Sanayide sektörlerin rekabet gücünü 

artırmaya katkı sağlayacak sektörel stratejilerin hazırlanmasına yönelik çalıĢmalar 

sürdürülmektedir. 

ĠĢ ve yatırım ortamının iyileĢtirilmesi sürecinde KOBĠ‘lerin gözetilmesi 

amacıyla iĢ ve yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde ve kamu hizmetlerinin sunumunda 

KOBĠ ihtiyaçlarına duyarlığın arttırılmasını sağlayabilmek için Ģirket kuruluĢ, tasfiye, iflas ve 

birleĢme iĢlemlerinde süreç kolaylaĢtırıcı düzenlemeler yapılması, kooperatifleĢmenin 

sağlayacağı faydalar konusunda farkındalık oluĢturulması, kooperatiflerin iĢlem süreçlerini 

basitleĢtirici yasal düzenlemelerin yapılması, Yatırım Destek Ofislerinin yatırım süreçlerini 

kısaltmayı ve basitleĢtirmeye yönelik faaliyetleri etkin olarak uygulanmaya devam edilmesi, 

Ticaret ve esnaf sicili kaydında aranan bilgilerin ilgili kurumların veritabanlarından doğrudan 

temin edilebilmesinin sağlanması, kuruluĢu izleyen Ģirket iĢlemlerinin tek bir noktadan ve 

elektronik ortamda gerçekleĢtirilmesi, KOBĠ Beyannamesinde KOBĠ‘lerden talep edilen 

verilerin ilgili kurumlardan doğrudan temin edilmesi, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına, SGK'ya ve ĠġKUR'a ayrı ayrı verilen belgelerin tek bir yere verilmesi sağlanarak 

bürokratik formalitelerin azaltılması, tüm çevre izinlerinin baĢvuru ve diğer iĢlemlerinin 

elektronik ortamda takip edilmesi, Avrupa Birliği tarafından benimsenen ―Önce Küçüğü 

DüĢün‖ ilkesinin ülkemizde KOBĠ‘lere hizmet veren ilgili kamu kurum ve kuruluĢları 

tarafından benimsenmesinin sağlanması, ĠĢgücü piyasasının esnekliğini artırmaya yönelik 
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düzenlemelerin yapılması, esnek çalıĢma düzenlemelerine iliĢkin olarak uygulamada 

karĢılaĢılan sorunların giderilmesi, sanayinin geliĢtirilmesi açısından önem arz eden hizmet 

sektörlerindeki KOBĠ‘ler için desteklerin geliĢtirilmesi ve uygulanması, baĢta taĢıma ve 

yazılım olmak üzere ihracata konu hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarının belirlenerek bu 

sektörlere yönelik desteklerin geliĢtirilmesi ve uygulanması, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB 

iĢbirliğinin etkinleĢtirilmesi, KOBĠ‘lerin kamu ihaleleri konusunda bilgilendirilmesine 

yönelik faaliyetler ve e-ihale uygulamalarının yaygınlaĢtırılması ve KOBĠ‘lerin ihaleye 

katılımını engelleyen yeterlik kriterlerinin belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin 

yapılmasıyla sağlanabilir.(KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.54-55). 

VII.6.4 KOBĠ’lerin Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesinin GeliĢtirilmesi  

1960‘lara kadar üretim kapasitesi, 1970‘lerde maliyet ve fiyat 

kavramları, 1980‘lerde kalite kavramı, 1990‘larda ürün çeĢitliliği rekabet üstünlüğü 

konusunda ön plana çıkmıĢtır. KüreselleĢme sürecinin piyasalara olan yansıması sonucunda 

günümüzde artık müĢterilerin kolaylıkla ulaĢamadığı ürün ve hizmet neredeyse kalmamıĢtır. 

2000‘lerde alıcılar, en düĢük fiyatlı, en kaliteli, en iyi teslimat, ödeme ve satıĢ sonrası hizmet 

imkânlarına sahip ürün seçenekleri arasında seçim yapabilmektedir. Bu nedenle günümüzde, 

ürün ve hizmetlerinde rakiplerinden farklı olabilen bir baĢka ifadeyle yenilik yapabilen 

iĢletmeler rekabet üstünlüğünü elde edebilmektedir. (KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve 

Eylem Planı Taslak s.55-56)     

KOBĠ‘lerin AR-GE yenilik tasarım konusundaki farkındalıklarının 

arttırılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla farkındalık, ile ilgili olarak çalıĢmalar 

yapılmalıdır. AR-GE yenilik, tasarım konusundaki faaliyetlerin desteklenmesi sağlanabilir. 

AR-GE ve yenilik projelerinin ticaretleĢtirilmesine yönelik destek ve teĢvik mekanizmalarının 

oluĢturulması AR-GE sonucu çıkan ürün ve hizmetin üretilmesine yönelik desteklerin 

verilerek sağlanabilir. KOBĠ‘lerin büyük ölçekli iĢletmeler ve üniversiteler ile olan 

iliĢkilerinin arttırılarak iĢbirliğinin yüksek seviyelere çıkarılması gerekmektedir. KOBĠ‘lerin 

büyük ölçekli iĢletmeler ve üniversitelerle bir araya gelmesini sağlayacak çalıĢmalar yapılmalı 

ve yeniliği arttıracak her türlü ortam sağlanmalıdır. 
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VII.6.5 KOBĠ’lerin ve GiriĢimcilerin Finansmana EriĢimlerinin 

KolaylaĢtırılması  

KOBĠ‘lerin ekonomideki esnekliklerine rağmen varlıklarını devam 

ettirebilmeleri ve büyümeleri için gerekli en önemli unsurlardan biri finansmandır. KOBĠ‘ler 

gerek finansal kaynaklara ulaĢmakta yaĢanan zorluklar ve gerekse kaynak maliyetinin yüksek 

olması nedeni ile yatırımlarını genellikle özsermaye ile gerçekleĢtirmek zorunda 

kalmaktadırlar. Bu durum zaten kaynakları kısıtlı olan iĢletmelerin yatırım kararlarını 

olumsuz yönde etkilemektedir.  

2007 - 2013 dönemini kapsayan IX. Kalkınma Planında iĢletmelerin 

uygun koĢullarla finansman kaynaklarına eriĢimi kolaylaĢtırılacak ve bu kaynaklarda çeĢitlilik 

sağlaması beklenmektedir. Ancak bu çalıĢmaların yeterli olmadığı görülmektedir. BaĢta 

KOBĠ‘ler olmak üzere giriĢim sermayesi, baĢlangıç sermayesi ve kredi garanti sistemi 

geliĢtirilerek iĢletmelerin kredi temini kolaylaĢtırılmaya çalıĢılmasına rağmen etkili değildir. 

Bu çerçevede; KOBĠ‘lerin finansman sorunlarının aĢılabilmesi, dünya standartlarına 

ulaĢabilmesi için dünyada uygulaması olan pek çok çalıĢma ülkemizde de etkin ve geniĢ bir 

Ģekilde uygulanmaya çalıĢılmalıdır.  

KOBĠ‘ler banka kredilerine eriĢimde teminat konusunda sorun 

yaĢamaktadır. Banka kredilerinde istenen teminatlar istenilen kredi tutarının üzerine 

çıkabilmektedir. KOBĠ‘ler bu durumu ―istenilen miktarda teminata sahip olsam neden kredi 

isteyeyim‖ Ģeklinde değerlendirmektedir. Bu noktada önemli bir çözüm olarak görülen kredi 

garanti kuruluĢlarının Ģartları, KOBĠ‘lerin daha çok kredi kullanabilmeleri, uzun vadeli ve 

uygun maliyetli kredilere ulaĢmalarını zorlaĢtırmaktadır. Kredi garanti kuruluĢlarının 

üstlendikleri risk ile KOBĠ‘lerin daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamalı, uzun 

vadeli ve uygun maliyetli kredilerden KOBĠ‘lerin de yararlanmasını mümkün hale 

getirmelidir.  

KOBĠ‘lere kredi kefaleti sağlamak üzere kurulan Kredi Garanti Fonu 

A.ġ. (KGF A.ġ.)‘nin sermayesi 2009 yılı Ekim ayında 60 milyon TL‘den 240 milyon TL‘ye 

yükseltilmiĢtir. KOSGEB ve TOBB, %33‘er payla Ģirkete ortaktır. Hazine MüsteĢarlığı‘nın 

kredi garanti kurumlarına 1 milyar TL‘ye kadar destek sağlayabilmesine iliĢkin yapılan 

düzenleme çerçevesinde 2010 yılı baĢı itibarıyla KGF A.ġ. tarafından hazine destekli kefalet 

iĢlemlerine baĢlanmıĢtır. KGF A.ġ.‘nin iĢ süreçlerinin, kurumsal yapısının ve destek 
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performansının iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların sürdürülmesi gerekmektedir(KSEP 

2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.59-60).  

GiriĢim sermayesi Ģirketleri, fonlarındaki kaynakları iĢ fikirleri olan ve 

gelecek vaat eden Ģirketlere yatırarak bu Ģirketlere her aĢamasında yol göstermek suretiyle 

büyümelerini sağlamak ve bu Ģirketlerin üreteceği katma değerlerden yararlanmayı 

hedeflemektedir. KOBĠ GiriĢim Sermayesi ve Yatırım Ortaklığı A.ġ., (KOBĠ A.ġ.) 

KOBĠ‘lerin ekonomik faaliyetlerine yardımcı olmak, mevcut tesislerine veya yeni 

yatırımlarına sermaye katkısında bulunarak ve ortak olarak risklerine katılmak, danıĢmanlık 

ve eğitim hizmetleri vermek amacıyla 1999 yılında kurulmuĢtur. TOBB %47,8, KOSGEB  

%12,3 oranında payla Ģirkete ortaktır. 2003 yılından itibaren aktif olarak çalıĢmaya baĢlayan 

KOBĠ A.ġ., bugüne kadar 7 iĢletmeye ortak olarak giriĢim sermayesi fonu sağlamıĢtır.  2009 

yılında Ģirketin sermayesi 20 milyon TL‘den 38 milyon TL'ye çıkarılmıĢtır. KOBĠ A.ġ 

bünyesinde bir iĢ melekleri ağı oluĢturulmasına yönelik bir çalıĢma da baĢlatılmıĢtır. ĠĢ 

melekleri, yenilikçi iĢ fikirleri olan giriĢimcilere sermaye sağlayan, Ģirket kuruluĢunda ve 

idaresinde katkı sağlayan ve Ģirket belirli bir noktaya geldiğinde yatırımdan ayrılan 

yatırımcılardır. GiriĢim sermayesine göre daha az bir sermaye katkısını içeren ve daha erken 

aĢama desteklemeyi öngören bu finansman modeli ile ilgili ülkemizde çeĢitli giriĢimler 

olmakla birlikte henüz tam olarak bir geliĢme sağlanamamıĢtır(KSEP 2011-2013 KOBĠ 

Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.60-61).  

Türkiye‘deki giriĢim sermayesi sisteminin geliĢtirilmesi amacıyla 2007 

yılında Avrupa Yatırım Fonu, KOSGEB, TTGV ve Türkiye Kalkınma Bankası‘nın 

ortaklığında Ġstanbul GiriĢim Sermayesi Ġnisiyatifi (IVCI) kurulmuĢtur. ġirket, ülkemizdeki 

giriĢim sermayesi Ģirketlerine fon ve KOBĠ‘lere sermaye desteği sağlamaktadır. Daha sonra 

Garanti Bankası ve NBG ( National Bank of Greece) fona ortak olmuĢlardır. IVCI tarafından 

bugüne kadar 4 adet giriĢim sermayesi fonuna yaklaĢık 60 Milyon Avroluk yatırım kararı 

alınmıĢ olup bu fonlardan iki tanesi ile toplam 21 Milyon Avroluk yatırım sözleĢmesi 

imzalanmıĢ bulunmaktadır.   AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 

―GeliĢen 43 GiriĢim Sermayesi Fonu Projesi‖ ile yeni bir giriĢim sermayesi fonu kurulması 

konusundaki çalıĢmalar devam etmektedir(KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı 

Taslak s.60-61).  

KOBĠ‘lerin banka kredilerine eriĢiminin arttırılması için kredi garanti 

sisteminin geliĢtirilmesi, kredi garanti kuruluĢlarının kefaletinin 3‘üncü grup teminatlardan 

daha üst grup teminat vasfına kavuĢturulması yoluyla kredi piyasasının geliĢtirilmesinin 
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sağlanması, KOBĠ‘lerin banka kredilerinden uygun koĢullarda yararlandırılmasının 

sağlanması, ihracat kredi sigortası sistemi konusunda KOBĠ‘lerin bilinçlendirilmesi ve 

projeye dayalı APEX bankacılığı (toptan bankacılık) kapsamında kalkınma ve yatırım 

bankalarının KOBĠ‘lerin uluslararası finansmana eriĢmelerine aracılık etmeleri 

gerekmektedir.(KSEP 2011-2013 KOBĠ Stratejisi ve Eylem Planı Taslak s.61). 

Uluslararası kredi kriterleri ve kurumsal yönetiĢim ilkeleri konusunda 

KOBĠ‘lerin bilinçlendirilmesi amacıyla KOBĠ‘lerin uluslararası kredi kriterleri ve kurumsal 

yönetiĢim ilkeleri konusunda bilinçlendirilmesi ve uyum sağlamayla ilgili çalıĢmalar 

yapılması, KOBĠ‘lerin finansal ve finansal olmayan raporlama standartlarına uyumlarının 

sağlanması amaçlanmalı gerekli bilgilendirme yapılarak bilinçlendirilmelidirler. 

KOBĠ borsası oluĢturularak giriĢim sermayesi, iĢ melekeleri ve KOBĠ 

borsası sistemlerinin geliĢtirilmesi için ve KOBĠ‘lerin borsaya katılımları sağlanarak yararlı 

sonuçları hakkında bilgilendirilerek KOBĠ borsasına katılımları sağlanmalıdır. Bu nedenle; 

yenilikçi finansman modellerinin geliĢtirilmesi, giriĢimciler için giriĢim sermayesi gibi 

özendirici finansal kaynakların geliĢtirilmesi ve iĢ melekleri ile ilgili teĢvik edici 

mekanizmaların geliĢtirilmesi, yasal mevzuatın oluĢturulması KOBĠ‘ler için büyük önem 

taĢımaktadır. 
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VIII BÖLÜM 

AFYONKARAHĠSAR 

VIII.1. ĠLĠN SANAYĠ YAPISI 

Ġlde ilk sanayi yatırımları kamu tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunlar Çimento, Beton 

Travers, Kızılay Madensuyu, Afyon Alkoloidleri, Seka, ġeker ve ġeker Makina fabrikalarıdır. 

Daha sonraları tarım ürünlerine dayalı un, ayçiçeği yağı, makarna ve yem fabrikaları 

kurulmuĢtur. Bu fabrikaları tuğla, kiremit, mermer, makina ve lastik fabrikaları izlemiĢtir. Ġlde 

yerel sermaye birikimi olmasına rağmen bu sermaye birikimi sanayi yatırımlarına kanalize 

edilememektedir. Ġl 5084 sayılı Yatırımların ve Ġstihdamın TeĢviki ile Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamına alınmıĢ olmasına rağmen yeterli sanayi 

yatırımı alamamıĢtır.(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.18) 

VIII.2. ĠLĠN TĠCARET YAPISI 

Afyonkarahisar‘ın çeĢitli bölge merkezlerini bir birine bağlayan kara ve demir yolu 

ulaĢım ağının merkezinde olması, ilin bölge ticaretinde önemli bir kavĢak olduğunu 

göstermektedir. Zaman içerisinde bu özelliğinin Türkiye ticaretindeki önemi fark edilerek, 

çeĢitli ticaret merkezlerinin ve konaklama tesislerinin kurulmaya baĢlaması, ilin ticaretini 

önemli ölçüde etkilemiĢtir. Afyonkarahisar‘dan diğer illere satıĢı yapılan mallar; çimento, 

canlı hayvan, lastik ayakkabı, sucuk, taze et, yün ve yapağı, sebze ve meyve, lokum, 

piĢmaniye, reçel ve kaymak, hububat, un, bitkisel yağ, hayvan yemi, çeĢitli tohumlar, malt, 

konveyör band, inĢaat tuğlası ve bunun gibi mallardan oluĢmaktadır. Diğer illerden 

Afyonkarahisar‘a giriĢ yapılan mallar ise; manifatura, konfeksiyon, tuhafiye, inĢaat 

malzemeleri, sebze ve meyve, gıda maddeleri, oto yedek parçaları, sanayi hammaddeleri, ilaç, 

mefruĢat, kösele ve kavafiye gibi mallardır. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum 

Raporu s.18) 

VIII.3. SANAYĠ SĠCĠL KAYITLARINA GÖRE ĠL SANAYĠSĠNĠN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

VIII.1.3.1. Türkiye Sanayisi ve Afyonkarahisar Ġli Sanayisi: 

Kayıtlara göre sanayi iĢletmelerinin, baĢta Ġstanbul (%31) olmak üzere, 

Bursa (% 8), Ankara(% 7), Ġzmir(% 5), Konya(% 4), Gaziantep (% 3), Denizli(% 3), 

Kocaeli(% 2), Adana(% 2), Tekirdağ(% 2), Kayseri(% 2 ), Mersin(% 2) olmak üzere, toplam 

% 71 i, oniki ilimizdedir. Bölgelere göre bir değerlendirme yaptığımızda, sanayi 
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iĢletmelerinin % 48 Marmara Bölgesinde, %17 Ġç Anadolu Bölgesinde, % 14 Ege Bölgesinde, 

% 8 Akdeniz Bölgesinde, %6 Karadeniz Bölgesinde, % 5 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, % 

2 Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 

Ġl Durum Raporu s.18) 

Afyonkarahisar Ġlinde sanayi siciline kayıtlı sanayi iĢletmesi sayısı 

793‘dır. Toplam sanayi iĢletmesi içerisinde % 1 lik bir oran ile sanayisi geliĢmiĢ illerimiz 

arasında yer almaktadır. Ege Bölgesindeki Ġllerin sanayisine göre bir değerlendirilmesi 

yapıldığında, Ġzmir Ġli % 37 lik bir oran ile bölge illeri arasında birinci sırada yer almaktadır. 

Ġzmir‘i sırasıyla %18 ile Denizli, % 11 ile Manisa, % 9 ile UĢak, % 7 ile Afyonkarahisar, %7 

ile Aydın, %6 ile Muğla, %5 ile Kütahya, takip etmektedir. (Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.18) 

VIII.3.2. Afyonkarahisar Ġlinde Sanayi ĠĢletmelerinin Sektörel Dağılımı: 

Afyonkarahisar Ġlinde bulunan sanayi iĢletmelerinin sektörel dağılımına 

baktığımızda, % 43 Diğer madencilik ve taĢocakçılığı imalatı, % 23 Gıda ürünleri imalatı, % 

15 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektörleri ilk sıralarda yer almaktadır. 

(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.18) 

Bunlar sırasıyla, 

% 3 BaĢka yerde sınıflandırılmamıĢ makine ve ekipman imalatı, 

% 2 Fabrikasyon metal ürünleri imalat (makine ve teçhizatı hariç) 

% 2 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), 

% 2 kimyasalların ve Kimyasal ürünler imalatı, 

% 1 Giyim eĢyası imalatı; kürkün iĢlenmesi ve boyanması, 

% 1 Tekstil Ürünleri Ġmalatı, 

% 1 Ana metal sanayi, 

% 1 Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı, 

% 1 Mobilya imalatı 

% 1 Kok kömürü rafine edilmiĢ petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı 
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% 1 Derinin ve ilgili ürünlerin imalatı, 

% 1 Ġçecek imalatı, 

% 2 Diğer, (Elektrikli techizat imalatı, Kömür ve linyit çıkartılması, 

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı, Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa iliĢkin 

malzemelerin imalatı, Diğer imalatlar, Elektrik,gaz,buhar ve havalandırma sistemi üretim ve 

dağıtımı,Motorlu kara taĢıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, ) (Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.18-19) 

VIII.3.3. ÇalıĢan Sayısı ve AR-GE: 

Sanayi sicil kayıtlarına göre, Afyonkarahisar ilinde kayıtlı iĢletmelerde 

çalıĢan personel sayısı toplam 17.658 dir. Ar-Ge birimi bulunan sanayi iĢletmesi sayısı 31, 

çalıĢan sayısı 66‘dır. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.19) 

VIII.3.4. Genel Değerlendirme: 

Afyonkarahisar Ġlinde sanayi Ġlin coğrafik yapısına bağlı olarak bir 

geliĢme gösterdiği anlaĢılmaktadır. Bu bağlamda, Diğer Madencilik ve TaĢocakçılığı, Gıda 

ürünleri imalatı, imalatı, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörleri ilin en 

geliĢmiĢ sektörleridir. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.19) 

Sanayide çalıĢanların, % 27 si Gıda Ürünleri imalatı % 25 i Diğer 

madencilik imalatı , % 19 u Giyim eĢyası imalatında istihdam edilmektedir. (Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.19) 

Ġstihdamın % 84 ü iĢçi, % 3 i mühendis‘tir. Afyonkarahisar Ġlinde 

bulunan sanayi iĢletmelerinin % 48 sı mikro ölçekli, % 43 i küçük ölçekli, % 8 i orta ölçekli, 

% 1 i büyük ölçekli iĢletmelerdir. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu 

s.19) 

Personel sayısına göre büyük iĢletmeler; 

- Hera Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. 

- Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası 

- Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkoloidleri Fab. ĠĢl. Mdl. 

- Demmer Demireller Mermer Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

- Gamme Giyim Ev Tekstil Ürün Ltd.ġti. 
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VIII.4.  POTANSĠYELĠ DEĞERLENDĠRMEYE YÖNELĠK YATIRIMLAR 

Afyonkarahisar ekonomisi genel olarak; geçmiĢten bugüne kadar tarım ve 

hayvancılığa dayalıdır. SanayileĢme gerçek anlamda 1980‘li yılların baĢında lastik ve kauçuk 

sektörünün oluĢumuyla baĢlamıĢ olup mermercilik sektörüyle ilerleme kaydetmiĢtir. 

Bölgemize ve ülke ihracatına çok fazla katkısı olan ―Gıda Sektörü‖nde, Ģekerleme-lokum, et 

ve et ürünleri, un ve unlu mamuller ile yumurta ağırlıkta olup, teknolojik geliĢmeleri yakından 

takip etmektedirler. Afyonkarahisar‘daki Sektörler(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl 

Durum Raporu s.19-20): 

1- Mermer, Doğal-TaĢ Sanayi, 

2- Sağlık Turizm Hizmetleri, 

3- Toptan ve Perakende Gıda Ticareti, 

4- Kırmızı Et ve Kırmızı Et Ürünleri Sanayi, 

5- ġekerleme Sanayi, 

6- Beyaz Et, Beyaz Et Ürünleri, Yumurta Sanayi, 

7- Otomotiv ve Akaryakıt Ticaret ve Sanayi, 

8- Zirai Sulama ve Tarımsal Koop. Sanayi, 

9- Müteahhitlik ve Mühendislik Firmaları Sanayi, 

10- Yapı Malzemeleri ve Çimento Sanayi, 

11- Seyahat Acenteleri ve Nakliyeciler Ticaret ve Sanayi 

Sanayi Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar: 

- Lojistik, 

- ĠnĢaat-gayrimenkul geliĢtirme, 

- Mermer sektöründeki büyümeye paralel olarak mermer makineleri sektörüne 

yatırım yapılabilir, 

- Sucuk, lokum gibi marka değeri olan ürünlerin üretim tesislerinin kalite 

standartlarıyla uyumlaĢtırılması, 
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- Un sektörü, 

- Makarna ve bisküvi sektörü 

- Patates ürünleri ve cips sektörü 

- Kauçuk sanayi 

Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar: 

- Organik tarım ve seracılığın yaygınlaĢtırılması, 

- Modern gıda ve hayvancılığın yaygınlaĢtırılması, 

- Yerli ırk besiciliğin geliĢtirilmesi, 

- Pastörize yumurta sektörü 

Madencilik Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar: 

- Mermer artıklarının değerlendirilmesi, 

- Doğal taĢ ürünlerinin ve firmalarının yurtdıĢı tanıtımları 

Turizm ve Turizm Kaynakları Alanında Yapılabilecek Yatırımlar: 

- Jeotermal enerjinin kullanım alanlarının çeĢitlendirilmesi, 

- Ġldeki Kültür, Tarih, Ġnanç ve SPA turizminin tanıtılması, yaygınlaĢtırılması, 

- KavĢak noktasında yer alan Ġlin çevresinde iyi ve kaliteli hizmet veren 

dinlenme tesisi sayılarının artırılması. 

- Frig Vadisi turizm kuĢağı ile ilgili tanıtımlar, 

VIII.5.  TALEBĠ KARġILAMAYA YÖNELĠK YATIRIMLAR 

Ġl bulunduğu coğrafya nedeniyle pek çok sayıda ürün çeĢidine, yer altı 

kaynaklarına sahiptir. Sadece ilin değil bölgenin ve ülkemizin ürün ihtiyacını karĢılayan 

sektörlere yatırım yapılabilir. (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.20) 

Mermer, Doğal-TaĢ Sanayi: Türkiye‘deki mermer rezervi yılda 2 milyon m³ 

olup, bu miktarın %35-40‘ı Ġscehisar mermer havzasındadır. Ġlde yılda 440.000 m³ blok 

istihracı ve 10.740.000 m² plaka üretilmektedir(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl 
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Durum Raporu s.20). 

Sağlık Turizm Hizmetleri: Ġlin mevcut yatak kapasitesi 12.010 olup; Yatırım 

Belgeli Konaklama Tesisleri tamamlandığında yatak kapasitesi 20.327‘ ye yükselecektir. 

2.778 kiĢilik 5 yıldızlı konaklama kapasitesi olup, yılın 12 ayında talep görmektedir(Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.20). 

Toptan ve Perakende Gıda Ticareti: Ġlde gıda ticareti yapan iĢletme sayısı 

oldukça yaygındır(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.20). 

Kırmızı Et ve Kırmızı Ürünler Sanayi: Ġlde 192.590 adet büyükbaĢ hayvan 

(3.165 manda) 685.506 adet küçükbaĢ hayvan (koyun+keçi) vardır. Ġlin bilindiği üzere sucuk 

baĢta olmak üzere et ve et ürünleri imalatında et iĢletme sanayi, mezbaha ve kombina 

sayısında önemli bir konumdadır. Tesislerde sadece ilin değil, komĢu birçok il ve ilçenin de 

hayvanlarının kesimi yapılmaktadır. Kesim yapılan hayvanların etleri baĢta Ġstanbul olmak 21 

üzere pek çok ile gönderilmektedir. Ġlde Türkiye genelinde marka oluĢturmuĢ et iĢleme 

tesisleri bulunmaktadır. Bu tesislerde üretilen ürünler ülke genelinde pazarlanmaktadır. 

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası‘nın yapmıĢ olduğu kapasite raporlarına göre ilin 

Karkas et üretim kapasitesi yılda 36.791 ton olup, bunun 15.574 tonu sucuktur(Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.20-21). 

Beyaz Et, Beyaz Et Ürünleri ve Yumurta Sanayi: Ġlde 9.747.145 adet kanatlı 

evcil hayvan mevcuttur. Ġlin genelinde haftada yaklaĢık 30 milyon yumurta üretilmektedir. 

Türkiye yumurta üretiminin ( 14 milyar 614 milyon adet ) yaklaĢık olarak %15‘ini temin 

etmektedir. Türkiye yumurta piyasasının belirlendiği yer olarak bilinen BaĢmakçı ilde haftalık 

4-5 milyon yumurta üretmektedir(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu 

s.21). 

ġekerleme Sanayi: Afyonkarahisar‘ın simgesi haline gelen Ģekerleme ve lokum 

imalatı oldukça yaygındır. Meyve, kuruyemiĢ, kaymak, gül gibi malzemeler ile çeĢitlendirilen 

lokumun uluslararası bilinirliği vardır ve ilde yıllardır büyük bir ustalıkla üretilmektedir. Ġlde 

lokum haricinde kaymaklı Ģeker, helva, tahin, piĢmaniye, reçel imalatı da olup ürünlerin 

ihracatı yapılmaktadır(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.21). 
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VIII.6. ĠLĠN DIġ TĠCARETĠ 

Afyon iline ait ihracat bilgilerine baktığımızda Tablo -23‘te de görüleceği üzere yıllar 

itibariyle her yıl firma sayısı artıĢ göstermiĢ ve ihracat değeride buna paralel olarak 

yükselmiĢtir.  

Tablo-23 Afyonkarahisar Ġli Ġhracat Bilgileri 2008-2011 

YIL ĠHRACATÇI 

FĠRMA SAYISI 

ĠHRACAT DEĞERĠ (1.000USD) 

2008 201 237.389 

2009 213 208.636 

2010 209 217.277 

2011 244 291.446 

(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.21, DTM) 

 Afyonkarahisar ilinin yıllar itibari ile ithalat durumunu incelediğimizde ise Tablo-24‘te 

görüleceği üzere Ġhracatta olduğu gibi firma sayısında da her yıl bir önceki yıla göre artıĢ 

yaĢanmıĢ ve buna paralel olarakta ithalat değeride artıĢ göstermiĢtir. 

Tablo-24 Afyonkarahisar Ġli Ġthalat Bilgileri 2008-2011 

YIL ĠTHALATÇI 

FĠRMA SAYISI 

ĠTHALAT DEĞERĠ (1.000USD) 

2008 106 34.370 

2009 110 40.512 

2010 125 72.653 

2011 148 91.190 

(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.21, DTM) 

VIII.7. AFYONKARAHĠSAR ĠLĠNDEKĠ ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ VE 

KÜÇÜK SANAYĠ SĠTELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÖZET BĠLGĠLER 

VIII.7.1. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠ : 

a) Tamamlanan Organize Sanayi Bölgeleri(Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.21-22): 

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi: (Sicil No: 143) 

 702,6 hektar büyüklüğündedir. 

 1994 yılında tamamlanmıĢtır. 

 Bölgedeki; 317 adet parselin tamamı tahsis edilmiĢtir. Tahsis edilen 

parsellerin; 304 adedi üretim, 7 adedi inĢaat, 6 adedi proje 
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aĢamasındadır. 

 Üretime geçen parsellerde yaklaĢık 7.430 kiĢi istihdam 

edilmektedir. 

 Ağırlıklı sektör grubu; gıda, çimento, tarım alet ve makineleri 

sanayidir. 

Afyonkarahisar-Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No: 4) 

 128 hektar büyüklüğündedir. 

 2008 yılında tamamlanmıĢtır. 

 Bölgedeki; 67 adet parselin 45 adedi tahsis edilmiĢtir. Tahsis edilen 

parseller proje aĢamasındadır. 22 adet parsel tahsis edilmemiĢtir. 

Afyonkarahisar-Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No: 165) 

 50 hektar büyüklüğündedir. 

 2008 yılında tamamlanmıĢtır. 

 Bölgedeki; 45 adet parselin 20 adedi tahsis edilmiĢtir. Tahsis edilen 

parsellerin; 1 adedi üretim, 4 adedi inĢaat, 15 adedi proje 

aĢamasındadır. 25 adet parsel tahsis edilmemiĢtir. 

 Üretime geçen parsellerde yaklaĢık 10 kiĢi istihdam edilmektedir. 

 Proje için bugüne kadar kullandırılan kredi 2011 yılı fiyatlarıyla 

4.610.995.-TL‘ye karĢılık gelmektedir. 

 Bölgenin Bakanlığımıza 02.11.2011 tarihi itibariyle 3.979.011.-TL 

kredi borcu bulunmaktadır. 

Ġscehisar Mermer Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No: 172) 

 150 hektar büyüklüğündedir. 

 2008 yılında tamamlanmıĢtır. 

 Bölgedeki; 56 adet sanayi parselinin 43 adedi tahsis edilmiĢtir. 

Tahsis edilen parsellerin; 10 adedi üretim, 8 adedi inĢaat, 25 adedi 

proje aĢamasındadır. 13 adet parsel tahsis edilmemiĢtir. 

 Üretime geçen parsellerde yaklaĢık 170 kiĢi istihdam edilmektedir. 

Afyonkarahisar-Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No: 20) 

 105 hektar büyüklüğündedir. 
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 2009 yılında tamamlanmıĢtır. 

 Bölgedeki; 61 adet sanayi parselinin 48 adedi tahsis edilmiĢtir. 

Tahsis edilen parsellerin; 2 adedi üretim, 16 adedi inĢaat, 30 adedi 

proje aĢamasındadır. 13 adet parsel tahsis edilmemiĢtir. 

 Üretime geçen parsellerde yaklaĢık 20 kiĢi istihdam edilmektedir. 

Afyonkarahisar-Dinar Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No: 52) 

 52 hektar büyüklüğündedir. 

 2010 yılında tamamlanmıĢtır. 

 Bölgedeki; 78 adet sanayi parselinin 3 adedi tahsis edilmiĢtir. 

b) Devam Eden Organize Sanayi Bölgeleri(Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.22): 

Afyonkarahisar-Bolvadin (Süt Sığırcılığı Ġhtisas OSB) Organize Sanayi 

Bölgesi: 

 2011 yılı Yatırım Programında ―446 hektar ‖ olarak ve 5.000.-TL 

ödenekle yer almaktadır.  

 Ġmar planı aĢamasındadır. 

c) Yatırım Programında Yer Almayan OSB Projeleri(Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.22) 

Merkez II Organize Sanayi Bölgesi : (Sicil No: 261) 

 OSB yeri olarak uygun görülen 350 hektarlık alanın, ilk etapta 50 

hektarlık kısmının planlanmasının uygun görüldüğü 06.03.2006 

tarihli ve 1579–1583 sayılı dağıtımlı yazımızla Valiliğe 

bildirilmiĢtir.  

 416.155 m2‘lik alan için kamu yararı kararı verilmiĢtir. 

 Ġmar planı aĢamasındadır. 

Afyonkarahisar-Dazkırı (Dokuma Konfeksiyon) Organize Sanayi 

Bölgesi : (Sicil No: 246) 

 Jeolojik ve jeoteknik etüd aĢamasındadır. 

Afyonkarahisar-ġuhut Organize Sanayi Bölgesi: (Sicil No: 249) 
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 180 hektar büyüklüğündedir. 

 Bölgede 158 adet sanayi parselinin 11 adedi tahsis edilmiĢ olup, 

proje aĢamasındadır. 

 Altyapı proje aĢamasındadır. 

VIII.7.2. KÜÇÜK SANAYĠ SĠTELERĠ (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

81 Ġl Durum Raporu s.22-23) : 

a) Tamamlanan Küçük Sanayi Siteleri : 

Afyon ilinde 2.700 iĢyerlik 10 adet Küçük Sanayi Sitesi hizmete 

sunulmuĢtur. Bu projeler için Bakanlığımızca kullandırılan kredi 2011 yılı fiyatlarıyla 

80.954.707.-TL‘ye karĢılık gelmektedir. Afyonkarahisar ilindeki KSS‘lerin doluluk oranlarını 

Tablo-25‘te görmekteyiz. 

Tablo-25 Afyonkarahisar ili KSS doluluk oranları 

SIRA NO KÜÇÜK SANAYĠ 

SĠTESĠ ADI 

ĠġYERĠ 

SAYISI 

DOLU 

ĠġYERĠ 

SAYISI 

BOġ 

ĠġYERĠ 

SAYISI 

DOLULUK 

ORANI % 

1 Afyonkarahisar Bolvadin 

KSS 

288 238 50 83 

2 Afyonkarahisar Çay KSS 216 97 119 45 

3 Afyonkarahisar Dazkırı 

KSS 

31 13 18 42 

4 Afyonkarahisar Dinar KSS 252 210 42 83 

5 Afyonkarahisar Emirdağ 

I+II KSS 

136 136 0 100 

6 Afyonkarahisar Merkez 

(I.Bölüm) KSS 

348 348 0 100 

7 Afyonkarahisar Merkez 

(II.Bölüm) KSS 

1.000 800 200 80 

8 Afyonkarahisar Sandıklı 

KSS 

195 150 45 77 

9 Afyonkarahisar ġuhut 

KSS 

101 90 11 89 

10 Afyonkarahisar Ġscehisar 

KSS 

133 54 79 41 

TOPLAM 2.700 2.136 564 79 

(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.2) 

b) Yatırım Programında Yer Almayan KSS Projeleri 

ġuhut II Küçük Sanayi Sitesi : 

 42 iĢyerine ait üstyapı inĢaatı kooperatifin kendi imkanları ile devam 

etmektedir. (06.01.2012 tarihi itibariyle) 
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VIII.8. ĠLDE SANAYĠ SEKTÖRÜNE YÖNELĠK GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM 

ÖNERĠLERĠ 

Tablo-26 Afyonkarahisar ili sanayi sektörü güncel sorunları ve çözüm önerileri 

 SORUN ÇÖZÜM ÖNERĠSĠ ĠLGĠLĠ KURUM 

1 

*Havaalanı: Ġlde sivil uçuĢların olmaması. 
*Karayolu: Tasarı halinde ĠzmirAnkara otobanı ile ilin by-

pass edilmesi, yol turizmini sekteye uğratacaktır. 

*Demiryolu:Mevcut demiryollarının bakımı, hızlı tren ile 
ilgili yeniyatırımlar, 

*Bölgesel havaalanının bir an önce 

faaliyete geçirilmesi. 
*Otoban yapımında mevcut il güzergâhı 

dikkate alınmalıdır. 
*Demiryolu ağının bakımı sağlanmalı, 

hızlı tren ağının kurulması ve 

Afyonkarahisar-Antalya arasında da 

demiryolu ulaĢımı sağlanmalıdır. 

UlaĢtırma, Denizcilik ve 
HaberleĢme Bakanlığı 

2 

*Termal Turizmde kaynakların plansız kullanılması, 

resum 
bedelinin yüksekliği, reenjeksiyon sisteminin 

uygulanması. 

*Frig Vadisi turizm kuĢağının turizme açılamaması. 
*KurtuluĢ SavaĢının gerçekleĢtiği yerlerin, baĢta Kocatepe 

olmak üzere yeterince ziyaret edilmemesi 

*Termal kaynaklar için master plan 

yapılmalı. Termal suların kullanımı 

sonrasında reenjeksiyon sistemiyle geri 
dönüĢünün sağlanmasına yönelik 

düzenlemelerin yapılması. Termal 

Havzalarda planlı yapılanma olmalıdır. 
Termal Turizm için özel kanun olmalıdır. 

Fizik ve Rehabilitasyon 

Hastaneleri açılmalıdır. 
*Frig Vadisi için EskiĢehir ve Kütahya ile 

ortak proje yapılmalıdır. 

*Ġlde KurtuluĢ SavaĢı Panoraması 
yapılmalıdır. Kocatepe marka haline 

gelmeli, okul gezilerinde ziyaret 

sağlanmalıdır. 

Orman ve Su ĠĢleri 
Bakanlığı 

Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 

Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığ 

3 

*Kırsal nüfusun fazla olması ve tarım ürünlerinin 

getirilerinin az olması, gelenekselden alternatiftarıma 
geçilememesi. 

*Hayvancılıkta kayıt dıĢılık 

*Organik tarım yapılmalıdır. Getirisi 

yüksek yeni tarım ürünlerinin üretilmesi 

ile teknolojik seracılık planlanmalı ve 
desteklenmelidir. Sertifikalı tohum üretimi 

ve kullanımı desteklenmelidir. 

*Hayvancılıkta kayıt dıĢılığın önüne 
geçilmelidir. Hayvan ıslahı 

gerçekleĢtirilerek yerli ırk hayvancılığın 

gerilemesinin önüne geçilmelidir. 
Mandacılık teĢvik edilmelidir. Hayvan 

popülasyonunun azalmasını önleyici 

tedbirler alınmalıdır. 

Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
Enerji ve TabKaynaklar 

Bakanlığı 

4 
*ĠĢsizlik, iĢ ve yatırım ortamının elveriĢsiz olması, 

finansmana ulaĢma imkanlarının zorlukları, yüksek 

maliyetler ve zorunluluklar. 

*Üretime dayalı bir büyüme için yatırım 

kolaylaĢmalıdır. Uygun maliyetle 

finansman sağlanmalı, krediler 
ucuzlatılmalı, KGF yaygınlaĢmalıdır. 

*Doktor, avukat, muhasebeci gibi 

Ģirketlere getirilen zorunluluklar 
kaldırılmalıdır. Mali MüĢavirlerin 

denetimde sorumluluğu olmalıdır. 

Bakanlar Kurulu 

5 

*TOKĠ inĢaatları, inĢaat sektörünü olumsuz 
etkilemektedir. 

*ĠnĢaat halindeki OSB‘lerinin tamamlanamaması, 

ihracatın 
önündeki engeller, yerli malı ve yerli üretimin 

desteklenmemesi. 

*TOKĠ sosyal amaçlı olmayan proje 

yapmamalıdır. 
*OSB‘lerinin tamamlanması için destek 

sağlanmalıdır. 

*Ġhracata dayalı büyüme stratejisi ile, 
ihracat teĢvik edilmelidir. 

*Üretimde yerli ara malı kullanmak 

özendirilmelidir. Tüm kamu kurum ve 
kuruluĢları baĢta olmak üzere yerli malı 

ürünler tercih edilmelidir. Yerli 
malı ve yerli üretim öne çıkmalıdır. 

Bakanlar Kurulu 

6 
* Mermer artıklarının değerlendirilmesi 
* Hayvansal artıkların enerjiye dönüĢtürülmesi ile 

alternatif enerji üretimi 

*Mermer artıklarının değerlendirilmesine 

yönelik akademik çalıĢmaların 

desteklenmesi 
* Ġlde termal ve biyogaz baĢta olmak üzere 

yenilenebilir enerji olanaklarının 

kullanılmasına yönelik çalıĢmaların 
desteklenmesi ve ucuz 

enerji üretimine yönelik rüzgar ve güneĢ 

enerji sistemlerinin teĢvik 
edilmesi sağlanmalıdır. 

Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı 

(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 81 Ġl Durum Raporu s.23) 



 

 

181 

 

IX BÖLÜM 

AFYONKARAHĠSAR’DA KOBĠ’LERE SAĞLANAN DESTEKLER VE 

PERFORMANSA ETKĠLERĠ 

KOBĠ‘lere yönelik destek kapsamını, KOBĠ‘lerin kuruluĢ aĢamasından, girdi 

temininden ve pazarlamaya kadar tüm eylemlerinin desteklenmesi biçiminde tanımlamak 

mümkündür.(Demirci, 2001, s.224) KOBĠ‘lere sağlanan destekler teknoloji, eğitim, finans, 

makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık destekleri olarak altı ana grupta sınıflandırılabilir. 

IX.1. KOBĠ’LERĠN FĠRMA PERFORMANSLARI 

 Performans, amaçların gerçekleĢtirilmesi için gösterilen planlı tüm çabaların ve 

sonuçlarının nitel yada nicel olarak değerlendirilmesidir. Performans kısaca; bir objenin, 

öncelikleri belirlenmiĢ bir konuda belli bir süre içinde bir hedefe bağlı olarak sonuçlar üretme 

yeteneği olarak tanımlanabilir. ĠĢletmelere sağlanan destek programlarının isletmenin süreç 

çıktıları üzerindeki etkilerinin belirlenmesinde veya isletmenin destek programlarından önceki 

ve sonraki durumlarını karsılaĢtırmak amacıyla performans ölçümü kullanılmalıdır. Ray 

Martin tarafından belirtildiği gibi bir isletmenin gelecekteki yönünü belirlemek, doğru ve 

esnek bir ölçüm gerektirir. Çünkü nereden baĢlanacağını bilmemek, nereye gidileceğini 

bilmeyi de zorlaĢtırmaktadır(Ray,1997,p.440). 

Bugünün küresel rekabet Ģartları; finansal olmayan performans ölçülerinin de (zaman, 

esneklik, kalite, vb.) bir isletmenin performansının ölçülmesinde kullanılmasını gerekli 

kılmaktadır. Artık modern isletmelerde karar verme amaçları için sadece finansal performans 

ölçümleri yeterli olmamaktadır. Performans ölçümleri, finansal ve finansal olmayan her iki 

türlü ölçümleri de içermelidir. Çünkü performans ölçümü isletmedeki stratejik karar vermeyi 

etkilemektedir. Bugün birçok isletme finansal ve finansal olmayan performans ölçümlerinin 

her ikisini de birlikte kullanmaktadır. Performans ölçüleri üretim stratejisi ile iliĢkili olmalı, 

isletmeler arasında farklılık göstermeli ve zamanla değiĢebilmelidir(Suwignjo,2001,p.232). 

Günümüz isletmeleri artık ürün performansı yanında sipariĢten dağıtıma kadar çevrim 

zamanı, katkı, teknoloji harcamaları, kalite ve müĢteri memnuniyeti gibi isletme baĢarısını 

etkileyen süreçlerin performansını da izlemelidir (Donovan,p.1). Performans ölçüm kriterleri 

içerisinde müĢteri memnuniyeti, pazar payı, ret sayısı, yenilik ölçüsü örnek olarak verilebilir 

(Cristiano,2003,p.44). 

Kaynak (1997),Toplam kalite yönetimi(TKY) ile iliĢkili olarak firmaların 

performansının 3 boyutunu tanımlamıĢtır. Finansal ve pazar performans boyutları; yatırımın 
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geri dönüsünü, satıĢ artısını, kârlılık artısını, pazar payını ve Pazar payındaki büyümeyi 

içermektedir. Kalite performans boyutları ise; ürün/servis kalitesi, verimlilik, ıskarta ve 

yeniden isleme maliyeti, bitmiĢ ürün/servisin müĢteriye ulaĢtırma zamanı ve satın alınan 

malzemelerin ulaĢtırma zamanıdır Ģeklinde tanımlamaktadır. (Kaynak,2003,p.409). 

Bu çalıĢmada sağlanan destekler sonucu KOBĠ‘lerin firma performansları; ürün 

kalitesi, ürün yeniliği ve kârlılık olarak üç ana boyutla ölçülmüĢ ve değerlendirilmiĢtir. 

IX.1.1. Ürün Kalitesi 

MüĢterilerin standart ihtiyaçlarını karĢılayan ürünlerin niteliği, kalite olarak 

tanımlanmıĢtır (Erkki,2002,p.83). 

Kalite, belirlenmiĢ Ģartlara uygunluk derecesidir. Kalite, fire oranındaki ve 

müĢterilerin kalite Ģikayetlerindeki değiĢim ile pozitif bir iliĢkiye sahiptir ve böylece kalite 

performansı belirlenebilmektedir (Boo,1998,p.264). 

Kalite performansı, çeĢitli boyutlarda ölçülebilir. Bu boyutlar; performans, 

özellikler, güvenilirlik, uygunluk, dayanıklılık, kullanıĢlılık, estetik ve algılanan 

kalitedir(Forker,1997,p.243). 

Drury ve Tayles (1993), Ġngiliz uyruklu 260 adet üretim isletmesinin muhasebe 

yönetim uygulamalarını araĢtırmıĢlardır. Bu araĢtırmaların sonucu; özellikle ürün kalitesi, 

müĢteri memnuniyeti, dağıtım ve tedarikçi güvenilirliği gibi finansal olmayan ölçeklerin 

önemini doğrulamıĢtır (Erkki,2002,p.67). 

Optimum durumda gerçek kalite performansı, istenilen kalite performansına 

eĢittir. Halbuki gerçekte, istenilen ve gerçek performans arasında bir fark 

olmaktadır(Everett,2000,p.144). 

Kalite performansı, iç kalite performansı (ürün ve proses hataları, maliyet, 

verimlilik, etkinlik, büyüme, eğitim, çalıĢanların memnuniyeti) ve dıĢ kalite performansı 

(müĢteri memnuniyeti, kârlılık, pazar payı ve satıĢlar) olmak üzere iki boyutta ölçülebilir. Bu 

iç ve dıs kalite performansları birlikte de ölçülebilir. Örneğin Avustralya KOBĠ‘lerinde en çok 

kullanılan özel ölçümler; müĢteri memnuniyeti, ürün performansı ve 

kalitesidir(Xueli,2003,p.1). 

IX.1.2. Ürün Yeniliği 

Fitgerald ve diğerleri yeniliği, mevcut veya gelecekteki pazar ihtiyacını 

karĢılamak için bilgi ve fikirlerin bir uygulaması olarak tanımlamıĢlardır. Bununla birlikte 

baĢka bir çerçevede yenilik, gelecekteki ürünlerin özelliklerinden oluĢtuğu için müĢterilerin 

gelecekteki ihtiyaçlarını karĢılamak için bir firmanın ürün geliĢtirme kabiliyeti olarak da 

tanımlanmıĢtır (Erkki,2002,p.83). 
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Yeniliğin bir çok farklı tanımı vardır. Teknik yenilik olarak; bir buluĢ, 

araĢtırma bulguları veya yeni bir fikir, yeni bir ürün geliĢtirme ve pazarda satma ve kullanma 

anlarız. Yeni bir ürün olarak; pazar bakıĢ açısından ve teknik bakıĢ açısından olmak üzere 

yeni bir ürün anlarız. Teknik olarak, yeni bir ürünün en az % 60‘ının yeni veya yeniden 

tasarlanmıĢ parçalar veya sistemlere sahip olması gerekir. Pazar bakıĢ açısından bir ürünün 

yeni olarak görülmesi için o ürünün pazar tarafından yeni bir ürün olarak algılanması ve kabul 

edilmesi gerekir (Ottosson,2002,p.2). 

Yenilik, bir organizasyonun baĢarısı için hayati öneme sahiptir. Yenilik 

araĢtırmalarında en önemli konulardan biri, yeni ürün ile sağlanan basarıdır. Yenilik; yeni 

ürünlerin, fikirlerin, araçların, sistemlerin, politikaların, programların, süreçlerin ve servislerin 

ilk kullanıcısı olma yeteneğidir (Torben,2001,p.108). Yenilik ekonomik büyümeye, istihdama 

ve ekonomi dinamiklerini artırmada KOBĠ‘ler için çok önemli bir araçtır. 

Yenilikçilik, KOBĠ‘ler için rekabetçi stratejilerin en önemlilerinden biridir. 

KOBĠ‘ler tarafından gösterilen yenilik çabaları; yeni teknoloji, ürün ve süreçlerin 

kazanılmasının ilk kaynağıdır(Jones v.d.,2000,p.259). Bu yenilik çabaları ve teknoloji 

kullanımı, verimliliğin ve performansın arttırılmasında da önemli bir etkiye sahiptir. 

Kaplan ve Norton (1992), 1992 yılında Harvard Business Review‘da denge 

skor kartları (Balanced Scorecard Sistemini, BSC) tanıtmıĢlardır. Bir yıl süresince 12 Ģirketle 

yapılan araĢtırma projesinin en önemli ayağında, BSC kurmuĢlar ve bu sistemi üst 

yöneticilere islerin hızlı fakat detaylı bir görüntüsünü sağlayan ölçek grubu olarak 

tanımlamıĢlardır. BSC, faaliyet sonuçlarını veren finansal ölçekleri içermektedir. Bununla 

birlikte BSC, organizasyonun faaliyet iyileĢtirme ve yenilik, içsel süreçler, müĢteri 

memnuniyeti gibi finansal olmayan isletme ölçekleri ile finansal ölçekleri tamamlamaktadır. 

Bu ölçekler gelecekte finansal performansın sürücüleri olacaktır (Erkki,2002,p.70). 

Yenilik ve öğrenme bir Ģirketin yenilik, geliĢtirme ve müĢteri ihtiyaçlarını 

öğrenme kabiliyetini tanımlar. Bu ölçekler genel olarak isletme verimliliğinde sürekli 

iyileĢtirmeler yapma, müĢteriler için daha fazla değer yaratma ve yeni ürünler üretme 

kabiliyetini ilgilendirmektedir (Erkki,2002,p.71). 

Yapılan önceki araĢtırmalar, yeni ürün performansının değerlendirilmesinde 

müĢteri memnuniyetinin en önemli kriter olduğunu göstermiĢtir. Avustralya KOBĠ‘leri 

tarafından da yeni ürünün baĢarısı için kullanılan en önemli ölçütler; yeni ürünün müĢteri 

memnuniyetini, ürün performans amacını ve kalite hedefini karĢılamasıdır(Huang,2003,p.5-

6). 
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IX.1.3. Kârlılık 

Ticari anlamda kâr, bir dönem içerisinde toplam gelirlerden toplam giderlerin 

çıkarılması sonucu elde edilen olumlu farktır. Kârlılık, firmanın kâr oluĢturan varlıklarının 

kabiliyeti olarak tanımlanabilir (Erkki,2002,p.86). Kârlılık oranı belli bir dönemde elde edilen 

kârın, aynı dönemde kullanılan sermayeye oranı seklinde açıklanabilir(Yılmaz,2001,s.7). 

Firmaların performansları karsılaĢtırılırken en çok kullanılan ölçütler kârlılık 

ölçütleridir. Neo-klasik ekonomistlere, Taylor ve Fayol gibi klasik yönetim teorisyenlerine 

göre kâr maksimizasyonu tüm Ģirketlerin tek hedefidir(Dural,2000,s.15). Ġster küçük ister 

büyük ölçekli iĢletmeler olsun kurulan tüm iĢletmelerin ilk ve temel amacı karlılıktır. 

Yapılan bir araĢtırmanın sonuçlarına göre, organizasyonel performans ölçümü 

için satıĢ artısı, pazar payı ve kârlılık göstergelerinin etkili olduğu ifade 

edilmiĢtir(Croteau,2001,p.90). BaĢka bir araĢtırmada baĢarılı isletmelerin birçok özellikleri 

ele alınmıĢ pazar payı, satıĢ artısı, kârlılık ve kârlılık artısı gibi tarafsız ölçüler üzerinde 

durulmuĢtur(Nancy,2002,p.3). 

Finansal performansın tipik ölçekleri; kârlılık, büyüme ve hisse değeri ile 

düĢünülmüĢtür (Erkki,2002,p.71). Kârlılık, finansal performansın en önemli boyutu olarak ele 

alınmıĢtır. Çünkü kârlılık, likiditeyi ve sermaye yapısını etkilemektedir(Erkki,2002,p.86). 

IX.2. TEKNOLOJĠ DESTEĞĠ 

 GloballeĢen dünyada Teknolojik geliĢmeleri takip etmek iĢletmeler açısından hem 

ürün kalitesi hem de ürün yeniliği açısından çok önemlidir. Yeni dünyada eski yöntemlerle 

çalıĢılarak üretilen mal ve hizmetlerin yeni teknolojiler kullanılarak üretilen mal ve 

hizmetlerle yarıĢması, pazarlarda kendine yer bulması çok zor olacaktır. Bu nedenle 

KOBĠ‘lerin teknolojiyi çok yakından takip etmesi gerekir. Ancak KOBĠ‘ler ellerindeki 

mevcut olanaklarla teknolojik geliĢmelere ayak uyduramayabilirler. Devletin ekonomik ve 

siyasi istikrarı sağlayabilmesi için KOBĠ‘ler çok önemli yer tutmaktadır. Devletin ve milletin 

geleceği için ekonominin motoru ve istihdamın en büyük kaynağı olan KOBĠ‘lere destek ve 

teĢviklerin sağlanması ve bu destek ve teĢviklere ulaĢımın kolaylaĢtırılması gerekmektedir. 

Firmaların kendi bünyelerinde veya Türkiye‘de olmak kaydıyla bünyeleri dıĢında 

gerçekleĢtirdikleri Ar-Ge projeleri ile ilgili harcamaların belli bir kısmı devlet tarafından 

karĢılanmaktadır. Ar-Ge projeleri; yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının 

yükseltilmesi, maliyet düĢürücü ve standart yükseltici maliyette yeni tekniklerin uygulanması, 

üretim ile ilgili olarak yeni bir teknoloji geliĢtirilmesi veya yeni teknolojinin yurt koĢullarına 

uyumu konusunda bilimsel esaslara uygun ve araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin her 
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safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak çalıĢma ve teknoloji uyarlamasını ifade 

etmektedir(ġahin, 1999, s.13) Bunun yanı sıra mevcut teknolojilerin geliĢtirilmesi, Ar-Ge ve 

üretimde kaliteyi arttırmaya yönelik destek hizmetleri verilmektedir(Akgemici, 2001,s.45) 

 KOBĠ‘lere sağlanacak teknoloji desteği ile KOBĠ‘lerde teknoloji yatırımı ve teknoloji 

kullanımı artacaktır. Teknolojiye yapılan yatırım ve teknoloji kullanımı ile ürün hatalarındaki 

kusurlar daha ürün tasarım aĢamasında iken giderilecek ve sonuçta ürünün kalitesi artacak ve 

kalite maliyeti düĢecektir. Böylece hem karlılık artacak hemde düĢük fiyat avantajı 

sağlanacağı için satıĢlar ve Pazar payı artacaktır. Ayrıca ürün ve süreçlerde yenilik yapma 

çabaları artacak, yeni know-how kazanma Ģansı elde edebilecektir. Yeni ürün geliĢtirme ve 

ürün çeĢitlendirme ile patent sayısında artıĢ sağlanacaktır. 

 Teknoloji, mikro ve makro ekonomik düzeyde rekabetçilikte ve kalitede kazanılan 

baĢarıların arkasında önemli bir etken olarak görülmektedir(Nasierodwski,2000,s.119) 

 Bunların ıĢığında denilebilir ki; 

Hipotez 1: KOBİ’lere sağlanan teknoloji desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 2: KOBİ’lere sağlanan teknoloji desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 3: KOBİ’lere sağlanan teknoloji desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

IX.3. EĞĠTĠM DESTEĞĠ 

 Ġrdelenen diğer konularla birlikte eğitim konusu da en az onlar kadar önemlidir. 

ĠĢletmeler her zaman mal ve hizmet üretmek maksadıyla bünyesinde çalıĢtıracakları 

personelin konu hakkında bilgi sahibi veya tecrübeleri olmalarını istemektedirler. Çünkü 

hiçbir iĢletme her defasında personel yetiĢtirmek ve iĢ öğretmek amacıyla çok değerli 

zamanlarını harcamak istemezler. Bu nedenle devletin eğitim kurumlarından iĢ kolları 

hakkında bilgili ve eğitimli personeller yetiĢtirerek bunların iĢletme içerisinde yerlerini 

almalarını sağlamalı, bu Ģekilde KOBĠ‘lerin ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını 

karĢılamalıdır.  

KOBĠ‘lerin önemli bir kısmında gerekli eğitim düzeyi ve bilgi birikimi 

bulunmamaktadır. KOBĠ‘lerin geliĢiminin sağlanabilmesi ve istihdamın istenilen düzeyde 
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gerçekleĢebilmesi acısından eğitim konusuna gereken önemin verilmesi ve bu konuda 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.(ÖZTÜRK Ö.Uzmanlık Tezi, 2007, s.1) 

Eğitim sisteminin iĢgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmamıĢ 

olması eğitimli nüfusun iĢsizlik sorunuyla karĢı karĢıya kalmasına neden olabilmektedir. 

Ayrıca iĢgücü piyasasının dinamik yapısı eğitim sistemi içerisinde edinilen vasıfların zaman 

içerisinde yetersiz kalmasına neden olmaktadır. (ÖZTÜRK Ö.Uzmanlık Tezi, 2007, s.1-2) 

 Gerek mevcut eğitim sistemiyle iĢgücü piyasası arasındaki kopukluk, gerek ekonomik 

hayatın dinamik karakterli yapısı gerekse kısa dönemde iĢletmelerin ihtiyacı olan nitelikte 

iĢgücünün yetiĢtirilmesi, aktif istihdam politikaları ve yaygın eğitim faaliyetleri çerçevesinde 

iĢgücü piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda eğitime yönelik çalıĢmaları zorunlu kılmaktadır. 

(ÖZTÜRK Ö.Uzmanlık Tezi, 2007, s.2) 

KOBĠ‘lerin değiĢen koĢullarda belirlenen eğitim ihtiyaçlarına yönelik sınıf içi, 

laboratuar veya iĢbaĢında olmak üzere teknik, yönetim, kalite, teknoloji, mali ve mevzuat 

konularında eğitim programları, tanıtım ve bilgilendirme amacıyla konferans veya paneller 

düzenlenmektedir.(Akgemici,2001,s.47). KOSGEB ve ĠGEME tarafından standartlara uygun 

eğitim faaliyetleri ile ilgili KOBĠ‘lerin harcamaları, azami bir yıl süre ile %50 oranında 

karĢılanmaktadır(ġahin,1999,s.19) 

 KOBĠ‘lerin kaynak ihtiyaçlarını sağlamada sadece finans değil, onların entelektüel 

sermayeleri de dikkate alınmalıdır. KOBĠ‘lerin en önemli entelektüel sermayelerinden biri 

insan kaynaklarıdır. Bu nedenle KOBĠ‘lerde çalıĢanların verimini arttıracak her türlü önlem 

alınmalı, çalıĢma koĢulları iyileĢtirilmeli, iĢe bağlılıkları arttırılmalı ve çalıĢanların bilgi 

seviyeleri sürekli arttırılmalıdır. Çünkü hataların azalması, ürün ve hizmet sürecinin en iyiye 

ve gecikmelerin en izi çekilmesi için eğitim Ģarttır(Diken,1998,s.128). Alınan eğitimlerin 

miktarı ve düzeyi arttıkça, çalıĢanlar hızlı, teknolojik ve sistemsel değiĢikliklere daha çabuk 

ve daha kolay ayak uydurabilmektedir.  

 KOBĠ‘lere sağlanan eğitimler ile çalıĢanlarda kalite bilinci artacak, ürün hatalarındaki 

kusurlar azalacak ve sonuçta ürün kalitesi ve verimlilik artacak, kalite maliyeti düĢecektir. 

Böylece hem karlılık artacak hem de düĢük fiyat avantajı sağlanacağı için Ģartlarda bir artıĢ 

söz konusu olacaktır. Ayrıca ürün ve süreçlerde yenilik yapmak için gerekli bilgi, beceri ve 

çabalar artacak, yeni know-how kazanma ve yeni ürün üretme Ģansı elde edilebilecektir. 

Eğitim, TKY‘nin temeli olan insan kaynaklarının bir anahtarı olarak vurgulanmıĢtır. Aynı 

zamanda eğitim ileri üretim teknolojilerinin kullanımına da yardım etmektedir. Bartel (1994) 

çalıĢanların eğitimi ve verimlilik artıĢı arasında bir iliĢki kurmuĢtur. ÇalıĢanların eğitiminin 
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ürün kalitesi üzerinde önemli bir iliĢkisinin olduğu baĢka bir çalıĢmada 

incelenmiĢtir(Jayanth,1999,p.4). 

 ÇalıĢanlara ve yeniliğe yapılan yatırımlar uzun vadede verimliliğin, üretim 

kapasitesinin ve Pazar payının artıĢı için gerekli girdiler olarak görülmektedir. Firmalar, ürün 

tasarımına ve tüm çalıĢanların eğitimine yatırım yapmalıdır(Forker, 1997,s.264) 

 Bunların ıĢığında denilebilir ki; 

Hipotez 4: KOBİ’lere sağlanan eğitim desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 5: KOBİ’lere sağlanan eğitim desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 6: KOBİ’lere sağlanan eğitim desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye 

sahiptir. 

IX.4. FĠNANS DESTEĞĠ 

 KOBĠ‘lerin kuruluĢ aĢamasında da, daha sonraki süreçte de en çok zorluk çektikleri 

durum finans sağlamaktır. Devletin sağladığı destek ve teĢviklerden tam anlamıyla 

yararlandıkları söylenemez. Bu nedenle KOBĠ‘lerin hayatta kalma süreleri azalmaktadır.   

ĠĢletme kurucularının finansman temin etme imkanı ile yönetim yeteneği de büyüklük 

sorununu etkileyen önemli faktörlerden birini oluĢturmaktadır. Özellikle malların üretim ve 

satıĢlarını yapan sanayi ve ticaret iĢletmeleri için sermaye tedarik imkanı, büyük, orta ve 

küçük iĢletme kurmada önemli bir rol oynar(Ertürk, 2006, s.48)  

 Genel anlamda iĢletmelerin kuruluĢ amaçlarının karlılıklarını arttırarak 

sürdürülebilirliklerini sağlamak olduğu gerçeğinden yola çıkıldığında, karı arttırmanın iki 

yolundan biri brüt kar marjını artırmak, diğeri ise giderleri düĢürmektedir. Fiyatların veri 

olduğu ve kontrol edilemediği tam rekabet piyasası Ģartlarında iĢletmelerin giderlerini 

düĢürmelerinin ya da maliyetlerini azaltmalarının temelinde ise söz konusu maliyet 

değerlerine hakim olmaları vardır. Çünkü iĢletmeler rekabetin yüksek olduğu sektörlerde 

sadece maliyetlerini kontrol ederek karlılıklarını arttırabilmektedir.  

 Buna karĢılık küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin önemli bir bölümünün maliyet 

hesaplamalarında hassas davranmamalarının yanı sıra çoğu büyük ölçekli firmada da aynı 

sorun geçerlidir. Brüt kar marjını arttırmak için; 
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 Fiyatları arttırmak, 

 SatıĢ indirimi politikasını revize etmek, 

 SatıĢ iadeleri politikasını revize etmek, 

 Fiyatları daha sık revize etmek, 

 Az miktarlı, az kar marjlı bölgelerde pazarlama çalıĢmalarını azaltmak, 

 Karsız ürünleri kaldırmak, 

 Yüksek kar marjlı ürünleri desteklemek, 

gibi politikalardan bir ya da birkaçının seçilmesi ve uygulanması gereklidir.(Tulgar, 2010, 

s.37)  

Söz konusu iĢlemlerin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra konu 

üzerine uzmanlaĢmıĢ olması da gereklidir. Bu durum ise ancak Ģirketlerin profesyonel 

yöneticiler tarafından idare edilmesi ile sağlanabilmektedir. Yöneticinin, daha çok 80-20 

prensibi olarak da bilinen Pareto Prensibi‘nden (Tulgar, 2010, s.22) hareketle, iĢletmenin 

karının yüzde kaçının, müĢterilerin ve satıĢlarının yüzde kaçlık bölümünden geldiğini tespit 

edebiliyor ve buna göre satıĢ ve maliyet stratejilerini belirleyebiliyor olması, artan rekabet 

koĢulları altında karlılığı sürdürebilmenin önemli Ģartlarından biridir.(Özdemir, Özcan) Söz 

konusu iĢlemlerin yapılabilmesi için gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra konu üzerine 

uzmanlaĢmıĢ olması da gereklidir. Bu durum ise ancak Ģirketlerin profesyonel yöneticiler 

tarafından idare edilmesi ile sağlanabilmektedir. Yöneticinin, daha çok 80-20 prensibi olarak 

da bilinen Pareto Prensibi‘nden (Tulgar, 2010, s.22) hareketle, iĢletmenin karının yüzde 

kaçının, müĢterilerin ve satıĢlarının yüzde kaçlık bölümünden geldiğini tespit edebiliyor ve 

buna göre satıĢ ve maliyet stratejilerini belirleyebiliyor olması, artan rekabet koĢulları altında 

karlılığı sürdürebilmenin önemli Ģartlarından biridir.(Özdemir, Özcan 2011, s.165) 

KOBĠ‘lerin finansman kaynaklarına ulaĢımındaki zorluklar, KOBĠ‘lerin 

faaliyetlerindeki kamu yararı göz önünde tutularak çeĢitli mekanizmalarla en aza indirilmeye 

çalıĢılmaktadır. Ülkemizde bu konuda devletin finansal alandaki desteği olarak, Yatırımlar 

TeĢvik Fonu‘nda KOBĠ‘lere kullandırılan uygun koĢullu kredileri, KOBĠ teĢvik kredileri, 

Halk Bankası aracılığı ile imalat sanayi sektöründe faaliyette bulunan KOBĠ‘lere kullandırılan 

kredileri, sivil giriĢimler olarak da banka kredilerine teminat sağlayan Esnaf ve Sanatkarlar 

Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Kredi Garanti Fonu‘nu sayabiliriz(Yazman,2001,s.325) 

 KOBĠ‘lere sağlanan finans desteğinin üretim makinelerinin modernizasyonu, yeni 

teknolojiler, laboratuar ve test cihazları ve nitelikli personelin istihdamı için kullanılması 
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sayesinde ürünlerde oluĢacak kusur ve hatalar daha aza indirgenecek, hammadde ve 

iĢgücündeki kayıplar ile ıskarta ve fireler azalacak, daha verimli çalıĢmaların 

gerçekleĢtirilmesi sağlanacaktır. Böylelikle ürünün kalitesi artacak ve kalite maliyeti 

düĢecektir. Buna bağlı olarak da hem karlılık artacak hem de düĢük fiyat avantajı sağlanacağı 

için satıĢlar ve Pazar payı artacaktır. Ayrıca ürün ve süreçlerde yenilik yapma çabaları artacak, 

yeni know-how kazanma Ģansı elde edebilecektir. Yeni ürün geliĢtirme ve ürün çeĢitlendirme 

ile patent sayısında artıĢ sağlanacaktır. Bunların bir sonucu olarak; 

Hipotez 7: KOBİ’lere sağlanan finans desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 8: KOBİ’lere sağlanan finans desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 9: KOBİ’lere sağlanan finans desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye 

sahiptir. 

IX.5. MAKĠNE/TEÇHĠZAT DESTEĞĠ 

 KOBĠ‘ler makine/teçhizat sağlama konusunda da sıkıntılar yaĢamaktadır. 

Makine/teçhizat ihtiyaçlarını karĢılamak için çoğu iĢletme devlet destek ve teĢviklerinden 

faydalanamadıkları için ağır Ģartlarda banka kredilerine yönelmekte ya da risk alamayarak 

varlıklarını sürdüremeyip faaliyetlerine son vermektedirler.  

Ülkemizdeki KOBĠ‘ler için ortak kullanım atölyeleri, laboratuarları, makine-ekipman 

ve laboratuar cihazları sağlayarak bu iĢletmelerin modernizasyonunun sağlamak, ürün 

kalitelerini yükseltmek, ihracata yönlendirmek, istihdam geliĢtirerek ülke ekonomisine olan 

katkılarını arttırmak amacıyla KOSGEB tarafından bu iĢletmeleri desteklemek için çeĢitli 

ortak kullanım atölyesi ve ortak kullanım laboratuarı kurulmaktadır. KOSGEB Bölgesel 

Kalkınma Enstitüsü, ortak kullanım atölyesi ve laboratuarlarına yönelik makine-teçhizat 

desteği ile aynı iĢ kolunda faaliyet gösteren kuruluĢların tek baĢlarına veya topluca 

alamadıkları makine ve teçhizatların alınarak müĢterek kullanımını sağlamaktadır. 

 KOBĠ‘lere sağlanacak makine ve teçhizat desteği ile firmaların teknoloji kullanımı, 

ürün ve süreçlerde yenilik yapma olanakları artacak böylece insandan kaynaklanan hatalar, 

üründeki kusur sayısı ve maliyet düĢürülecek, verimlilik arttırılacak, yüksek kalite ve düĢük 

fiyat avantajı da sağlanacağı için sonuçta müĢteri memnuniyeti, satıĢ ve karlılıkta bir artıĢ 

gerçekleĢecektir. Bunları Ģu Ģekilde özetleyebiliriz; 
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Hipotez 10: KOBİ’lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 11: KOBİ’lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 12: KOBİ’lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 

IX.6. PAZARLAMA DESTEĞĠ 

Pazarlama desteği, KOBĠ‘leri ürünleri için doğru pazar bulmak ve doğru ihracat 

pazarlama stratejisi belirlemek amacıyla detaylı ve sistematik olarak Pazar araĢtırması 

yapmalarını teĢvik etmek üzere uygulamaya konulmuĢ bir devlet yardımı programıdır. Bu 

desteğin amacı; isletmelerin pazar araĢtırması yapmalarını sağlamak, ihracat için yapılacak 

pazar araĢtırmasının gerekliliğinin daha fazla isletme tarafından benimsenmesini sağlamak ve 

uygulanmasını yaygınlaĢtırmaktır(ĠPAD,2000,s.1). 

 KOBĠ‘lerin yeni pazarlara girebilme, ürünlerini sadece yerel pazarlarda değil yurt dıĢı 

pazarlarda da satabilme konusunda küçük ölçekli olmaktan kaynaklanan dezavantajlarını 

gidermek amacıyla pazarlama ve pazar bilgileri, e-ticaret konusunda danıĢmanlık hizmeti 

verilmekte, uluslararası bazda iletiĢime olanak sağlayan ağlar kurulmaktadır (Çamkerten, 

2002). KOSGEB, Türk KOBĠ‘lerinin uluslararası pazarlara açılabilmeleri, pazarlama ve 

ihracat potansiyellerinin geliĢtirilmesi ve desteklenmesi için gerekli her türlü kaynağı 

kullanarak bu isletmelerin Türkiye‘nin toplam ihracat içerisindeki paylarını arttırmaya 

çalıĢmaktadır (Akgemici,2001,s.46) 

Pazarlama desteği ile KOBĠ‘ler yeni pazarlara girecek ve bu pazarlarda tutunabilmek 

için kendilerini ürün kalitesini arttırmak ve buradaki müĢterilerin beklenti, tutum ve 

tepkilerine göre ürün üzerinde gerekli iyileĢtirmeleri yapmak zorunda hissedeceklerdir. Bu 

ise, KOBĠ‘lerin kalite iyileĢtirme çalıĢmalarına ağırlık vermelerini ve ürün kalitesini 

artırmalarını sağlayacaktır. ĠyileĢtirme çalıĢmaları ile birlikte yeni teknolojilerin kullanılması 

da hammadde/iĢgücündeki kayıplar ve ıskarta/firelerin azalmasına ve verimliliğin artmasına 

yol açacaktır. Pazar araĢtırmaları, KOBĠ‘lerin müĢteri odaklı çalıĢmalarını sağlayarak yenilik 

ve yeni ürün geliĢtirme çabalarının artmasına yol açacaktır. Ayrıca pazar araĢtırmaları sonucu 

girilen yeni pazarlar satıĢların, pazar payının ve kârlılığın da artmasına yol açacaktır. Bunların 

sonucunda denilebilir ki; 
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Hipotez 13: KOBİ’lere sağlanan pazarlama desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 14: KOBİ’lere sağlanan pazarlama desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 15: KOBİ’lere sağlanan pazarlama desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

IX.7. DANIġMANLIK DESTEĞĠ 

Ülkemizde KOBĠ‘ler için kalite bilincini yaygınlaĢtırmak konusunda yoğun çalımsalar 

mevcuttur. KOBĠ‘lerin danıĢmanlık harcamalarının yarısı KOSGEB tarafından 

karĢılanmaktadır (Çamkerten, 2002). 

KOBĠ‘lerin hammadde seçiminden ürün pazarlamasına kadar her safhada 

karsılaĢtıkları sorunların çözümüne yönelik olarak; ürün kalitesinin geliĢtirilmesi, maliyetlerin 

düĢürülmesi, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, CE ĠĢareti ve yönetim 

danıĢmanlığı gibi konularda danıĢmanlık hizmetleri verilmektedir (Akgemici,2001,s.47). 

Ayrıca uygun yatırım alanlarının tespiti ve projelendirilmesi ile KOBĠ‘lerin isletme içi ve 

isletme dıĢı fonksiyonlarına yönelik olarak; is kurma ve yönetim danıĢmanlığı, isletme içi 

yönetim, mali ve teknik danıĢmanlık ile birlikte finansman ve modernizasyon konularında da 

danıĢmanlıklar verilmektedir. 

Özellikle kalite yönetim sistemleri konusunda sağlanan danıĢmanlık destekleri, 

KOBĠ‘lerin girdi aĢamasından satıĢ sonrası hizmetlere kadar bütün üretim süreçlerinin 

izlenmesini ve ölçülmesini sağlamaktadır. DanıĢmanlık desteği ile KOBĠ‘lerin müĢteri odaklı 

çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. Yapılacak müĢteri anketleri, Pazar araĢtırmaları ile 

müĢterilerin mevcut ve gelecekteki beklentileri tespit edilecektir. Bu tespit KOBĠ‘leri yeni 

ürün geliĢtirme ve ürün çeĢitlendirmeye yöneltecektir. Ayrıca danıĢmanlık desteği sayesinde 

sağlanacak iyileĢtirmeler sonucu KOBĠ‘lerin satıĢları artacak, pazar payı büyüyecek ve 

kârlılıkları artmıĢ olacaktır. Bütün bu sonuçlar ıĢığında; 

Hipotez 16: KOBİ’lere sağlanan danışmanlık desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 17: KOBİ’lere sağlanan danışmanlık desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 18: KOBİ’lere sağlanan danışmanlık desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 



 

 

192 

 

IX.8 ARASTIRMA METODOLOJĠSĠ VE UYGULAMALAR 

IX.8.1. AraĢtırmanın Amacı 

Bu araĢtırmada, KOBĠ‘lere sağlanan desteklerin KOBĠ‘lerin performanslarına 

etkileri ve sağladığı katkılar ile bunlar arasındaki iliĢkiler araĢtırılmak istenmiĢtir. 

IX.8.2. AraĢtırmanın Kapsamı ve Kısıtları 

Bu araĢtırma için Afyonkarahisar‘da faaliyet gösteren 218 KOBĠ seçilmiĢtir.  

IX.8.3. AraĢtırma Modeli 

Bu araĢtırmada KOBĠ‘lere sağlanan destek türleri bağımsız değiĢkenler, 

KOBĠ‘lerin firma performansı ise bağımlı değiĢkenler olarak seçilmiĢtir. Burada değiĢkenler 

arasındaki iliĢkiler ve birbirleri üzerindeki etkiler araĢtırılmıĢtır. Bu konu ile ilgili olarak 

çeĢitli hipotezler geliĢtirilmiĢ ve bu hipotezlerin desteklenip desteklenmediği ölçülmüĢtür. 

AraĢtırma modeli olarak aĢağıdaki gibi simgesel bir model kullanılmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.9 BULGULAR 

Anket sonucu elde edilen veriler, SPSS 20.0 istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. 

Hipotezler, ―t‖ testi ve One Way ANOVA analizlerinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda 

test edilmiĢtir. Yapılan analizler ve sonuçları sırası ile aĢağıda açıklanmıĢtır. Ġstatiksel 

testlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıĢtır. 

Devlet tarafından alınan destekler ile KOBĠ‘lerin performansları arasındaki iliĢkiler 

aĢağıda belirtilmiĢtir. Sağlanan destekler ve teĢvikler sonucunda ankete katılan, destek ve 

teĢviklerden faydalandığı tespit edilen KOBĠ‘lerde ürün kalitesinde, ürün yeniliğinde ve 

kârlılıkta artıĢ sağlandığı görülmüĢtür. 

IX.10. ÖRNEKLEM 

Bu araĢtırmaya, Afyonkarahisar ilindeki Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerden 

432‘si ile görüĢülmüĢ 218‘i anketi doldurarak uygulamaya katılmıĢtır. Devletin sağladığı 

Teknoloji Desteği 

Eğitim Desteği 

Finans Desteği 

Makine/Teçhizat Desteği 

Pazarlama Desteği 

DanıĢmanlık Desteği 

Ürün Kalitesi 

Ürün Yeniliği 

Karlılık 
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teknoloji desteğinden faydalanan iĢletme sayısı 21 ve toplam içerisindeki yüzdelik oranı %9.6 

hiç teknoloji desteği almayanlar %90,4 oranla 191 iĢletmedir, eğitim desteği alan iĢletme 

sayısı 16 ve toplam içerisindeki yüzdelik oranı %7,53 eğitim desteği almayan iĢletme sayısı 

202 olup %92,47‘dir. Finans desteği alan iĢletmelerin sayısı 57 ve toplam içerisindeki 

yüzdelik oranı %26,14 olup finans desteği almayan iĢletmelerin sayısı 161 ve genel katılımda 

%73,85 oranında finans desteği almadıkları görülür. Makine/teçhizat desteği alan iĢletme 

sayısı 37 ve toplam içerisindeki yüzdelik oranı %16,97, 181 iĢletme genel toplamda %83,02 

oranında devletten makine/teçhizat desteği almamaktadır. Pazarlama desteği alan iĢletmelerin 

sayısı 12 ve toplam içerisindeki yüzdelik oranı %5,50 olup, %94,49 oranla 206 iĢletme bu 

destekten faydalanmamaktadır ve danıĢmanlık desteği alan iĢletme sayısı 13 ve toplam 

içerisindeki yüzdelik oranı %5,96‘dır 205 iĢletme danıĢmanlık desteği almamakta ve bu oran 

genel katılımın %94,03 oranındadır. 

Anketin kiĢisel bilgiler kısmından elde edilen diğer bilgiler Tablolar halinde aĢağıda 

gösterilmiĢtir. 

Tablo-27 Uygulamaya Katılan ĠĢletme Sahibi, Müdür ve Yöneticilerin Cinsiyete Göre 

Dağılımı 

CĠNSĠYET N % 

ERKEK 207 %94,95 

KADIN 11 %5,05 

TOPLAM 218 %100 

 

 Tablo 27‘den anlaĢılacağı gibi uygulamaya katılanların %94,95‘i Erkek ve %5,05‘i 

Kadın‘dır. 

 

 Ankete katılım 207 Erkek ve 11 Kadın tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. ĠĢletme sahibi, 

müdür veya yöneticilerin medeni durumuna göre dağılımı Tablo-28‘deki gibidir. 

 

Tablo-28 Uygulamaya Katılan ĠĢletme Sahibi, Müdür ve Yöneticilerin Medeni Durumuna 

Göre Dağılımı 

MEDENĠ DURUMU N % 

EVLĠ 200 %91,74 

BEKAR 18 %8,26 

TOPLAM 218 %100 
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Uygulanan ankete katılanların eğitim durumları Tablo-29‘dadır. 

Tablo-29 Uygulamaya Katılan ĠĢletme Sahibi, Müdür ve Yöneticilerin Eğitim Durumuna 

Göre Dağılımı 

EĞĠTĠM DURUMU N % 

OKUR YAZAR 1 %0,45 

ĠLKOKUL 69 %31,65 

ORTAOKUL 30 %13,76 

LĠSE 80 %36,75 

MESLEK YÜKSEK OKULU 8 %3,66 

FAKÜLTE 27 %12,38 

YÜKSEK LĠSANS 2 %0,90 

DOKTORA 1 %0,45 

TOPLAM 218 %100 

 

 Uygulamaya katılan Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmelerin (KOBĠ) lerin çalıĢan 

sayılarına göre dağılımı Tablo-30‘dadır. 

Tablo-30 Uygulamaya Katılan ĠĢletmelerin ÇalıĢan Sayılarına Göre Dağılımı 

ÇALIġAN SAYISI N % 

1-9 105 %48,16 

10-49 79 %36,24 

50-249 29 %13,77 

250+ 4 %1,83 

TOPLAM 218 %100 

 

Anket çalıĢmasına katılan ĠĢletmelerin ĠĢletme Sahibi, Müdür ve Yöneticilerin aynı 

iĢyerinde çalıĢma süreleri Tablo-31‘de gösterilmiĢtir. 

 

Tablo-31 Uygulamaya Katılanların ÇalıĢma Sürelerine Göre Dağılımı 

AYNI Ġġ YERĠNDE 

ÇALIġMA SÜRELERĠ 

N % 

1-8 72 %33 

9-17 58 %26,64 

18-25 55 %25,22 

29-33 33 %15,14 

TOPLAM 218 %100 

 

Ölçek, öncelikle Afyonkarahisar ilinde organize sanayi bölgesi ve küçük sanayi 

bölgesinde faaliyet gösteren ve KOBĠ tanımı giren içerisine giren 218 iĢletme üzerinde 

devletin sağladığı destek ve teĢviklerin performansları üzerindeki etkilerini incelemiĢtir.  

Uygulanan ankette 18 sorunun tamamına verilen cevaplar ―Kesinlikle Katılıyorum‖ (1), 

―Katılıyorum‖ (2), ―Kararsızım‖ (3), ―Katılmıyorum‖ (4) ve ―Hiç Katılmıyorum‖ (5) puanlar 
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üzerinden değerlendirilmiĢtir. SPSS 20 programında güvenilirlilik testi yapılmıĢ ve Cronbach 

Alpha değeri 0,921 bulunmuĢtur. Bu değer anketin güvenilir olduğunu göstermektedir. 

IX.11. GRUPLAR ĠÇĠN FARK ANALĠZĠ 

Anket sonucu elde edilen veriler, SPSS 20.0 istatistik programı ile analiz edilmiĢtir. 

Hipotezler, ―t‖ testi ve One Way ANOVA analizlerinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda 

test edilmiĢtir. Yapılan analizler ve sonuçları sırası ile aĢağıda açıklanmıĢtır. Ġstatiksel 

testlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıĢtır. 

Devlet tarafından alınan destekler ile KOBĠ‘lerin performansları arasındaki iliĢkiler 

aĢağıda belirtilmiĢtir. Sağlanan destekler ve teĢvikler sonucunda ankete katılan, destek ve 

teĢviklerden faydalandığı tespit edilen KOBĠ‘lerde ürün kalitesinde, ürün yeniliğinde ve 

kârlılıkta artıĢ sağlandığı görülmüĢtür. Cinsiyet ve medeni durumuna göre oluĢturulmuĢ 

grupları; devlet tarafından KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, eğitim desteği, finans 

desteği, makine teçhizat desteği, pazarlama desteği ve danıĢmanlık desteklerinin ürün kalitesi, 

ürün yeniliği ve karlılık üzerindeki pozitif etkisi değiĢkenleri açısından incelenerek t-Testi 

uygulanmıĢtır. Cinsiyet ve medeni durum grupları arasında aĢağıdaki tabloda görülen 

değiĢkenler bakımından fark olduğu görülmektedir. ÇalıĢma temelini aĢağıdaki Hipotezler 

oluĢturmaktadır. 

Hipotez 1: KOBİ’lere sağlanan teknoloji desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 2: KOBİ’lere sağlanan teknoloji desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 3: KOBİ’lere sağlanan teknoloji desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 4: KOBİ’lere sağlanan eğitim desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 5: KOBİ’lere sağlanan eğitim desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 6: KOBİ’lere sağlanan eğitim desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye 

sahiptir. 

Hipotez 7: KOBİ’lere sağlanan finans desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 
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Hipotez 8: KOBİ’lere sağlanan finans desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

Hipotez 9: KOBİ’lere sağlanan finans desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye 

sahiptir. 

Hipotez 10: KOBİ’lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 11: KOBİ’lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 12: KOBİ’lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 13: KOBİ’lere sağlanan pazarlama desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 14: KOBİ’lere sağlanan pazarlama desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 15: KOBİ’lere sağlanan pazarlama desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 

 Hipotez 16: KOBİ’lere sağlanan danışmanlık desteği, KOBİ’lerin ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 17: KOBİ’lere sağlanan danışmanlık desteği, KOBİ’lerin ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 

Hipotez 18: KOBİ’lere sağlanan danışmanlık desteği, KOBİ’lerin karlılığı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir.tkiye sahiptir. 

 Ġlk olarak Levene testi sonuçlarına bakılmalıdır. Levene testi grupları arası varyans 

farkının olduğuna iĢaret ediyorsa (sig.<0,05) varyanslar farklı satırına bakmak gerekmekte ve 

Levene testi gruplar arası varyans farkının olmadığına iĢaret ediyorsa (sig.>0,05) varyanslar 

eĢit satırına bakmak gerekmektedir. Bakılan satırda sig.(2-tailed) değeri 0,05‘ten küçük ise 

gruplar arası anlamlı fark vardır, büyük ise gruplar arası anlamlı bir fark yoktur olarak kabul 

edilir. 
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IX.11.1. Cinsiyet Grupları Arasındaki t-Testi Çıktıları 

 Tablo-32 Cinsiyet Grupları Arasındaki T-Testi Sonuç  

Bağımsız Örnekler Testi 

 Varyansların 

EĢitliği Ġçin 

Levene Testi 

T-Testi 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Ortalama 

Fark 

Hata 

Farkı 

95% Fark Güven 

Aralığı 

Alt Üst 

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
. . ,317 19 ,755 ,100 ,315 -,560 ,760 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
. . . ,100 . . . 

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
. . ,317 19 ,755 ,100 ,315 -,560 ,760 

Varyanslar 

Farklı Red  

  
. . . ,100 . . . 

Sağlanan teknoloji 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
. . ,443 19 ,662 ,250 ,564 -,930 1,430 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
. . . ,250 . . . 

Sağlanan finans 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
,950 ,334 ,466 55 ,643 ,130 ,278 -,428 ,687 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
1,994 53,000 ,051 ,130 ,065 -,001 ,260 

Sağlanan finans 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
,929 ,339 ,453 55 ,652 ,093 ,204 -,317 ,502 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
1,937 53,000 ,058 ,093 ,048 -,003 ,188 

Sağlanan finans 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
,340 ,562 -,401 55 ,690 -,222 ,554 -1,333 ,888 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
-,328 2,145 ,772 -,222 ,678 -2,960 2,516 

Sağlanan makine-

tesisat desteği, ürün 

kalitesi üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
,452 ,506 ,320 35 ,751 ,086 ,268 -,458 ,629 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
1,358 34,000 ,183 ,086 ,063 -,043 ,214 

Sağlanan makine-

tesisat desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor 

mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
,236 ,630 ,236 35 ,815 ,029 ,121 -,217 ,274 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

1,000 34,000 ,324 ,029 ,029 -,029 ,087 
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Varyansların 

EĢitliği Ġçin 

Levene Testi 

T-Testi 

F Sig. 

t df 

Sig. (2- 

talled) 

Ort. Fark Hata 

Farkı 

95% Fark 

Güven Aralığı 

Alt Üst 

Sağlanan makine-

tesisat desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
5,590 ,024 

-

2,036 
35 ,049 -,829 ,407 -1,655 -,002 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
-,825 1,015 ,559 -,829 1,004 -13,142 11,485 

Sağlanan danıĢmanlık 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
. . ,713 11 ,491 ,500 ,702 -1,044 2,044 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
. . . ,500 . . . 

Sağlanan danıĢmanlık 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
. . ,823 11 ,428 ,667 ,810 -1,117 2,450 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
. . . ,667 . . . 

Sağlanan danıĢmanlık 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

EĢit Kabul 
. . ,797 11 ,443 1,000 1,255 -1,763 3,763 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
. . . 1,000 . . . 

 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında sağlanan teknoloji desteğinin ürün 

kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif etkisi açısından Erkek ve Kadın arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna varılmaktadır. 

Devletin sağladığı finans desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve 

karlılık üzerinde pozitif etkisi açısından Erkek ve Kadın arasında istatiksel açıdan anlamlı bir 

farkın olmadığı anlaĢılmaktadır. 

Sağlanan makine-teçhizat desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve 

karlılık üzerinde pozitif etkisi açısından Erkek ve Kadın arasında ürün kalitesi ve ürün 

yeniliği bakımından istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak 

karlılık üzerindeki pozitif etkisi kapsamında istatisteksel açıdan anlamlı bir farkın olmadığı 

anlaĢılmaktadır. 

DanıĢmanlık desteğinin ürün kalitesi , ürün yeniliği ve karlılık üzerinde 

pozitif bir etkisi açısından Erkek ve Kadın arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın 

madğı anlaĢılmaktadır. 
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IX.11.2. Cinsiyet Grupları Arasındaki Fark Analizi 

Tablo-33 Cinsiyet Grupları Arasındaki Fark Analizi  

 Cinsiyet Ortalama 

KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,10 

Kadın 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,10 

Kadın 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,25 

Kadın 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,13 

Kadın 

 

 

KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,13 

Kadın 

 

 

KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,81 

Kadın 

 

 

KOBĠ‘lere sağlanan finans desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,13 

Kadın 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan finans desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,09 

Kadın 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan finans desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,44 

Kadın 

 

1,67 

KOBĠ‘lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,09 

Kadın 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,03 

Kadın 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,17 

Kadın 

 

2,00 

KOBĠ‘lere sağlanan pazarlama desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

2,33 

Kadın 

 

 

KOBĠ‘lere sağlanan pazarlama desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

2,33 

Kadın 

 

 

KOBĠ‘lere sağlanan pazarlama desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,83 

Kadın 

 

 

KOBĠ‘lere sağlanan danıĢmanlık desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,5 

Kadın 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan danıĢmanlık desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Erkek 

1,67 

Kadın 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan danıĢmanlık desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.tkiye sahiptir.  

Erkek 

2,00 

Kadın 

 

1,00 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi; Erkek‘ler, Kadınlara göre  devletin 

sağladığı teknoloji, eğitim, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin ürün kalitesi, ürün yeniliği 

ve karlılık üzerinde pozitif etkisi olduğunu düĢünmektedir. Erkek‘ler Finans ve 

Makine/Teçhizat desteklerinde ise ürün kalitesi ve ürün yeniliği üzerinde pozitif etkiye sahip 

olduğunu düĢünürken, Kadınlar Finans ve Makine/Teçhizat desteğinin karlılık üzerinde 

pozitif etkisi olduğunu Erkek‘lerden daha olumlu görüĢte bulunmuĢlardır. 

IX.11.3. Medeni Durum Grupları Arasındaki t-Testi Çıktıları 

Tablo-34 Medeni Durum Grupları Arasındaki T-Testi  

Bağımsız Örnekler Testi 

 Varyansların 

Eşitliği İçin 

Levene Testi 

T-Testi 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Ortalama 

Fark 

Hata 

Farkı 

95% Fark 

Güven Aralığı 

Alt Üst 

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
1,773 ,199 ,582 19 ,567 ,111 ,191 -,288 ,510 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

1,458 17,000 ,163 ,111 ,076 -,050 ,272 

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
1,773 ,199 ,582 19 ,567 ,111 ,191 -,288 ,510 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

1,458 17,000 ,163 ,111 ,076 -,050 ,272 

Sağlanan teknoloji 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
4,054 ,058 ,820 19 ,423 ,278 ,339 -,432 ,987 

Varyanslar 

Farklı Red 

 

  

2,051 17,000 ,056 ,278 ,135 -,008 ,563 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
2,852 ,113 ,691 14 ,501 ,154 ,223 -,324 ,631 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

1,477 12,000 ,165 ,154 ,104 -,073 ,381 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
2,852 ,113 ,691 14 ,501 ,154 ,223 -,324 ,631 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

1,477 12,000 ,165 ,154 ,104 -,073 ,381 
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Varyansların 

Eşitliği İçin 

Levene Testi 

T-Testi 
95% Fark 

Güven Aralığı 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Ortalama 

Fark t Alt Üst 

Sağlanan eğitim 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
42,875 ,000 1,460 14 ,166 1,000 ,685 -,469 2,469 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
3,122 12,000 ,009 1,000 ,320 ,302 1,698 

Sağlanan finans 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
2,837 ,098 ,802 55 ,426 ,143 ,178 -,214 ,500 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

2,000 48,000 ,051 ,143 ,071 -,001 ,286 

Sağlanan finans 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
2,786 ,101 ,779 55 ,439 ,102 ,131 -,160 ,365 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

1,943 48,000 ,058 ,102 ,053 -,004 ,208 

Sağlanan finans 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
1,446 ,234 ,675 55 ,503 ,240 ,355 -,472 ,952 

Varyanslar 

Farklı Red 

  
,841 11,693 ,417 ,240 ,285 -,383 ,863 

Sağlanan makine-

teçhizat desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
,968 ,332 ,467 35 ,643 ,091 ,195 -,304 ,486 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

1,359 32,000 ,184 ,091 ,067 -,045 ,227 

Sağlanan makine-

teçhizat desteği, 

ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
,504 ,482 ,344 35 ,733 ,030 ,088 -,149 ,209 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

1,000 32,000 ,325 ,030 ,030 -,031 ,092 

Sağlanan makine-

teçhizat desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
3,679 ,063 

-

1,030 
35 ,310 -,318 ,309 -,945 ,309 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

-,626 3,206 ,573 -,318 ,508 
-

1,879 
1,243 

Sağlanan 

pazarlama desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
. . ,967 10 ,356 1,455 1,504 

-

1,896 
4,805 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

. . . 1,455 . . . 
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Varyansların 

Eşitliği İçin 

Levene Testi 

T-Testi 
95% Fark 

Güven Aralığı 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Ortalama 

Fark t Alt Üst 

Sağlanan 

pazarlama desteği, 

ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
. . ,967 10 ,356 1,455 1,504 

-

1,896 
4,805 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

. . . 1,455 . . . 

Sağlanan 

pazarlama desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
. . ,713 10 ,492 ,909 1,275 

-

1,933 
3,751 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

. . . ,909 . . . 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
7,918 ,017 1,082 11 ,302 ,545 ,504 -,564 1,655 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

2,631 10,000 ,025 ,545 ,207 ,084 1,007 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
5,925 ,033 1,262 11 ,233 ,727 ,576 -,541 1,996 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

3,068 10,000 ,012 ,727 ,237 ,199 1,255 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

Varyanslar 

Eşit Kabul 
5,824 ,034 1,219 11 

,248 

  
1,091 ,895 -,879 3,061 

Varyanslar 

Farklı Red 

  

2,963 10,000 ,014 1,091 ,368 ,271 1,911 

 

Yukarıdaki tabloya bakıldığında sağlanan teknoloji, eğitim, finans, makine/teçhizat, 

pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif 

etkisi açısından Evli ve Bekar denekler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın 

olmadığı sonucuna varılmaktadır. 
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IX.11.4. Medeni Durum Grupları Arasındaki Fark Analizi 

Tablo—35 Medeni Durumu Grupları Arasındaki Fark Analizi  

 Cinsiyet Ortalama 

KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,11 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,11 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,28 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,15 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,15 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

2,00 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan finans desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,14 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan finans desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,10 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan finans desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,49 

Bekar 

 

1,25 

KOBĠ‘lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,09 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,03 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,18 

Bekar 

 

1,50 

KOBĠ‘lere sağlanan pazarlama desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

2,45 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan pazarlama desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

2,45 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan pazarlama desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir. 
 

 

 

 

 

Evli 

1,91 

Bekar 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan danıĢmanlık desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,55 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan danıĢmanlık desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.  

Evli 

1,73 

Bekar 

 

1,00 

KOBĠ‘lere sağlanan danıĢmanlık desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.tkiye sahiptir.  

Evli 

2,09 

Bekar 

 

1,00 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi; Evliler Bekarlara göre devletin 

sağladığı teknoloji, eğitim, finans, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin 

ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif etkisi olduğunu düĢünmektedir. 

Bekarlar evlilere göre Makine/Teçhizat desteğinin ürün yeniliği üzerinde pozitif etkisinin 

olduğunu düĢünmektedir. 

IX.12. ANOVA TESTĠ 

IX.12.1. YaĢ Gruplarına Göre Fark Analizi 

YaĢ grupları; devlet tarafından sağlanan teknoloji, eğitim, finansman, 

makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve 

karlılık üzerindeki etkisi değiĢkenleri açısından incelenerek ANOVA testi uygulanmıĢtır. 

 Devlet tarafından sağlanan teknoloji, eğitim, finans, makine/teçhizat, pazarlama ve 

danıĢmanlık desteklerinin yaĢ grupları iliĢkisi için ANOVA testi sonucuna göre sig. degeri 

>0,05 bulunduğundan gruplar arası anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.  

 

Tablo-39 YaĢ Gruplarına Göre ANOVA Testi 
ANOVA 

 Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan teknoloji desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,610 4 ,152 2,032 ,138 

Gruplar 

İçinde 
1,200 16 ,075 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,610 4 ,152 2,032 ,138 

Gruplar 

İçinde 
1,200 16 ,075 

  

Toplam 1,810 20 
   

Sağlanan teknoloji desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,735 4 ,184 ,579 ,682 

Gruplar 

İçinde 
5,075 16 ,317 

  

Toplam 5,810 20 
   

Sağlanan eğitim desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,250 4 ,062 ,458 ,765 

Gruplar 

İçinde 
1,500 11 ,136 

  

Toplam 1,750 15 
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan eğitim desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,250 4 ,062 ,458 ,765 

Gruplar 

İçinde 
1,500 11 ,136 

  

Toplam 1,750 15 
   

Sağlanan eğitim desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
3,938 4 ,984 ,747 ,580 

Gruplar 

İçinde 
14,500 11 1,318 

  

Toplam 18,438 15 
   

Sağlanan finans desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,316 4 ,079 ,347 ,845 

Gruplar 

İçinde 
11,825 52 ,227 

  

Toplam 12,140 56 
   

Sağlanan finans desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,105 4 ,026 ,212 ,931 

Gruplar 

İçinde 
6,456 52 ,124 

  

Toplam 6,561 56 
   

Sağlanan finans desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
2,299 4 ,575 ,652 ,628 

Gruplar 

İçinde 
45,841 52 ,882 

  

Toplam 48,140 56 
 

 

  

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,173 4 ,043 ,303 ,874 

Gruplar 

İçinde 
4,583 32 ,143 

  

Toplam 4,757 36 
   

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,056 4 ,014 ,491 ,742 

Gruplar 

İçinde 
,917 32 ,029 

  

Toplam ,973 36 
   

Sağlanan makine-teçhizat desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,381 4 ,095 ,257 ,903 

Gruplar 

İçinde 
11,889 32 ,372 

  

Toplam 12,270 36 
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan pazarlama desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
6,717 4 1,679 ,737 ,595 

Gruplar 

İçinde 
15,950 7 2,279 

  

Toplam 22,667 11 
   

Sağlanan pazarlama desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
6,717 4 1,679 ,737 ,595 

Gruplar 

İçinde 
15,950 7 2,279 

  

Toplam 22,667 11 
   

Sağlanan pazarlama desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
5,717 4 1,429 1,005 ,465 

Gruplar 

İçinde 
9,950 7 1,421 

  

Toplam 15,667 11 
   

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
4,431 4 1,108 11,077 ,002 

Gruplar 

İçinde 
,800 8 ,100 

  

Toplam 5,231 12 
   

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
3,277 4 ,819 1,725 ,237 

Gruplar 

İçinde 
3,800 8 ,475 

  

Toplam 7,077 12 
   

Sağlanan danışmanlık desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
6,723 4 1,681 1,318 ,342 

Gruplar 

İçinde 
10,200 8 1,275 

  

Toplam 16,923 12 
   

AĢağıdaki tabloya bakıldığında sağlanan teknoloji desteğinin ürün kalitesi ve ürün 

yeniliği üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢüne 31-40 yaĢ grubudur. Teknoloji desteğinin 

karlılık üzerinde pozitif etkisi olduğunu düĢünen yaĢ grubu ise 41-50 yaĢ grubudur. 

Eğitim desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif etkisi olduğu 

düĢüncesinde olan yaĢ grubu 41-50 yaĢ grubudur. 

Sağlanan finans desteğinin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢünen 

yaĢ grubu 31-40, ürün yeniliği ve karlılık  üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢünen yaĢ 

grubu 51-65 yaĢ grubudur. 
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Makine/teçhizat desteğinin ürün kalitesi ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğunu düĢünen yaĢ grubu 31-40 ve ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen yaĢ grubu 51-65 yaĢ grubudur. 

Pazarlama desteğinin ürün kalitesi ve ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu 

düĢünen yaĢ grubu 21-30, karlılık üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢünen yaĢ grubu  41-

50 yaĢ grubudur. 

Son olarak danıĢmanlık desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde 

pozitif bir etkisinin olduğunu düĢünen yaĢ grubu ise 41-50 yaĢ grubudur. 

 

Tablo-37 YaĢ Gruplarına Göre Tanımlayıcı Veriler 

Tanımlayıcı Veriler 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata  

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst  

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 5 1,40 ,548 ,245 ,72 2,08 1 2 

41-50 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

51-65 8 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 5 1,40 ,548 ,245 ,72 2,08 1 2 

41-50 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

51-65 8 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan teknoloji 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 5 1,40 ,548 ,245 ,72 2,08 1 2 

41-50 4 1,50 1,000 ,500 -,09 3,09 1 3 

51-65 8 1,13 ,354 ,125 ,83 1,42 1 2 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 21 1,24 ,539 ,118 ,99 1,48 1 
3 

 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 6 1,17 ,408 ,167 ,74 1,60 1 2 

41-50 3 1,33 ,577 ,333 -,10 2,77 1 2 

51-65 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 6 1,17 ,408 ,167 ,74 1,60 1 2 

41-50 3 1,33 ,577 ,333 -,10 2,77 1 2 

51-65 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan eğitim 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 6 2,17 1,329 ,543 ,77 3,56 1 4 

41-50 3 2,33 1,155 ,667 -,54 5,20 1 3 

51-65 4 1,50 1,000 ,500 -,09 3,09 1 3 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 16 1,81 1,109 ,277 1,22 2,40 1 4 

Sağlanan finans 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 8 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 19 1,21 ,713 ,164 ,87 1,55 1 4 

41-50 12 1,08 ,289 ,083 ,90 1,27 1 2 

51-65 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

65+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,12 ,466 ,062 1,00 1,25 1 4 

Sağlanan finans 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 8 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 19 1,11 ,459 ,105 ,88 1,33 1 3 

41-50 12 1,08 ,289 ,083 ,90 1,27 1 2 

51-65 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

65+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,09 ,342 ,045 1,00 1,18 1 3 

Sağlanan finans 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 8 1,25 ,707 ,250 ,66 1,84 1 3 

31-40 19 1,53 1,020 ,234 1,03 2,02 1 4 

41-50 12 1,17 ,389 ,112 ,92 1,41 1 2 

51-65 16 1,69 1,195 ,299 1,05 2,32 1 5 

65+ 2 1,50 ,707 ,500 -4,85 7,85 1 2 

Toplam 57 1,46 ,927 ,123 1,21 1,70 1 5 

Sağlanan makine-

teçhizat desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 12 1,17 ,577 ,167 ,80 1,53 1 3 

41-50 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

51-65 12 1,08 ,289 ,083 ,90 1,27 1 2 

65+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,08 ,363 ,060 ,96 1,20 1 3 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan makine-

teçhizat desteği, 

ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 12 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-50 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

51-65 12 1,08 ,289 ,083 ,90 1,27 1 2 

65+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,03 ,164 ,027 ,97 1,08 1 2 

Sağlanan makine-

teçhizat desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor 

mu? 

21-30 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 12 1,33 ,651 ,188 ,92 1,75 1 3 

41-50 9 1,22 ,667 ,222 ,71 1,73 1 3 

51-65 12 1,17 ,577 ,167 ,80 1,53 1 3 

65+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,22 ,584 ,096 1,02 1,41 1 3 

Sağlanan pazarlama 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 1 4,00 . . . . 4 4 

31-40 5 2,60 1,517 ,678 ,72 4,48 1 4 

41-50 1 3,00 . . . . 3 3 

51-65 4 1,75 1,500 ,750 -,64 4,14 1 4 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan pazarlama 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 1 4,00 . . . . 4 4 

31-40 5 2,60 1,517 ,678 ,72 4,48 1 4 

41-50 1 3,00 . . . . 3 3 

51-65 4 1,75 1,500 ,750 -,64 4,14 1 4 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan pazarlama 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 1 1,00 . . . . 1 1 

31-40 5 2,40 1,517 ,678 ,52 4,28 1 4 

41-50 1 3,00 . . . . 3 3 

51-65 4 1,25 ,500 ,250 ,45 2,05 1 2 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 12 1,83 1,193 ,345 1,08 2,59 1 4 

Sağlanan 

danışmanlık desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 5 1,80 ,447 ,200 1,24 2,36 1 2 

41-50 1 3,00 . . . . 3 3 

51-65 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 13 1,46 ,660 ,183 1,06 1,86 1 3 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

danışmanlık desteği, 

ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

21-30 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 5 1,80 ,447 ,200 1,24 2,36 1 2 

41-50 1 3,00 . . . . 3 3 

51-65 4 1,50 1,000 ,500 -,09 3,09 1 3 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 13 1,62 ,768 ,213 1,15 2,08 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor 

mu? 

21-30 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

31-40 5 2,60 1,342 ,600 ,93 4,27 1 4 

41-50 1 3,00 . . . . 3 3 

51-65 4 1,50 1,000 ,500 -,09 3,09 1 3 

65+ 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 13 1,92 1,188 ,329 1,21 2,64 1 4 

 

IX.12.2. Eğitim Durumu Gruplarına Göre Fark Analizi 

Eğitim durumu grupları; devlet tarafından sağlanan teknoloji, eğitim, 

finansman, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin ürün kalitesi, ürün 

yeniliği ve karlılık üzerindeki etkisi değiĢkenleri açısından incelenerek ANOVA testi 

uygulanmıĢtır. 

Sağlanan teknoloji, eğitim, finans, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin eğitim 

durumu grupları iliĢkisi için ANOVA testi sonucuna göre sig. degeri >0,05 bulunduğundan 

gruplar arası anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Sağlanan makine/teçhizat desteğinin eğitim durumuna göre ürün yeniliği ve karlılık 

üzerinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 
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Tablo-38 Eğitim Durumu Gruplarının ANOVA Testi 

ANOVA 

 Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan teknoloji desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,173 4 ,043 ,423 ,790 

Gruplar 

İçinde 
1,636 16 ,102 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,173 4 ,043 ,423 ,790 

Gruplar 

İçinde 
1,636 16 ,102 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,514 4 ,129 ,388 ,814 

Gruplar 

İçinde 
5,295 16 ,331 

  

Toplam 5,810 20    

Sağlanan eğitim desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,150 3 ,050 ,375 ,773 

Gruplar 

İçinde 
1,600 12 ,133 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,150 3 ,050 ,375 ,773 

Gruplar 

İçinde 
1,600 12 ,133 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
2,538 3 ,846 ,638 ,605 

Gruplar 

İçinde 
15,900 12 1,325 

  

Toplam 18,438 15    

Sağlanan finans desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,324 4 ,081 ,357 ,838 

Gruplar 

İçinde 
11,816 52 ,227 

  

Toplam 12,140 56    

Sağlanan finans desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,120 4 ,030 ,243 ,913 

Gruplar 

İçinde 
6,441 52 ,124 

  

Toplam 6,561 56    
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan finans desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
1,481 4 ,370 ,413 ,799 

Gruplar 

İçinde 
46,659 52 ,897 

  

Toplam 48,140 56    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,467 4 ,117 ,871 ,492 

Gruplar 

İçinde 
4,289 32 ,134 

  

Toplam 4,757 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,473 4 ,118 7,568 ,000 

Gruplar 

İçinde 
,500 32 ,016 

  

Toplam ,973 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
8,523 4 2,131 18,195 ,000 

Gruplar 

İçinde 
3,747 32 ,117 

  

Toplam 12,270 36    

Sağlanan pazarlama desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
8,667 3 2,889 1,651 ,254 

Gruplar 

İçinde 
14,000 8 1,750 

  

Toplam 22,667 11    

Sağlanan pazarlama desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
8,667 3 2,889 1,651 ,254 

Gruplar 

İçinde 
14,000 8 1,750 

  

Toplam 22,667 11    

Sağlanan pazarlama desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
3,738 3 1,246 ,836 ,511 

Gruplar 

İçinde 
11,929 8 1,491 

  

Toplam 15,667 11 
   

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,850 3 ,283 ,582 ,642 

Gruplar 

İçinde 
4,381 9 ,487 

  

Toplam 5,231 12    
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,696 3 ,232 ,327 ,806 

Gruplar 

İçinde 
6,381 9 ,709 

  

Toplam 7,077 12    

Sağlanan danışmanlık desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
5,209 3 1,736 1,334 ,323 

Gruplar 

İçinde 
11,714 9 1,302 

  

Toplam 16,923 12    

AĢağıdaki tabloya bakıldığında sağlanan teknoloji desteğinin ürün kalitesi, ürün 

yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢünenler Lise grubudur.  

Eğitim desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif etkisi olduğu 

düĢüncesinde olan eğitim durumu grubu Lise grubudur. 

Sağlanan finans desteğinin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢünen 

eğitim grubu Lise, ürün yeniliği eğitim grubu Fakülte ve karlılık  üzerinde pozitif bir etkisi 

olduğunu düĢünen eğitim grubu Ġlkokul grubudur. 

Makine/teçhizat desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğunu düĢünen eğitim grubu ortaokul grubudur. 

Pazarlama desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisi 

olduğunu düĢünen eğitim grubu Lise grubudur. 

Son olarak danıĢmanlık desteğinin ürün kalitesi ve karlılık üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğunu düĢünen eğitim grubu Fakülte,  ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğunu düĢünen eğitim grubu ise Ġlkokul grubudur. 
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Tablo-39 Eğitim Durumu Gruplarını Tanımlayıcı Veriler 
Tanımlayıcı Veriler 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama 

İçin Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

teknoloji 

desteği, ürün 

kalitesi 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 11 1,18 ,405 ,122 ,91 1,45 1 2 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

YÜKSEK 

LİSANS 
1 1,00 . . . . 1 1 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan 

teknoloji 

desteği, ürün 

yeniliği 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 11 1,18 ,405 ,122 ,91 1,45 1 2 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

YÜKSEK 

LİSANS 
1 1,00 . . . . 1 1 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan 

teknoloji 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 4 1,25 ,500 ,250 ,45 2,05 1 2 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 11 1,36 ,674 ,203 ,91 1,82 1 3 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

YÜKSEK 

LİSANS 
1 1,00 . . . . 1 1 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 21 1,24 ,539 ,118 ,99 1,48 1 3 
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 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama 

İçin Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

eğitim desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 1 1,00 . . . . 1 1 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 10 1,20 ,422 ,133 ,90 1,50 1 2 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İLKOKUL 1 1,00 . . . . 1 1 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 10 1,20 ,422 ,133 ,90 1,50 1 2 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan 

eğitim desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İLKOKUL 1 1,00 . . . . 1 1 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 10 2,10 1,197 ,379 1,24 2,96 1 4 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 4 1,50 1,000 ,500 -,09 3,09 1 3 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 16 1,81 1,109 ,277 1,22 2,40 1 4 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama 

İçin Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

finans desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 17 1,06 ,243 ,059 ,93 1,18 1 2 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 24 1,21 ,658 ,134 ,93 1,49 1 4 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

FAKÜLTE 12 1,08 ,289 ,083 ,90 1,27 1 2 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 57 1,12 ,466 ,062 1,00 1,25 1 4 

Sağlanan 

finans desteği, 

ürün yeniliği 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 17 1,06 ,243 ,059 ,93 1,18 1 2 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 24 1,08 ,282 ,058 ,96 1,20 1 2 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

FAKÜLTE 12 1,17 ,577 ,167 ,80 1,53 1 3 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 57 1,09 ,342 ,045 1,00 1,18 1 3 

Sağlanan 

finans desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İLKOKUL 17 1,59 1,121 ,272 1,01 2,16 1 5 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 24 1,38 ,770 ,157 1,05 1,70 1 4 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

FAKÜLTE 12 1,58 1,084 ,313 ,89 2,27 1 4 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 1 1,00 . . . . 1 1 

Toplam 57 1,46 ,927 ,123 1,21 1,70 1 5 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama 

İçin Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

makine-teçhizat 

desteği, ürün 

kalitesi 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ORTAOKUL 2 1,50 ,707 ,500 -4,85 7,85 1 2 

LİSE 19 1,11 ,459 ,105 ,88 1,33 1 3 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

FAKÜLTE 5 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 37 1,08 ,363 ,060 ,96 1,20 1 3 

Sağlanan 

makine-teçhizat 

desteği, ürün 

yeniliği 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ORTAOKUL 2 1,50 ,707 ,500 -4,85 7,85 1 2 

LİSE 19 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

FAKÜLTE 5 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 37 1,03 ,164 ,027 ,97 1,08 1 2 

Sağlanan 

makine-teçhizat 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ORTAOKUL 2 3,00 ,000 ,000 3,00 3,00 3 3 

LİSE 19 1,05 ,229 ,053 ,94 1,16 1 2 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

2 2,00 1,414 1,000 -10,71 14,71 1 3 

FAKÜLTE 5 1,20 ,447 ,200 ,64 1,76 1 2 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 37 1,22 ,584 ,096 1,02 1,41 1 3 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama 

İçin Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

pazarlama 

desteği, ürün 

kalitesi 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 7 3,00 1,414 ,535 1,69 4,31 1 4 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 2 2,00 1,414 1,000 -10,71 14,71 1 3 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan 

pazarlama 

desteği, ürün 

yeniliği 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 7 3,00 1,414 ,535 1,69 4,31 1 4 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 2 2,00 1,414 1,000 -10,71 14,71 1 3 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan 

pazarlama 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 7 2,29 1,380 ,522 1,01 3,56 1 4 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 2 1,50 ,707 ,500 -4,85 7,85 1 2 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 12 1,83 1,193 ,345 1,08 2,59 1 4 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama 

İçin Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

kalitesi 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 7 1,57 ,787 ,297 ,84 2,30 1 3 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 3 1,67 ,577 ,333 ,23 3,10 1 2 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 13 1,46 ,660 ,183 1,06 1,86 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

yeniliği 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 2 2,00 1,414 1,000 -10,71 14,71 1 3 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 7 1,57 ,787 ,297 ,84 2,30 1 3 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 3 1,67 ,577 ,333 ,23 3,10 1 2 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 13 1,62 ,768 ,213 1,15 2,08 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İLKOKUL 2 2,00 1,414 1,000 -10,71 14,71 1 3 

ORTAOKUL 0 . . . . . . . 

LİSE 7 1,57 ,787 ,297 ,84 2,30 1 3 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULU 

1 1,00 . . . . 1 1 

FAKÜLTE 3 3,00 1,732 1,000 -1,30 7,30 1 4 

YÜKSEK 

LİSANS 
0 . . . . . . . 

DOKTORA 0 . . . . . . . 

Toplam 13 1,92 1,188 ,329 1,21 2,64 1 4 

 

IX.12.3 ĠĢletme Ġçerisindeki Mesleği/ĠĢi Gruplarına Göre Fark Analizi 

Mesleği/ĠĢi grupları; devlet tarafından sağlanan teknoloji, eğitim, 

finansman, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin ürün kalitesi, ürün 
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yeniliği ve karlılık üzerindeki etkisi değiĢkenleri açısından incelenerek ANOVA testi 

uygulanmıĢtır. 

Sağlanan teknoloji, eğitim, finans, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık 

desteklerinin eğitim durumu grupları iliĢkisi için ANOVA testi sonucuna göre sig. degeri 

>0,05 bulunduğundan gruplar arası anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Tablo-40 Mesleği/ĠĢi ANOVA Testi  

ANOVA 

 Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan teknoloji desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,045 2 ,022 ,229 ,798 

Gruplar 

İçinde 
1,765 18 ,098 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,045 2 ,022 ,229 ,798 

Gruplar 

İçinde 
1,765 18 ,098 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,280 2 ,140 ,456 ,641 

Gruplar 

İçinde 
5,529 18 ,307 

  

Toplam 5,810 20    

Sağlanan eğitim desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,150 3 ,050 ,375 ,773 

Gruplar 

İçinde 
1,600 12 ,133 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,150 3 ,050 ,375 ,773 

Gruplar 

İçinde 
1,600 12 ,133 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
6,337 3 2,112 2,095 ,154 

Gruplar 

İçinde 
12,100 12 1,008 

  

Toplam 18,438 15    
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan finans desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
8,565 5 1,713 24,438 ,000 

Gruplar 

İçinde 
3,575 51 ,070 

  

Toplam 12,140 56    

Sağlanan finans desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,586 5 ,117 1,001 ,427 

Gruplar 

İçinde 
5,975 51 ,117 

  

Toplam 6,561 56    

Sağlanan finans desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
8,940 5 1,788 2,326 ,056 

Gruplar 

İçinde 
39,200 51 ,769 

  

Toplam 48,140 56    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,791 4 ,198 1,596 ,199 

Gruplar 

İçinde 
3,966 32 ,124 

  

Toplam 4,757 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,007 4 ,002 ,062 ,993 

Gruplar 

İçinde 
,966 32 ,030 

  

Toplam ,973 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,512 4 ,128 ,348 ,843 

Gruplar 

İçinde 
11,759 32 ,367 

  

Toplam 12,270 36    

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,003 1 ,003 ,007 ,933 

Gruplar 

İçinde 
5,227 11 ,475 

  

Toplam 5,231 12    

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,031 1 ,031 ,049 ,829 

Gruplar 

İçinde 
7,045 11 ,640 

  

Toplam 7,077 12    
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan danışmanlık desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,787 1 ,787 ,536 ,479 

Gruplar 

İçinde 
16,136 11 1,467 

  

Toplam 16,923 12    

 

AĢağıdaki tabloya bakıldığında sağlanan teknoloji ve eğitim desteğinin ürün kalitesi, 

ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢünenler ĠĢletme sahibi 

grubudur.  

Sağlanan finans desteğinin ürün kalitesi ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu 

düĢünen Usta grubu, ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢünen Yönetici 

grubudur. 

Makine/teçhizat desteğinin ürün kalitesi ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğunu düĢünen grup Müdür grubu,  ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen mesleği/iĢi grubu ĠĢletme sahibi grubudur. 

Son olarak danıĢmanlık desteğinin ürün kalitesi ve karlılık üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğunu düĢünen mesleği/iĢi grubu Yönetici grubu,  ürün yeniliği üzerinde pozitif 

bir etkisinin olduğunu düĢünen mesleği/iĢi grubu ise iĢletme sahibi grubudur. 

Tablo-41 Mesleği/ĠĢi Grubu Tanımlayıcı Veriler 

Tanımlayıcı Veriler 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

teknoloji desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
17 1,12 ,332 ,081 ,95 1,29 1 2 

YÖNETİCİ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MÜDÜR 0 . . . . . . . 

ŞEF 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

USTA 0 . . . . . . . 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 
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 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama 

İçin Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

teknoloji desteği, 

ürün yeniliği 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
17 1,12 ,332 ,081 ,95 1,29 1 2 

YÖNETİCİ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MÜDÜR 0 . . . . . . . 

ŞEF 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

USTA 0 . . . . . . . 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan 

teknoloji desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
17 1,29 ,588 ,143 ,99 1,60 1 3 

YÖNETİCİ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MÜDÜR 0 . . . . . . . 

ŞEF 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

USTA 0 . . . . . . . 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 21 1,24 ,539 ,118 ,99 1,48 1 3 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
10 1,20 ,422 ,133 ,90 1,50 1 2 

YÖNETİCİ 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MÜDÜR 1 1,00 . . . . 1 1 

ŞEF 1 1,00 . . . . 1 1 

USTA 0 . . . . . . . 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
10 1,20 ,422 ,133 ,90 1,50 1 2 

YÖNETİCİ 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MÜDÜR 1 1,00 . . . . 1 1 

ŞEF 1 1,00 . . . . 1 1 

USTA 0 . . . . . . . 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan eğitim 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
10 2,30 1,160 ,367 1,47 3,13 1 4 

YÖNETİCİ 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MÜDÜR 1 1,00 . . . . 1 1 

ŞEF 1 1,00 . . . . 1 1 

USTA 0 . . . . . . . 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 16 1,81 1,109 ,277 1,22 2,40 1 4 
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 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama 

İçin Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan finans 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
40 1,08 ,267 ,042 ,99 1,16 1 2 

YÖNETİCİ 5 1,20 ,447 ,200 ,64 1,76 1 2 

MÜDÜR 7 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ŞEF 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

USTA 1 4,00 . . . . 4 4 

KALFA 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,12 ,466 ,062 1,00 1,25 1 4 

Sağlanan finans 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
40 1,08 ,267 ,042 ,99 1,16 1 2 

YÖNETİCİ 5 1,40 ,894 ,400 ,29 2,51 1 3 

MÜDÜR 7 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ŞEF 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

USTA 1 1,00 . . . . 1 1 

KALFA 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,09 ,342 ,045 1,00 1,18 1 3 

Sağlanan finans 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
40 1,50 ,906 ,143 1,21 1,79 1 5 

YÖNETİCİ 5 1,60 1,342 ,600 -,07 3,27 1 4 

MÜDÜR 7 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ŞEF 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

USTA 1 4,00 . . . . 4 4 

KALFA 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,46 ,927 ,123 1,21 1,70 1 5 

Sağlanan 

makine-teçhizat 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
29 1,03 ,186 ,034 ,96 1,11 1 2 

YÖNETİCİ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MÜDÜR 4 1,50 1,000 ,500 -,09 3,09 1 3 

ŞEF 1 1,00 . . . . 1 1 

USTA 1 1,00 . . . . 1 1 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 37 1,08 ,363 ,060 ,96 1,20 1 3 

Sağlanan 

makine-teçhizat 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
29 1,03 ,186 ,034 ,96 1,11 1 2 

YÖNETİCİ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MÜDÜR 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

ŞEF 1 1,00 . . . . 1 1 

USTA 1 1,00 . . . . 1 1 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 37 1,03 ,164 ,027 ,97 1,08 1 2 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama 

İçin Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

makine-teçhizat 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
29 1,21 ,559 ,104 ,99 1,42 1 3 

YÖNETİCİ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

MÜDÜR 4 1,50 1,000 ,500 -,09 3,09 1 3 

ŞEF 1 1,00 . . . . 1 1 

USTA 1 1,00 . . . . 1 1 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 37 1,22 ,584 ,096 1,02 1,41 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
11 1,45 ,688 ,207 ,99 1,92 1 3 

YÖNETİCİ 2 1,50 ,707 ,500 -4,85 7,85 1 2 

MÜDÜR 0 . . . . . . . 

ŞEF 0 . . . . . . . 

USTA 0 . . . . . . . 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 13 1,46 ,660 ,183 1,06 1,86 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
11 1,64 ,809 ,244 1,09 2,18 1 3 

YÖNETİCİ 2 1,50 ,707 ,500 -4,85 7,85 1 2 

MÜDÜR 0 . . . . . . . 

ŞEF 0 . . . . . . . 

USTA 0 . . . . . . . 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 13 1,62 ,768 ,213 1,15 2,08 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

İŞLETME 

SAHİBİ 
11 1,82 1,079 ,325 1,09 2,54 1 4 

YÖNETİCİ 2 2,50 2,121 1,500 -16,56 21,56 1 4 

MÜDÜR 0 . . . . . . . 

ŞEF 0 . . . . . . . 

USTA 0 . . . . . . . 

KALFA 0 . . . . . . . 

Toplam 13 1,92 1,188 ,329 1,21 2,64 1 4 

 

IX.12.4. Aynı ĠĢ Yerinde ÇalıĢma Deneyimi Gruplarına Göre Fark Analizi 

Aynı iĢ yerinde çalıĢma deneyimi grupları; devlet tarafından sağlanan 

teknoloji, eğitim, finansman, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin ürün 

kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerindeki etkisi değiĢkenleri açısından incelenerek ANOVA 
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testi uygulanmıĢtır. 

Sağlanan eğitim, finans, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin 

Aynı iĢyerinde çalıĢma deneyimi grupları iliĢkisi için ANOVA testi sonucuna göre sig. degeri 

>0,05 bulunduğundan gruplar arası anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Sağlanan teknoloji desteğinin aynı iĢ yerinde çalıĢma deneyimi gruplarına göre karlılık 

üzerinde anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 

Tablo-42 Aynı ĠĢ Yerinde ÇalıĢma Deneyimi Grubu ANOVA Testi 

ANOVA 

 Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan teknoloji desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,077 3 ,026 ,253 ,858 

Gruplar 

İçinde 
1,732 17 ,102 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,077 3 ,026 ,253 ,858 

Gruplar 

İçinde 
1,732 17 ,102 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
3,452 3 1,151 8,300 ,001 

Gruplar 

İçinde 
2,357 17 ,139 

  

Toplam 5,810 20    

Sağlanan eğitim desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,200 3 ,067 ,516 ,679 

Gruplar 

İçinde 
1,550 12 ,129 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,200 3 ,067 ,516 ,679 

Gruplar 

İçinde 
1,550 12 ,129 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
7,238 3 2,413 2,585 ,102 

Gruplar 

İçinde 
11,200 12 ,933 

  

Toplam 18,438 15    
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan finans desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,584 3 ,195 ,892 ,451 

Gruplar 

İçinde 
11,557 53 ,218 

  

Toplam 12,140 56    

Sağlanan finans desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,277 3 ,092 ,780 ,510 

Gruplar 

İçinde 
6,284 53 ,119 

  

Toplam 6,561 56    

Sağlanan finans desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
3,191 3 1,064 1,254 ,299 

Gruplar 

İçinde 
44,949 53 ,848 

  

Toplam 48,140 56    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,357 3 ,119 ,892 ,456 

Gruplar 

İçinde 
4,400 33 ,133 

  

Toplam 4,757 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,040 3 ,013 ,467 ,707 

Gruplar 

İçinde 
,933 33 ,028 

  

Toplam ,973 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,759 3 ,253 ,725 ,544 

Gruplar 

İçinde 
11,511 33 ,349 

  

Toplam 12,270 36    

Sağlanan pazarlama desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
3,833 2 1,917 ,916 ,434 

Gruplar 

İçinde 
18,833 9 2,093 

  

Toplam 22,667 11    

Sağlanan pazarlama desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
3,833 2 1,917 ,916 ,434 

Gruplar 

İçinde 
18,833 9 2,093 

  

Toplam 22,667 11    
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan pazarlama desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,867 2 ,433 ,264 ,774 

Gruplar 

İçinde 
14,800 9 1,644 

  

Toplam 15,667 11    

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,831 3 ,277 ,566 ,651 

Gruplar 

İçinde 
4,400 9 ,489 

  

Toplam 5,231 12    

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
1,077 3 ,359 ,538 ,668 

Gruplar 

İçinde 
6,000 9 ,667 

  

Toplam 7,077 12    

Sağlanan danışmanlık desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
6,923 3 2,308 2,077 ,174 

Gruplar 

İçinde 
10,000 9 1,111 

  

Toplam 16,923 12    

 

AĢağıdaki tabloya bakıldığında sağlanan teknoloji desteğinin ürün kalitesi, ürün 

yeniliği üzerinde pozitif etkisi olduğunu düĢünenler aynı iĢ yerinde iĢ deneyimi 18-25 yıl 

grubu ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢünenler 9-17 yıl grubudur.  

Eğitim desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği üzerinde pozitif etkisi olduğunu 

düĢünenler aynı iĢ yerinde iĢ deneyimi 26-33 yıl grubu ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisi 

olduğunu düĢünenler 9-17 yıl grubudur.  

Sağlanan finans desteğinin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen aynı iĢ yerinde çalıĢma deneyimi 18-25 yıl grubu, ürün yeniliği üzerinde pozitif 

etkisinin olduğunu düĢünen grup 9-17 grubu ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu 

düĢünen 26-33 grubudur. 

Makine/teçhizat desteğinin ürün kalitesi ve ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğunu düĢünen grup 18-25 grubu,  karlılık üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu düĢünen 

aynı iĢ yerinde çalıĢma deneyimi grubu 1-8 grubudur. 

Pazarlama desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğunu düĢünen grup 18-25 yıl grubudur. 

Son olarak danıĢmanlık desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde 
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pozitif bir etkisinin olduğunu düĢünen aynı iĢ yerinde çalıĢma deneyimi grubu9-17 grubudur. 

Tablo-43 Aynı ĠĢ Yerinde ÇalıĢma Deneyimi Grubu Tanımlayıcı Veriler 

Tanımlayıcı Veriler 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 5 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 7 1,14 ,378 ,143 ,79 1,49 1 2 

26-33 8 1,13 ,354 ,125 ,83 1,42 1 2 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 5 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 7 1,14 ,378 ,143 ,79 1,49 1 2 

26-33 8 1,13 ,354 ,125 ,83 1,42 1 2 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan teknoloji 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-8 5 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 1 3,00 . . . . 3 3 

18-25 7 1,14 ,378 ,143 ,79 1,49 1 2 

26-33 8 1,25 ,463 ,164 ,86 1,64 1 2 

Toplam 21 1,24 ,539 ,118 ,99 1,48 1 3 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 6 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 5 1,20 ,447 ,200 ,64 1,76 1 2 

26-33 4 1,25 ,500 ,250 ,45 2,05 1 2 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 6 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 5 1,20 ,447 ,200 ,64 1,76 1 2 

26-33 4 1,25 ,500 ,250 ,45 2,05 1 2 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan eğitim 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-8 6 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 1 3,00 . . . . 3 3 

18-25 5 2,40 1,342 ,600 ,73 4,07 1 4 

26-33 4 2,00 1,155 ,577 ,16 3,84 1 3 

Toplam 16 1,81 1,109 ,277 1,22 2,40 1 4 

Sağlanan finans 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 17 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 11 1,09 ,302 ,091 ,89 1,29 1 2 

18-25 15 1,27 ,799 ,206 ,82 1,71 1 4 

26-33 14 1,14 ,363 ,097 ,93 1,35 1 2 

Toplam 57 1,12 ,466 ,062 1,00 1,25 1 4 
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 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan finans 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 17 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 11 1,18 ,603 ,182 ,78 1,59 1 3 

18-25 15 1,07 ,258 ,067 ,92 1,21 1 2 

26-33 14 1,14 ,363 ,097 ,93 1,35 1 2 

Toplam 57 1,09 ,342 ,045 1,00 1,18 1 3 

Sağlanan finans 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-8 17 1,12 ,485 ,118 ,87 1,37 1 3 

9-17 11 1,45 1,036 ,312 ,76 2,15 1 4 

18-25 15 1,60 ,910 ,235 1,10 2,10 1 4 

26-33 14 1,71 1,204 ,322 1,02 2,41 1 5 

Toplam 57 1,46 ,927 ,123 1,21 1,70 1 5 

Sağlanan makine-

teçhizat desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-8 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

18-25 15 1,20 ,561 ,145 ,89 1,51 1 3 

26-33 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,08 ,363 ,060 ,96 1,20 1 3 

Sağlanan makine-

teçhizat desteği, 

ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-8 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

18-25 15 1,07 ,258 ,067 ,92 1,21 1 2 

26-33 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,03 ,164 ,027 ,97 1,08 1 2 

Sağlanan makine-

teçhizat desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 9 1,44 ,882 ,294 ,77 2,12 1 3 

9-17 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

18-25 15 1,20 ,561 ,145 ,89 1,51 1 3 

26-33 9 1,11 ,333 ,111 ,85 1,37 1 2 

Toplam 37 1,22 ,584 ,096 1,02 1,41 1 3 

Sağlanan 

pazarlama desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-8 0 . . . . . . . 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 6 2,83 1,472 ,601 1,29 4,38 1 4 

26-33 5 2,00 1,414 ,632 ,24 3,76 1 4 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan 

pazarlama desteği, 

ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-8 0 . . . . . . . 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 6 2,83 1,472 ,601 1,29 4,38 1 4 

26-33 5 2,00 1,414 ,632 ,24 3,76 1 4 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan 

pazarlama desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 0 . . . . . . . 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 6 2,00 1,265 ,516 ,67 3,33 1 4 

26-33 5 1,80 1,304 ,583 ,18 3,42 1 4 

Toplam 12 1,83 1,193 ,345 1,08 2,59 1 4 
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 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 1 2,00 . . . . 2 2 

18-25 5 1,60 ,894 ,400 ,49 2,71 1 3 

26-33 5 1,40 ,548 ,245 ,72 2,08 1 2 

Toplam 13 1,46 ,660 ,183 1,06 1,86 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 1 2,00 . . . . 2 2 

18-25 5 1,60 ,894 ,400 ,49 2,71 1 3 

26-33 5 1,80 ,837 ,374 ,76 2,84 1 3 

Toplam 13 1,62 ,768 ,213 1,15 2,08 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-8 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 1 4,00 . . . . 4 4 

18-25 5 1,60 ,894 ,400 ,49 2,71 1 3 

26-33 5 2,20 1,304 ,583 ,58 3,82 1 4 

Toplam 13 1,92 1,188 ,329 1,21 2,64 1 4 

 

IX.12.5 ĠĢ Deneyimi Gruplarına Göre Fark Analizi 

ĠĢ deneyimi grupları; devlet tarafından sağlanan teknoloji, eğitim, 

finansman, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin ürün kalitesi, ürün 

yeniliği ve karlılık üzerindeki etkisi değiĢkenleri açısından incelenerek ANOVA testi 

uygulanmıĢtır. 

Sağlanan teknoloji, eğitim, finans, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık 

desteklerinin Aynı iĢyerinde çalıĢma deneyimi grupları iliĢkisi için ANOVA testi sonucuna 

göre sig. degeri >0,05 bulunduğundan gruplar arası anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Sağlanan eğitim desteğinin iĢ deneyimi gruplarına göre karlılık üzerinde anlamlı bir 

farklılığın olduğu görülmektedir. 

Sağlanan pazarlama desteğinin iĢ deneyimi gruplarına göre ürün yeniliği üzerinde 

anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. 
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Tablo-44 ĠĢ Deneyimi Grubu ANOVA Testi 

ANOVA 

 Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan teknoloji desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,176 5 ,035 ,324 ,891 

Gruplar 

İçinde 
1,633 15 ,109 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,176 5 ,035 ,324 ,891 

Gruplar 

İçinde 
1,633 15 ,109 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
1,026 5 ,205 ,644 ,670 

Gruplar 

İçinde 
4,783 15 ,319 

  

Toplam 5,810 20    

Sağlanan eğitim desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,250 4 ,063 ,458 ,765 

Gruplar 

İçinde 
1,500 11 ,136 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,250 4 ,063 ,458 ,765 

Gruplar 

İçinde 
1,500 11 ,136 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
13,688 4 3,422 7,924 ,003 

Gruplar 

İçinde 
4,750 11 ,432 

  

Toplam 18,438 15    

Sağlanan finans desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,617 5 ,123 ,546 ,741 

Gruplar 

İçinde 
11,523 51 ,226 

  

Toplam 12,140 56    

Sağlanan finans desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,428 5 ,086 ,712 ,617 

Gruplar 

İçinde 
6,133 51 ,120 

  

Toplam 6,561 56    
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan finans desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
1,900 5 ,380 ,419 ,833 

Gruplar 

İçinde 
46,240 51 ,907 

  

Toplam 48,140 56    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,449 5 ,090 ,646 ,666 

Gruplar 

İçinde 
4,308 31 ,139 

  

Toplam 4,757 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,050 5 ,010 ,335 ,888 

Gruplar 

İçinde 
,923 31 ,030 

  

Toplam ,973 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,905 5 ,181 ,494 ,778 

Gruplar 

İçinde 
11,365 31 ,367 

  

Toplam 12,270 36    

Sağlanan pazarlama desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
17,250 4 4,313 5,573 ,024 

Gruplar 

İçinde 
5,417 7 ,774 

  

Toplam 22,667 11    

Sağlanan pazarlama desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
17,250 4 4,313 5,573 ,024 

Gruplar 

İçinde 
5,417 7 ,774 

  

Toplam 22,667 11    

Sağlanan pazarlama desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
6,000 4 1,500 1,086 ,432 

Gruplar 

İçinde 
9,667 7 1,381 

  

Toplam 15,667 11    

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
2,064 5 ,413 ,913 ,523 

Gruplar 

İçinde 
3,167 7 ,452 

  

Toplam 5,231 12    
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Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
1,910 5 ,382 ,518 ,757 

Gruplar 

İçinde 
5,167 7 ,738 

  

Toplam 7,077 12    

Sağlanan danışmanlık desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
3,756 5 ,751 ,399 ,835 

Gruplar 

İçinde 
13,167 7 1,881 

  

Toplam 16,923 12    

AĢağıdaki tabloya bakıldığında sağlanan teknoloji desteğinin ürün kalitesi, ürün 

yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif etkisi olduğunu düĢünenler iĢ deneyimi 18-25 yıl 

grubudur. Eğitim desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği üzerinde pozitif etkisi olduğunu 

düĢünenler aynı iĢ yerinde iĢ deneyimi (18-25) ve (26-33) yıl grularıdır ve karlılık üzerinde 

pozitif bir etkisi olduğunu düĢünenler 18-25 yıl grubudur.  

Sağlanan finans desteğinin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen iĢ deneyimi 18-25 yıl grubu, ürün yeniliği üzerinde pozitif etkisinin olduğunu 

düĢünen grup ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu düĢünen 34-40 grubudur. 

Makine/teçhizat desteğinin ürün kalitesi ve ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğunu düĢünen grup 18-25 grubu,  karlılık üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu düĢünen 

aynı iĢ yerinde çalıĢma deneyimi grubu 9-17 grubudur. 

Pazarlama desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğunu düĢünen grup 18-25 yıl grubudur. 

Son olarak danıĢmanlık desteğinin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen iĢ deneyimi grubu 18-25, ürün yeniliği kalitesi üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğunu düĢünen iĢ deneyimi grubu (18-25) ve (34-40) grubu ve karlılık üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğunu düĢünen aynı iĢ yerinde çalıĢma deneyimi grubu 9-17 grubudur. 
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Tablo-45 ĠĢ Deneyimi Grubu Tanımlayıcı Veriler 

Tanımlayıcı Veriler 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

teknoloji desteği, 

ürün kalitesi 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

1-8 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

18-25 5 1,20 ,447 ,200 ,64 1,76 1 2 

26-33 6 1,17 ,408 ,167 ,74 1,60 1 2 

34-40 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan 

teknoloji desteği, 

ürün yeniliği 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

1-8 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

18-25 5 1,20 ,447 ,200 ,64 1,76 1 2 

26-33 6 1,17 ,408 ,167 ,74 1,60 1 2 

34-40 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan 

teknoloji desteği, 

karlılık üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

18-25 5 1,60 ,894 ,400 ,49 2,71 1 3 

26-33 6 1,17 ,408 ,167 ,74 1,60 1 2 

34-40 4 1,25 ,500 ,250 ,45 2,05 1 2 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 21 1,24 ,539 ,118 ,99 1,48 1 3 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 0 . . . . . . . 

18-25 4 1,25 ,500 ,250 ,45 2,05 1 2 

26-33 4 1,25 ,500 ,250 ,45 2,05 1 2 

34-40 1 1,00 . . . . 1 1 

41-47 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan eğitim 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 0 . . . . . . . 

18-25 4 1,25 ,500 ,250 ,45 2,05 1 2 

26-33 4 1,25 ,500 ,250 ,45 2,05 1 2 

34-40 1 1,00 . . . . 1 1 

41-47 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 
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 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan eğitim 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

1-8 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 0 . . . . . . . 

18-25 4 3,25 ,500 ,250 2,45 4,05 3 4 

26-33 4 2,00 1,155 ,577 ,16 3,84 1 3 

34-40 1 1,00 . . . . 1 1 

41-47 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 16 1,81 1,109 ,277 1,22 2,40 1 4 

Sağlanan finans 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 8 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 11 1,09 ,302 ,091 ,89 1,29 1 2 

18-25 17 1,24 ,752 ,182 ,85 1,62 1 4 

26-33 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

34-40 9 1,22 ,441 ,147 ,88 1,56 1 2 

41-47 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,12 ,466 ,062 1,00 1,25 1 4 

Sağlanan finans 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 8 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 11 1,18 ,603 ,182 ,78 1,59 1 3 

18-25 17 1,06 ,243 ,059 ,93 1,18 1 2 

26-33 9 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

34-40 9 1,22 ,441 ,147 ,88 1,56 1 2 

41-47 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,09 ,342 ,045 1,00 1,18 1 3 

Sağlanan finans 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

1-8 8 1,25 ,707 ,250 ,66 1,84 1 3 

9-17 11 1,45 1,036 ,312 ,76 2,15 1 4 

18-25 17 1,47 ,874 ,212 1,02 1,92 1 4 

26-33 9 1,44 ,726 ,242 ,89 2,00 1 3 

34-40 9 1,78 1,394 ,465 ,71 2,85 1 5 

41-47 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,46 ,927 ,123 1,21 1,70 1 5 

Sağlanan 

makine-teçhizat 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 5 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

18-25 13 1,23 ,599 ,166 ,87 1,59 1 3 

26-33 7 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

34-40 6 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,08 ,363 ,060 ,96 1,20 1 3 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

makine-teçhizat 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 5 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

9-17 4 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

18-25 13 1,08 ,277 ,077 ,91 1,24 1 2 

26-33 7 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

34-40 6 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,03 ,164 ,027 ,97 1,08 1 2 

Sağlanan 

makine-teçhizat 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

1-8 5 1,40 ,894 ,400 ,29 2,51 1 3 

9-17 4 1,50 1,000 ,500 -,09 3,09 1 3 

18-25 13 1,23 ,599 ,166 ,87 1,59 1 3 

26-33 7 1,14 ,378 ,143 ,79 1,49 1 2 

34-40 6 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,22 ,584 ,096 1,02 1,41 1 3 

Sağlanan 

pazarlama 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 0 . . . . . . . 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 4 3,75 ,500 ,250 2,95 4,55 3 4 

26-33 3 2,67 1,528 ,882 -1,13 6,46 1 4 

34-40 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan 

pazarlama 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 0 . . . . . . . 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 4 3,75 ,500 ,250 2,95 4,55 3 4 

26-33 3 2,67 1,528 ,882 -1,13 6,46 1 4 

34-40 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan 

pazarlama 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

1-8 0 . . . . . . . 

9-17 1 1,00 . . . . 1 1 

18-25 4 2,50 1,291 ,645 ,45 4,55 1 4 

26-33 3 2,33 1,528 ,882 -1,46 6,13 1 4 

34-40 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 12 1,83 1,193 ,345 1,08 2,59 1 4 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart Hata 95% 

Ortalama 

İçin Güven 

Aralığı 

Minimum Maximum 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 1 1,00 . . . . 1 1 

9-17 2 1,50 ,707 ,500 -4,85 7,85 1 2 

18-25 3 2,00 1,000 ,577 -,48 4,48 1 3 

26-33 3 1,67 ,577 ,333 ,23 3,10 1 2 

34-40 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 13 1,46 ,660 ,183 1,06 1,86 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, ürün 

yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-8 1 1,00 . . . . 1 1 

9-17 2 1,50 ,707 ,500 -4,85 7,85 1 2 

18-25 3 2,00 1,000 ,577 -,48 4,48 1 3 

26-33 3 1,67 ,577 ,333 ,23 3,10 1 2 

34-40 2 2,00 1,414 1,000 -10,71 14,71 1 3 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 13 1,62 ,768 ,213 1,15 2,08 1 3 

Sağlanan 

danışmanlık 

desteği, karlılık 

üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor 

mu? 

1-8 1 1,00 . . . . 1 1 

9-17 2 2,50 2,121 1,500 -16,56 21,56 1 4 

18-25 3 2,00 1,000 ,577 -,48 4,48 1 3 

26-33 3 2,33 1,528 ,882 -1,46 6,13 1 4 

34-40 2 2,00 1,414 1,000 -10,71 14,71 1 3 

41-47 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 13 1,92 1,188 ,329 1,21 2,64 1 4 

 

IX.12.6 ÇalıĢan Sayısı Gruplarına Göre Fark Analizi 

ÇalıĢan Sayısı grupları; devlet tarafından sağlanan teknoloji, eğitim, 

finansman, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin ürün kalitesi, ürün 

yeniliği ve karlılık üzerindeki etkisi değiĢkenleri açısından incelenerek ANOVA testi 

uygulanmıĢtır. 

Sağlanan teknoloji, eğitim, finans, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık 

desteklerinin Aynı iĢyerinde çalıĢma deneyimi grupları iliĢkisi için ANOVA testi sonucuna 

göre sig. degeri >0,05 bulunduğundan gruplar arası anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 
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Tablo-46 ÇalıĢan Sayısı Grubu ANOVA Testi 

ANOVA 

 Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan teknoloji desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,173 2 ,087 ,952 ,404 

Gruplar 

İçinde 
1,636 18 ,091 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,173 2 ,087 ,952 ,404 

Gruplar 

İçinde 
1,636 18 ,091 

  

Toplam 1,810 20    

Sağlanan teknoloji desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,128 2 ,064 ,202 ,819 

Gruplar 

İçinde 
5,682 18 ,316 

  

Toplam 5,810 20    

Sağlanan eğitim desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,060 2 ,030 ,229 ,799 

Gruplar 

İçinde 
1,690 13 ,130 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,060 2 ,030 ,229 ,799 

Gruplar 

İçinde 
1,690 13 ,130 

  

Toplam 1,750 15    

Sağlanan eğitim desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
5,223 2 2,612 2,569 ,115 

Gruplar 

İçinde 
13,214 13 1,016 

  

Toplam 18,438 15    

Sağlanan finans desteği, ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,465 3 ,155 ,704 ,554 

Gruplar 

İçinde 
11,675 53 ,220 

  

Toplam 12,140 56    

Sağlanan finans desteği, ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,261 3 ,087 ,733 ,537 

Gruplar 

İçinde 
6,300 53 ,119 

  

Toplam 6,561 56    
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 Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan finans desteği, karlılık üzerinde pozitif 

bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
1,230 3 ,410 ,463 ,709 

Gruplar 

İçinde 
46,910 53 ,885 

  

Toplam 48,140 56    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,073 2 ,037 ,267 ,768 

Gruplar 

İçinde 
4,683 34 ,138 

  

Toplam 4,757 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,023 2 ,011 ,411 ,666 

Gruplar 

İçinde 
,950 34 ,028 

  

Toplam ,973 36    

Sağlanan makine-teçhizat desteği, karlılık 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,337 2 ,168 ,480 ,623 

Gruplar 

İçinde 
11,933 34 ,351 

  

Toplam 12,270 36    

Sağlanan pazarlama desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
8,452 3 2,817 1,586 ,267 

Gruplar 

İçinde 
14,214 8 1,777 

  

Toplam 22,667 11    

Sağlanan pazarlama desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
8,452 3 2,817 1,586 ,267 

Gruplar 

İçinde 
14,214 8 1,777 

  

Toplam 22,667 11    

Sağlanan pazarlama desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
2,810 3 ,937 ,583 ,643 

Gruplar 

İçinde 
12,857 8 1,607 

  

Toplam 15,667 11    

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
,981 3 ,327 ,692 ,579 

Gruplar 

İçinde 
4,250 9 ,472 

  

Toplam 5,231 12    
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 Kareler 

Toplamı 

df Ortalama 

Farklılığı 

F Sig. 

Sağlanan danışmanlık desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
2,827 3 ,942 1,995 ,185 

Gruplar 

İçinde 
4,250 9 ,472 

  

Toplam 7,077 12    

Sağlanan danışmanlık desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

Gruplar 

Arasında 
3,340 3 1,113 ,738 ,556 

Gruplar 

İçinde 
13,583 9 1,509 

  

Toplam 16,923 12    

 

AĢağıdaki tabloya bakıldığında sağlanan teknoloji desteğinin ürün kalitesi, ürün 

yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif etkisi olduğunu düĢünenler çalıĢan sayısı grubunda 50-249 

yıl grubudur.  

Eğitim desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif etkisi 

olduğunu düĢünenler çalıĢan sayısı grubunda (50-249) grubudur.  

Sağlanan finans desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif bir 

etkisinin olduğunu düĢünen çalıĢan sayısı grubu 1-9 grubudur. 

Makine/teçhizat desteğinin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen grup 50-249, ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu düĢünen grup 10-

49 ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu düĢünen grup 10-49 grubudur. 

Pazarlama desteğinin ürün kalitesi, ürün yeniliği üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğunu düĢünen grup 10-49 grubu ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen grup 50-249 grubudur. 

Son olarak danıĢmanlık desteğinin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen çalıĢan sayısı grubu 10-49, ürün yeniliği kalitesi üzerinde pozitif bir etkisinin 

olduğunu düĢünen çalıĢan sayısı grubu (1-9) ve karlılık üzerinde pozitif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen çalıĢan sayısı grubu 1-9 grubudur. 
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Tablo-47 ÇalıĢan Sayısı Grubu Tanımlayıcı Veriler 

Tanımlayıcı Veriler 

 N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Min. Max. 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-9 0 . . . . . . . 

10-49 8 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

50-249 11 1,18 ,405 ,122 ,91 1,45 1 2 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan teknoloji 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-9 0 . . . . . . . 

10-49 8 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

50-249 11 1,18 ,405 ,122 ,91 1,45 1 2 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 21 1,10 ,301 ,066 ,96 1,23 1 2 

Sağlanan teknoloji 

desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

1-9 0 . . . . . . . 

10-49 8 1,25 ,707 ,250 ,66 1,84 1 3 

50-249 11 1,27 ,467 ,141 ,96 1,59 1 2 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 21 1,24 ,539 ,118 ,99 1,48 1 3 

Sağlanan eğitim desteği, 

ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

1-9 0 . . . . . . . 

10-49 7 1,14 ,378 ,143 ,79 1,49 1 2 

50-249 6 1,17 ,408 ,167 ,74 1,60 1 2 

250+ 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan eğitim desteği, 

ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

1-9 0 . . . . . . . 

10-49 7 1,14 ,378 ,143 ,79 1,49 1 2 

50-249 6 1,17 ,408 ,167 ,74 1,60 1 2 

250+ 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 16 1,13 ,342 ,085 ,94 1,31 1 2 

Sağlanan eğitim desteği, 

karlılık üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-9 0 . . . . . . . 

10-49 7 1,57 ,976 ,369 ,67 2,47 1 3 

50-249 6 2,50 1,225 ,500 1,21 3,79 1 4 

250+ 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 16 1,81 1,109 ,277 1,22 2,40 1 4 

Sağlanan finans desteği, 

ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

1-9 5 1,20 ,447 ,200 ,64 1,76 1 2 

10-49 32 1,19 ,592 ,105 ,97 1,40 1 4 

50-249 17 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

250+ 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,12 ,466 ,062 1,00 1,25 1 4 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Min. Max. 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan finans desteği, 

ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

1-9 5 1,20 ,447 ,200 ,64 1,76 1 2 

10-49 32 1,13 ,421 ,074 ,97 1,28 1 3 

50-249 17 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

250+ 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,09 ,342 ,045 1,00 1,18 1 3 

Sağlanan finans desteği, 

karlılık üzerinde pozitif bir 

etki yapıyor mu? 

1-9 5 1,80 1,789 ,800 -,42 4,02 1 5 

10-49 32 1,44 ,878 ,155 1,12 1,75 1 4 

50-249 17 1,47 ,800 ,194 1,06 1,88 1 3 

250+ 3 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 57 1,46 ,927 ,123 1,21 1,70 1 5 

Sağlanan makine-teçhizat 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-9 0 . . . . . . . 

10-49 20 1,05 ,224 ,050 ,95 1,15 1 2 

50-249 15 1,13 ,516 ,133 ,85 1,42 1 3 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,08 ,363 ,060 ,96 1,20 1 3 

Sağlanan makine-teçhizat 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-9 0 . . . . . . . 

10-49 20 1,05 ,224 ,050 ,95 1,15 1 2 

50-249 15 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,03 ,164 ,027 ,97 1,08 1 2 

Sağlanan makine-teçhizat 

desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

1-9 0 . . . . . . . 

10-49 20 1,30 ,733 ,164 ,96 1,64 1 3 

50-249 15 1,13 ,352 ,091 ,94 1,33 1 2 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 37 1,22 ,584 ,096 1,02 1,41 1 3 

Sağlanan pazarlama 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-9 1 1,00 . . . . 1 1 

10-49 2 3,50 ,707 ,500 -2,85 9,85 3 4 

50-249 7 2,57 1,512 ,571 1,17 3,97 1 4 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan pazarlama 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-9 1 1,00 . . . . 1 1 

10-49 2 3,50 ,707 ,500 -2,85 9,85 3 4 

50-249 7 2,57 1,512 ,571 1,17 3,97 1 4 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 12 2,33 1,435 ,414 1,42 3,25 1 4 

Sağlanan pazarlama 

desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

1-9 1 1,00 . . . . 1 1 

10-49 2 2,00 1,414 1,000 -10,71 14,71 1 3 

50-249 7 2,14 1,345 ,508 ,90 3,39 1 4 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 12 1,83 1,193 ,345 1,08 2,59 1 4 
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N Ortalama Standart 

Sapma 

Standart 

Hata 

95% Ortalama İçin 

Güven Aralığı 

Min. Max. 

Zorunlu 

Alt 

Zorunlu 

Üst 

Sağlanan danışmanlık 

desteği, ürün kalitesi 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-9 1 1,00 . . . . 1 1 

10-49 4 1,75 ,957 ,479 ,23 3,27 1 3 

50-249 6 1,50 ,548 ,224 ,93 2,07 1 2 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 13 1,46 ,660 ,183 1,06 1,86 1 3 

Sağlanan danışmanlık 

desteği, ürün yeniliği 

üzerinde pozitif bir etki 

yapıyor mu? 

1-9 1 3,00 . . . . 3 3 

10-49 4 1,75 ,957 ,479 ,23 3,27 1 3 

50-249 6 1,50 ,548 ,224 ,93 2,07 1 2 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 13 1,62 ,768 ,213 1,15 2,08 1 3 

Sağlanan danışmanlık 

desteği, karlılık üzerinde 

pozitif bir etki yapıyor mu? 

1-9 1 3,00 . . . . 3 3 

10-49 4 2,25 1,500 ,750 -,14 4,64 1 4 

50-249 6 1,83 1,169 ,477 ,61 3,06 1 4 

250+ 2 1,00 ,000 ,000 1,00 1,00 1 1 

Toplam 13 1,92 1,188 ,329 1,21 2,64 1 4 
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IX.12.7 Hipotezlere ĠliĢkin Sonuçlar Tablosu 

Toplam 18 adet hipotezin sıralandığı Tabloda sonuçlar görülmektedir. 

Buna göre; 18 adet hipotezin tamamı % 5 seviyesinde anlamlı olduğundan Kabul edilmiĢtir 

(K). 

Tablo-48 Hipotezlere ĠliĢkin Sonuçlar Tablosu 

SIRA 

NO 
HĠPOTEZLER K R 

H1 KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H2 KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H3 KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 
x 

 

H4 KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H5 KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H6 KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 
x 

 

H7 KOBĠ‘lere sağlanan finans desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H8 KOBĠ‘lere sağlanan finans desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H9 KOBĠ‘lere sağlanan finans desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif bir 

etkiye sahiptir. 
x 

 

H10 KOBĠ‘lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H11 KOBĠ‘lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H12 KOBĠ‘lere sağlanan makine/teçhizat desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H13 KOBĠ‘lere sağlanan pazarlama desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H14 KOBĠ‘lere sağlanan pazarlama desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H15 KOBĠ‘lere sağlanan pazarlama desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H16 KOBĠ‘lere sağlanan danıĢmanlık desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H17 KOBĠ‘lere sağlanan danıĢmanlık desteği, KOBĠ‘lerin ürün yeniliği üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 
x 

 

H18 KOBĠ‘lere sağlanan danıĢmanlık desteği, KOBĠ‘lerin karlılığı üzerinde pozitif 

bir etkiye sahiptir. 
x 

 

 

 IX.13 GENEL DEĞERLENDĠRME 

Bu çalıĢmada ülkemizde KOBĠ‘lere sağlanan destek ve teĢviklerin ürün kalitesi, ürün 

yeniliği ve karlılık üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın verilerine ulaĢmak için 

Afyonkarahisar ili sınırları içerisinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Küçük Sanayi Sitesi 

(KSS) bünyesinde bulunan KOBĠ tanımı içerisine giren iĢletmelerde kapalı uçlu sorularla 

beĢli seçenekleri olan sıralamalı Likert tipi ölçek kullanılmıĢtır. Bu bölümde anket çalıĢması 

esnasında katılımcılarla yapılan birebir görüĢmelerde elde edilen bilgiler değerlendirilecektir. 
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 KOBĠ kapsamına giren iĢletmelerin devlet tarafından sağlanan destek ve teĢviklere 

ulaĢamadığı ve bunun çeĢitli sebepleri olduğu görülmüĢtür. Bu sebepleri tek tek ele 

aldığımızda Ģu sonuçlar çıkmaktadır. 

 KOBĠ‘lere sağlanan destek ve teĢviklerin belli limitlerde sağlandığı (TL, USD ve 

EURO gb.) ve bu limitler karĢılığında talep edilen destek ve teĢviklerden çok daha fazla 

teminat istendiği, KOBĠ‘lerin bu riski göze alamayarak destek ve teĢviklerden 

faydalanmaktan vazgeçtikleri tespit edilmiĢtir. Çoğu iĢletme sahibi, yönetici veya müdür 

olarak görev alan kiĢilerin “İstediğim destek veya teşvike ulaşabilmek için bu kadar teminat 

göstereceksem ve bu teminata sahipsem neden destek ve teşvik alayım’ düĢüncesinde olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle destek ve teĢvikten yararlanmak cazip gelmemektedir. 

 Bir baĢka sorun ise baĢvuru esnasında karĢılaĢılan zorluklardır. DanıĢmanlık desteği 

veya hizmeti alan iĢletmelerin, devlet tarafından sağlanan destek ve teĢviklerden daha önce 

haberdar olması ve profosyonel danıĢmanlarla çalıĢtıkları için gerekli evrakları hazırlamanın 

kısa zaman alması, daha küçük iĢletmelerin ise kendi çabalarıyla yeterli kriterleri 

sağlayabilmek ve evraklarını hazırlamak için zaman kaybettikleri görülmüĢ. Bu sebeple 

küçük iĢletmelerin destek ve teĢviklerden yararlanamadıkları tespit edilmiĢtir. 

 Diğer bir sorunda sağlanan destek ve teĢviklerin yetersiz olmasıdır. Küçük, orta ve 

büyük ölçekli iĢletmelerin büyüklüklerine göre talep ettikleri destek ve teĢvik miktarları 

farklılık göstermektedir. Örneğin Afyonkarahisar ili için 1.000.000TL destek ve teĢvik 

ayrılıyorsa büyük çaplı iĢletmelerin baĢvurmaları sonucu sağlanan desteğin tükendiği ve 

küçük iĢletmelerin bu destek ve teĢviklerden yararlanamadığı gözlemlenmiĢtir. 

 KOBĠ‘lere finansman desteği sağlayan bankaların varlığı, baĢvuru ve finansmana 

ulaĢım kolaylığı olması nedeni ile devletin sağladığı destek ve teĢviklere göre daha çok rağbet 

görmektedir. Krediler genellikle ihtiyaç veya tüketici kredisi olarak kullanılmakta, bu nedenle 

herhangi bir teminat gösterilmeden ve kısa zamanda ihtiyaç olan finansa ulaĢılmaktadır. 

Bankalardan sağlanan finansmanla aynı zamanda makine/teçhizatta temin edilmektedir.  

 Bunun yanı sıra Afyonkarahisar ili Ege, Akdeniz, Ġç Anadolu, Doğu Anadolu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesine geçiĢ güzergâhı üzerinde olması sebebi ile geliĢen bir 

ilimizdir.  Bu neden ile sınırları içerisinde bulunan toprakların değerlenmesi ve satıĢlarının 

yapılması sonucu elde edilen paraların iĢletmeler tarafından finansman aracı olarak 

kullanıldığı, bir kısm iĢletmelerinde ailesinden, arkadaĢlarından veya akrabalarından sağladığı 

finansmanla iĢletmenin devamlılığını sağladığı kanaatine ulaĢılmıĢtır. 

AraĢtırma esnasında ankete katılımların az olduğu veya önemsenmediği görüldü 

Bunun sebebi ise toplum olarak yapılan araĢtırmaların bilimsel yanının bilinmediği, yapılan 
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bu çalıĢmaların zaman kaybı olduğu, bu çalıĢmaların kendilerine bir katkısının olmayacağı 

düĢüncesi yaygın olup, bunun yanı sıra meydana gelen dolandırıcılık olayları nedeni ile 

iĢletme sahip veya çalıĢanlarının anketlere katılımının az olduğu söylenebilir. 

IX.14 SONUÇ 

 KOBĠ‘lere sağlanan desteklerden teknoloji, eğitim, finans, makine/teçhizat, pazarlama 

ve danıĢmanlık desteklerinin KOBĠ‘lerin ürün kalitesi üzerinde pozitif bir etkiye sahip 

oldukları görülmüĢtür. teknoloji, eğitim, finans, makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık 

destekleri ile ürün yeniliği arasında pozitif bir iliĢki ortaya çıkmıĢtır. teknoloji, eğitim, finans, 

makine/teçhizat, pazarlama ve danıĢmanlık desteklerinin KOBĠ‘lerin kârlılığını doğrudan 

etkilediği görülmüĢtür. Bu sonuçlar seçilen örnek kitle ile sınırlıdır. Daha sonraki 

çalıĢmalarda firma sayısı artırılarak ve ilave edilecek bölgelerdeki KOBĠ‘ler dikkate alınarak 

araĢtırma geniĢletilebilir. 

IX.15 ÖNERĠLER 

AraĢtırmada KOBĠ‘lere sağlanan teknoloji desteği, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi, ürün 

yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmakla beraber bu 

sonucun güvenilir olduğu söylenemez. Yapılan çalıĢmaya 218 iĢletme katılmıĢ ancak bunların 

çok az bir kısmı 21 iĢletme ile yaklaĢık %9,6‘sı katılmıĢ olup teknoloji desteğinin ürün 

kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif etkisinin olup olmadığı konusunda gerçekçi 

bir sonuç çıkması beklenmemektedir. Bunun sebebi ise KOBĠ‘lerin teknoloji desteğinin 

kapsamının ve faydalarını algılayamamasıdır. ĠĢletmelerin teknoloji desteklerinden 

faydalanabilmeleri için bilgilendirme toplantıları düzenlenmelidir. ĠĢletme sahiplerine veya 

çalıĢanlarına teknolojiye yapılan yatırım ve teknoloji kullanımı ile ürün hatalarındaki 

kusurların daha ürün tasarım aĢamasında iken giderileceği ve sonuçta ürünün kalitesinin 

artacağı ve kalite maliyetin düĢeceği anlatılmalıdır. Teknolojik geliĢmenin uluslararası rekabet 

gücünün arttırılması için gerekli düzeyin altında kalması sonucu, otomasyona geçiĢ 

uygulamalarının gerçekleĢtirildiği iĢletmelerde ortaya çıkan kısa vadeli istihdam azaltıcı 

etkileri telafi edecek teknoloji bağlantılı faaliyetler yaratılmalıdır. Küçük ve orta ölçekli 

iĢletmelerin, teknoloji ile ilgili yetersizliklerinden kaynaklanan sorunları tespit edilerek çözüm 

yolları aranmalıdır. Yeni dünyada eski yöntemlerle çalıĢılarak üretilen mal ve hizmetlerin yeni 

teknolojiler kullanılarak üretilen mal ve hizmetlerle yarıĢamayacağı, pazarlarda kendine yer 

bulmasının çok zor olacağı konusunda bilgilendirilmelidirler.. Bu nedenle KOBĠ‘lerin 

teknolojiyi çok yakından takip etmeleri için çalıĢmalar yapılmalıdır. 
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KOBĠ‘lere sağlanan eğitim desteğinin, KOBĠ‘lerin ürün kalitesi, ürün yeniliği ve 

karılılığı üzerinde pozitif etkisinin olduğu tespit edilmekle birlikte, destekten faydalandığını 

ve ürün kalitesi ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif yada negatif bir etkisinin olduğunu 

düĢünen katılımcı sayısının 16 iĢletme gibi küçük bir rakam olması ve toplam 218 iĢletmenin 

sadece %7,53‘ünü kapsaması nedeni ile pozitif yada negatif bir etki yaptığını tam anlamıyla 

göstermemektedir. Ancak elde edilen verilerin doğruluğunun tartıĢmaya açık olmasının asıl 

sebebi KOBĠ‘lerin teknoloji desteğinde olduğu gibi eğitim desteğinden de faydalanmamaları 

ya da faydalanamamalarıdır. Her ne kadar  KOBĠ‘ler için eğitim desteğinin pek önemi 

olmamasına rağmen diğer konular kadar eğitim konusunda bir iĢletme için çok önemlidir. En 

küçük bazda düĢünürsek örneğin et kesmeyi bilmeden kasaplık yapmak ya da et kesmeyi 

bilmeyen personel çalıĢtırmak açılan iĢletmenin devamlılığını sağlamasına engeldir. Bu 

nedenle KOBĠ‘lere eğitimin öneminin kavratılması ve bu konuda çalıĢmaların yapılması 

gerekmektedir. Eğitim konusunun göz ardı edilmesi yapılan iĢin kalitesini düĢürür ve buna 

bağlı olarak da müĢteri memnuniyetinin yitirilmesiyle birlikte karlılıkta ortadan kalkar. 

KOBĠ‘lerin önemli bir kısmında gerekli eğitim düzeyi ve bilgi birikimi bulunmamaktadır. 

KOBĠ‘lerin geliĢiminin sağlanabilmesi ve istihdamın istenilen düzeyde gerçekleĢebilmesi 

acısından eğitim konusuna gereken önemin verilmesi ve bu konuda düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir.(ÖZTÜRK Ö.Uzmanlık Tezi, 2007, s.1) Eğitim sisteminin iĢgücü piyasasının 

yani istihdamı sağlayacak olan iĢletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmalıdır. ġu 

anki eğitim sistemiyle iĢgücü piyasası arasında kopukluk mevcut olup, iĢletmelerin ihtiyacı 

olan nitelikte iĢgücü sağlanamamaktadır. KOBĠ‘lerin değiĢen koĢullarda belirlenen eğitim 

ihtiyaçlarına yönelik sınıf içi, laboratuar veya iĢbaĢında olmak üzere teknik, yönetim, kalite, 

teknoloji, mali ve mevzuat konularında eğitim programları hazırlanmalı, bu konularla ilgili 

olarak seminer, kurs ve konferanslar düzenlenmelidir. 

KOBĠ‘lerin kuruluĢ aĢamasından itibaren en çok ihtiyaç duydukları ve araĢtırmamız 

kapsamındaki altı desteğin en gözdesi finans durumundadır ve KOBĠ‘ler tarafından en çok 

faydalanılan destek Ģeklidir. Nitekim araĢtırmamız sonucunda da en çok faydalanılan destek 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Toplam 218 iĢletme arasından 57 iĢletme yani %26,14 oranında finans 

desteğinin üretim kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif veya negatif etkisinin 

olduğunu düĢünmektedir. Ancak görülmektedir ki finans desteğini alan iĢletme sayısı çok 

azdır. Bu da demek oluyor ki finans desteği de yeteri kadar ulaĢılabilir durumda değildir. 

KOBĠ‘lerin finansman ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için maliyetleri düĢürmeye yönelik bazı 

politikalar uygulamaktadır. Ancak iĢletmelerin bu politikaları yapabilmeleri için gerekli bilgi 

ve beceriye sahip değildirler. Bu politikaları gerçekleĢtirmek için iĢletmelerin profesyonel 
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yöneticiler tarafından idare edilmesi gerekmektedir.  Bunun dıĢındı devlet ve anlaĢmalı kurum 

veya kuruluĢlar tarafından sağlanan finanslarada ulaĢmakta güçlük çekmektedirler. Ağır 

baĢvuru Ģartları, haberdar olmama, bilinçlendirilmeme nedeni ile finansman 

sağlanamamaktadır. Büyük iĢletmelerin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi nedeni 

ile sağlanan desteklerin baĢvuru koĢullarının daha çabuk hazırlanması ve küçük iĢletmelerin 

zaman kaybı nedeni ile faydalanamaması a baĢka bir sebeptir. KOBĠ‘lerin finans desteğini 

sadece kuruluĢ aĢaması veya borç kapatma aracı olarak görülmesi de ayrı bir sorundur. 

KOBĠ‘lere finans desteğinin sadece kuruluĢ veya borç kapatmak için değil makine/teçhizat, 

AR-GE çalıĢmaları, yeni teknolojiler, laboratuar ve nitelikli personelin istihdamında da 

kullanılarak ürün kalitesi, ürün yeniliği ve buna bağlı olarak da karlılığı ortaya çıkaracağı 

konusunda bilinçlendirilmelidirler. Burada da görüldüğü gibi yine asıl sorunun eğitim olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 

KOBĠ‘lerin üretim açısından en önemli unsurlarından biride makine/teçhizat‘tır. 

AraĢtırmada devletin sağladığı makine/teçhizat desteğinden 218 iĢletme arasından 37 

iĢletmenin yararlandığı toplamda %16,97‘lik kısmını oluĢturduğunu görüyoruz. Ancak bu 

rakamında doğruluğu tartıĢılır. Çünkü finans desteği alan iĢletmelerin bir kısmının bu finans 

desteğiyle makine/teçhizat alarak değerlendirmiĢ ve bu yüzden makine/teçhizat desteğinin de 

ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif veya negatif olarak etkilediğini 

algılayarak seçim yapmıĢ oldukları düĢünülmektedir. Makine/teçhizat desteğinin de yeterince 

KOBĠ‘lere ulaĢtığı değerlendirilemez. Destekten daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek 

için bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Destek koĢullarınında hafifletilmesi gerektiği 

düĢünülmektedir. KOBĠ‘ler için ortak kullanım atölyeleri, laboratuarları, makine-ekipman ve 

laboratuar cihazları sağlayarak bu iĢletmelerin modernizasyonunun sağlamak, ürün kalitelerini 

yükseltmek, ihracata yönlendirmek, istihdam geliĢtirerek ülke ekonomisine olan katkılarını 

arttırmak amacıyla iĢletmeleri desteklemek için çeĢitli ortak kullanım atölyesi ve ortak 

kullanım laboratuarı geliĢtirilmeli ve sayıları arttırılmalıdır. Sağlanacak makine ve teçhizat 

desteği ile firmaların teknoloji kullanımı, ürün ve süreçlerde yenilik yapma olanakları artacak 

böylece insandan kaynaklanan hatalar, üründeki kusur sayısı ve maliyet düĢürülecek, 

verimlilik arttırılacak, yüksek kalite ve düĢük fiyat avantajı da sağlanacağı için sonuçta 

müĢteri memnuniyeti, satıĢ ve karlılıkta bir artıĢ gerçekleĢecektir. 

Pazarlama desteği talebi en düĢük olan destek çeĢidi olarak görülmektedir. 

AraĢtırmaya katılan 218 iĢletmeden 12 adedi yaklaĢık %5,50‘si pazarlama desteği aldığını, 

ürün kalitesi, ürün yeniliği ve karlılığı üzerinde pozitif veya negatif olarak etkilediği 

düĢüncesinde olup, pozitif yönde etkilediğini düĢünenlerin sayısı fazladır. Diğer destek türleri 
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gibi bu destekten de faydalanma oranı düĢüktür. Bunun bir sebebi iĢletmelerin bölgesel veya 

yöresel boyutta olması ihracata yatkın veya ülke içerisinde dağıtımı olmayan ürünlerin 

üretilmesi sebebiyle bu desteğe ihtiyaç duymadıkları düĢünülebilir. Bir diğer sebebi de 

bilinçsizlik, pazarlama desteğinin iĢletmeye ne gibi değerler katacağının bilinmemesi olarak 

değerlendirilebilir. KOBĠ‘lerin yeni pazarlara girebilme, ürünlerini sadece yerel pazarlarda 

değil yurt dıĢı pazarlarda da satabilme konusunda küçük ölçekli olmaktan kaynaklanan 

sorunlarını gidermek amacıyla pazarlama ve pazar bilgileri, e-ticaret konusunda 

bilinçlendirilmeli, danıĢmanlık hizmeti verilmeli ve uluslar arası iletiĢimlerini 

sağlayabilmeleri için gerekli olan ağın sağlanması gerekmektedir. Uluslar arası pazarlara 

çıktıktan sonra bu bölgelerdeki müĢteri memnuniyetini arttırmak amacıyla ürün yenileme ve 

iyileĢtirme çalıĢmaları hız kazanacaktır. Bu çalıĢmalar ile birlikte teknolojide beraberinde 

geliĢecektir. Hammadde ve iĢ gücündeki kayıplar, fireler azalacak, verimliliğin artması 

sağlanacaktır. 

DanıĢmanlık desteği ile ilgili yapılan araĢtırma sonucunda çıkan sonuçta diğerlerinden 

farklı değildir. 218 iĢletme arasından sadece 13 iĢletme danıĢmanlık desteğinin ürün kalitesi, 

ürün yeniliği ve karlılık üzerinde pozitif etkisi olduğunu düĢünmektedir. Genel toplam 

içerisinde %5,96 değerle yer almaktadır. Kendi görüĢüme göre yukarıda saydığımız bütün 

desteklerin azlığının temel sebebi danıĢmanlık hizmetinden faydalanılmamasıdır. Çünkü 

KOBĠ‘lerin teknoloji, eğitim, finansman, makine/teçhizat ve pazarlama desteklerinden 

faydalanabilmeleri için bu konuda bilgi almaları, desteklerden haberdar olmaları, bu 

desteklerden de doğru yerlerde ve zamanda faydalanabilmeleri için yönlendirilmeleri 

gerekmektedir. ĠĢte bu noktada danıĢmanlık desteği en güçlü Ģekilde yerini alır. Diğer 

saydığımız ve değerlendirdiğimiz desteklerin olmazsa olmazı danıĢmanlıktır. Karanlıktaki el 

feneri gibi, KOBĠ‘lerin doğru yolda doğru yöntemlerle ilerlemesini sağlar. Desteklerin 

yerlerine ulaĢabilmeleri ve ulaĢım yollarını öğrenebilmeleri için danıĢmanlık desteğinin 

anlatılması ve öneminin KOBĠ‘lerce anlaĢılması gerekmektedir. Profesyonel bir çalıĢmanın 

sonucunda hem gerektiği zaman hem de gerektiği yerde amacına ulaĢılacak Ģekilde 

desteklerden faydalanmaları sağlanır. Özellikle kalite yönetim sistemleri konusunda sağlanan 

danıĢmanlık destekleri, KOBĠ‘lerin girdi aĢamasından satıĢ sonrası hizmetlere kadar bütün 

üretim süreçlerinin izlenmesini ve ölçülmesini sağlamaktadır. DanıĢmanlık desteği ile 

KOBĠ‘lerin müĢteri odaklı çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. danıĢmanlık desteği sayesinde 

sağlanacak iyileĢtirmeler sonucu KOBĠ‘lerin satıĢları artacak, pazar payı büyüyecek ve 

kârlılıkları artmıĢ olacaktır. 
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SÖZLÜK 

Ġktisadi  : Tutumsal 

Sosoyo-ekonomik : Aynı anda hem toplumsal alanı hem ekonomik alanı veya aralarındaki 

iliĢkileri ilgilendiren. 

Ġstihdam  :  Bir görevde, bir iĢte kullanma. 

Entegre  : BütünleĢmiĢ 

Entegrasyon  : BütünleĢme, Uyum 

Konsolide  : Vadesi uzatılan (borç) 

MüteĢebbis  : GiriĢimci: 

Sübvansiyon  : Destekleme 

Ekosistem  : Belirli bir alanda bulunan canlılar ile bunları saran çevrenin karĢılıklı 

iliĢkileri ile meydana gelen ve süreklilik gösteren ekolojik sistem 

Antitröst   : Tek bir ana firmanın büyük hissedarı olduğu, aynı tip ürünleri üreten 

kardeĢ Ģirketlerin ya da birbirleri ile sermaye ve ortak bağı bulunmayan fakat aynı tip ürünleri 

üreten birkaç firmanın aralarındaki ticari rekabeti önleyerek karlarını artırmak amacıyla 

resmen birleĢmesi ya da gayriresmi olarak ortak hareket etmesini engellemeye yönelik her 

türlü politik veya ekonomik giriĢimdir.  

Demografi  : Nüfus Bilimi 

Ġnovasyon  : Yenilik 

Prototip  : Çoğaltılacak, üretilecek bir Ģeyin modeli, örnek 

Sentez   : Element veya baĢka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileĢik 

cisimler oluĢturma, bireĢim 

Ġnkübasyon  : Hastalık etkeninin vücuda giriĢiyle hastalık belirtilerinin meydana 

çıkıĢı arasında patojen mikroorganizmanın vücutta geliĢimi 

Farkındalık  : Farkında olma durumu 

Etüt   : Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araĢtırma, ön çalıĢma 
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