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1. Giriş 
İş Ortamı ve Girişimcilik çalışma alanının hedefi daha yüksek ulusal katma değer 
yaratmak için Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) aracılığıyla verimliliğin ve 
rekabetçiliğin artırılmasını sağlamaktır. Ulusal katma değerin artırılması için 
geliştirilecek stratejiler: 

• Mevcut işletmelerin BİT yetkinliklerinin artırılmasını,  
• Potansiyel girişimcilerin iş fikirlerini olgunlaştırıp mevcut ve yeni iş 

alanlarına girişlerinde BİT’ten etkin olarak faydalanmalarını 
hedefleyecektir. 

 
Dünyadaki ve Türkiye’deki çalışmalar büyük ölçekli işletmelerin BİT yetkinliği ve 
yatırımlarının KOBİ’lere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sebeple 
ana hedef küçük işletmelerin, BİT kullanımını teşvik ederek büyümelerini 
sağlamak ve böylece BİT adaptasyonunu tabana yayarak yenilikçiliği ve verimliliği 
ülke genelinde artırmaktır.  
 
Günümüz iş dünyasında ekonomi üzerindeki coğrafi sınırlar etkisini giderek 
yitirmektedir. Bu ortamda ayakta kalmanın tek yolu rekabet gücüdür. Rekabet 
gücünü yakalamanın ilk koşulu düşük maliyet (işletmenin belli bir ürünü 
rakiplerine göre daha az girdi kullanarak üretmesi); ikinci koşulu ise ürün 
farklılaştırmadır (işletmenin rakiplerine göre ürünlerini çeşitlendirmesi ve üründe 
değişiklik yapması). Her iki durumda da işletmelerin rekabet güçleri artmaktadır 
ve işletmeyi rekabet edebilir konuma taşıyacak olan verimlilik ve/veya 
yenilikçiliktir.  
 
Doğru rekabet stratejisi belirlemek için işletmeler çevreleriyle birlikte bir bütün 
olarak ele alınmalı ve bu bütünlük içinde işletmelerin rekabetçiliğini etkileyen 
kurum içi ve kurum dışı faktörlerin sağlıklı bir şekilde belirlenmesine çalışılmalıdır.  
 
Bu çalışmada işletmelerin rekabet gücünü olumlu yönde etkileyen işletme içi 
faktörler (BİT kullanımı) ve işletme dışı faktörler (kamu alımları, doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı) aşağıda açıklanan değerlendirme yaklaşımı çerçevesinde 
incelenmektedir. 
 
Türkiye ekonomisi, son yıllarda sağlanan ekonomik ve politik istikrar ile büyüme 
eğilimi içine girmiştir. Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) 2004’teki büyümesi 
%9’un üzerinde gerçekleşmiştir. Merkez Bankası’nın Ağustos 2005’te yayınladığı 
beklenti anketine göre yıl sonu GSMH’ın %5-%5,5 arasında büyüyeceği tahmin 
edilmektedir. Sabit fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ise 2004 yılında 
%8,9 büyümüştür1. 

                                                 
1 TCMB 

Projenin ana 
amacı ulusal 
katma değerin 
artırılmasıdır. 

Verimlilik ve 
yenilikçilik firmaların 
rekabet gücünü 
etkileyen önemli 
faktörlerdir. 

Türkiye ekonomisi 
2001’den itibaren 
büyüme eğilimi 
içindedir. 
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Şekil 1: Yıllara Göre GSMH (Milyar ABD 
Doları) 

Şekil 2: 1987 Sabit Fiyatlarıyla GSYİH 
(Milyar ABD Doları) 

 
Kaynak: TCMB 
* BYBO: Bileşik Yıllık Büyüme Oranı 

 
Kaynak: TCMB 

 
2001 yılından itibaren Türkiye ekonomisi istikrarlı bir şekilde büyürken bir yandan 
da enflasyon ve faizler düşmektedir.  
 
Şekil 3: Yıllara Göre TÜFE (%) Şekil 4: Yıllara Göre Ortalama Faiz 

Oranları (%) 

 
Kaynak: TCMB 

 
Kaynak: TCMB 

 
Ekonomideki bu olumlu gelişmeler doğrudan yabancı sermayenin Türkiye’ye 
yönelmesini sağlamış ve yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, 2004 yılında bir 
önceki yıla göre yaklaşık %63,3 artarak 2,77 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır2.  
 
İthalat ve ihracat da 1999’dan itibaren yıllık ortalama %20’den fazla büyümüştür.  

                                                 
2 DİE 

2000 

%85,5

%38,2

%62,2

%53,9

%40,3

%23,6

 
BYBO 
-%22,7 

2004 2001 2002 2003 1999 

%68,8

%39,0

%68,5

%29,8

%18,4

%9,3

2000 

 
BYBO 
-%33,0 

2004 2001 2002 2003 1999 

126,8
136,2

126,0
136,0

143,8
156,7

2000 

 
BYBO 
%4,3 

2004 2001 2002 2003 1999 

185,2
200,0

145,7

180,9

239,2

299,5

2000 

 
BYBO* 
%10,1 

2004 2001 2002 2003 1999 
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Şekil 5: Türkiye İthalat ve İhracatı (Milyar ABD Doları) 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 
 
Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki fark 1999 
yılından bu yana neredeyse üç katına çıkmış; işsizlik %6,5’ten %10,3’e 
tırmanmıştır. Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması projesinin İş Ortamı ve Girişimcilik 
çalışma alanı kapsamında amaç girişimciliği ve işletmelerde BİT kullanımını 
artırarak verimliliği artırmak ve  işsizliği azaltmaktır: 

• İthalat ve İhracat Arasındaki Fark 
o İhracatın artırılması: İşletmelerimizin BİT kullanımıyla uluslararası 

platformda daha rekabetçi bir konuma yükselmeleri 
o İthalatın azaltılması: Ülke çapında yenilikçiliğin benimsenmesiyle 

teknolojide yurtdışından tedariğin azaltılması 
• İşsizlik 

o Pazardaki işletme sayısının artırılması: Girişimcilerin sayısının 
artırılması, Türkiye’ye daha çok doğrudan yabancı sermaye yatırımının 
çekilmesi ve teknolojik gelişmeler ışığında ortaya çıkabilecek yeni iş 
alanlarının belirlenmesi 

o Mevcut işletmelerin verimliliğinin artırılması ve büyütülmesi 
 
Şekil 6: Türkiye’de İstihdamın Gelişimi (Milyon Kişi) 

 
Kaynak: DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı 2004 Bölüm 10 Çalışma. (İşgücü=İstihdam edilenler + İşsizler) 
 
Yaşanan olumlu gelişmelerin sürdürülebilmesi, işsizlik artışı gibi olumsuz 
durumların giderilmesi ve Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler grubundan gelişmiş 
ülkeler grubuna geçmesi için BİT’i kullanarak verimliliği, rekabetçiliği artırmak, iş 
ortamını ve girişimciliği iyileştirmek bir öncelik haline gelmiştir. 
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Çalışmada Bilgi Toplumu’nun ekonomik verimliliği belirleyen pek çok faktöre 
doğrudan ya da dolaylı etkileri değerlendirilecektir. GSYİH’yı etkileyen 
faktörlerden biri işgücü verimliliğidir. İşgücü verimliliğini sermaye stoğu, 
istihdamdaki değişim ve toplam faktör verimliliği belirlemektedir.  
 
Şekil 7: GSYİH’yı Etkileyen Faktörler 
 

 
Kaynak: Groningen Growth and Development Center 
 
BİT kullanımından doğan BİT sermaye stoğunun artması, işgücü miktarı ve 
yetkinliğinin artması, ve BİT kullanarak süreçlerin daha verimli hale getirilmesi 
işgücü verimliliğini ciddi boyutlarda artırabilecek unsurlardır. GSYİH’nın büyüme 
kaynakları incelendiğinde Türkiye’de sermaye stoğunun artışının katkısının 
oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Toplam faktör verimliliğindeki artış, 1992-
2000 seneleri arasında GSYİH’nin büyümesini etkileyen unsurlardan birisi olarak 
görülmemektedir. Bu sebeple toplam faktör verimliliğindeki artış Türkiye için 
önemli bir büyüme fırsatı yaratabilir. 
 
Şekil 8: GSYİH Büyümesi Kaynakları (1992-2000) 
 

 
Kaynak: Saygılı, Cihan ve Yurtoğlu – 2001 
 
 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 10 / 112 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

Amerika’da BİT yatırımı artışı ve işgücü verimliliğindeki artış 1987-1995 ve 1995-
2000 seneleri arasında incelendiğinde paralel bir eğilim gözlenmektedir.  
 
Şekil 9: ABD Yıllık Ortalama İşgücü 
Verimliliği Artışı 

Şekil 10: ABD Yıllık Ortalama BİT 
Yatırımı Artışı 

 
Kaynak: BLS, BEA 

 
Kaynak: BLS, BEA 

 
Amerika’da 1974-2001 seneleri arasında BİT sermayesinin işgücü verimliliği artışı 
içindeki payı %30’lardan %42’ye çıkmıştır. 1996-2001 yılları arasında toplam 
faktör verimliliğinin işgücü verimliliğine katkısı ise %41’dir. Her iki faktör birlikte 
işgücü verimliliğindeki artışın %80’inden fazlasını oluşturmaktadır. 
 
Şekil 11: ABD İşgücü Verimliliği Artışına Katkı (%) 

 
 
Kaynak: S.Oliner ve D.Sichel, 2003 
 
Öte yandan yapılan çalışmalarda Şekil 12'de gösterildiği gibi BİT’in verimliliğe 
etkisinin farklı sektörlerde değişim gösterdiği belirlenmiştir. Katkı her sektör için 
aynı oranda olmamaktadır. Yine Şekil 12'den de görüleceği gibi BİT sermayesi 
derinleşmesi oranının benzer olduğu endüstrilerde işgücü verimliliğinin büyümesi 
ciddi boyutlarda farklılık göstermektedir. Sonuç olarak BİT kullanımı işgücü 
verimliliğini mutlak olarak artırmamakta, ancak doğru kullanım ve iş süreçlerinin 
BİT yardımıyla etkin ve verimli olarak tasarlanması işgücü verimliliğini 
artırmaktadır. 
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Şekil 12: Sektörlere göre BİT Kullanımının Verimliliğe Etkisi, ABD 
 

 
 
Kaynak: University of Groningen, “ICT and Europe’s Productivity Performance Industry-level Growth Account 
Comparisons with the United States”, Aralık 2003 
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2. Değerlendirme Yaklaşımı 
İlk bölümde belirtildiği gibi rekabet stratejisinin doğru bir biçimde belirlenebilmesi 
için işletmeler çevreleriyle bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu sebeple öncelikle iş 
ortamı analiz edilecektir.  
 
“Mevcut Durum Değerlendirmesi” bölümünde öncelikle işletmeler, ölçeklerine 
göre işletmelerin BİT’e yaklaşımları, KOBİ’lerin iş ortamındaki yeri ile yurtiçi ve 
yurtdışında karşılaşılan rekabet incelenecektir. İş ortamı ve girişimciliğe yönelik 
Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de yürütülen çalışmalar ile “İş Ortamı” bölümü 
tamamlanacaktır. 
 
Girişimciliğin geliştirilmesi ve işletmelerin bilgi ve iletişim teknolojileri 
yetkinliklerinin artırılması, hukuki altyapı çerçevesinde işletmelerin yaşam 
döngüsü içinde incelenmektedir. 
 
Şekil 13: İşletmenin Yaşam Döngüsü  
 

 
 
“İşletmelerin Yaşam Döngüsü”, iş ortamına yeni giren bir girişimcinin yeni iş 
fikirleri üretip bunları hayata geçirmesi, iş kurması ve işletmesini idame ettirmesi 
aşamalarında geçtiği evreler göz önüne alınarak analiz edilecektir. Ayrıca bu 
bölümde sürecin her adımında karşılaşılan engeller ve işletmenin devam 
ettirilmesi aşamasında verimliliği artırmak için işletmenin kazanması gereken BİT 
yetkinlikleri incelenecektir. 
 
“Girişimcilik” bölümünde, fikir üretme aşamasından işletmeyi kurma aşamasına 
kadar geçen sürece odaklanılacaktır. Bu adımdaki ana konular Türkiye’de 
girişimciliğe eğilim, karşılaşılan engeller ve girişimci sayısını artırmak için yapılan 
çalışmalardır. “İş Kurma” bölümünde kurulan işletme sayısının az olma sebepleri; 
finansmana erişimde karşılaşılan problemler ve bürokratik engeller ele alınarak 
incelenecektir. “İşletmenin Devamı” bölümünde ise, işletmenin verimliliğini 
artırmak amacıyla hangi BİT adaptasyon süreçlerinden geçmesi gerektiği analiz 
edilmektedir. Bu süreçler, işletmede öncelikle BİT farkındalığının oluşması, daha 
sonra işletmenin BİT’i benimsemesi ve en sonunda uygulamaya koyması 
aşamalarıdır. 
 
Genel anlamda girişimcilik, işletmenin kurulması ve devam ettirilmesi 
aşamalarında karşılaşılan problemler ve işletmede BİT kullanımının artırılmasına 
yönelik konulara ek olarak BİT sektöründe faaliyet göstermek isteyen bir 
girişimcinin fikir üretme ve işletmeyi kurma aşamalarına da ilgili bölümlerde 
değinilmektedir. BİT sektörü firmalarının işletmelerini idame ettirme aşaması ise 
Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması Bilgi ve İletişim Teknolojileri çalışma alanı 
altında incelenecektir. 
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“Problemler ve Yürütülen Çalışmalar Özeti” bölümünde işletmelerin karşılaştığı 
problemler ve varsa her birini gidermeye yönelik halihazırdaki çalışmalar aynı 
tabloda verilecektir. Bu bölümün amacı Türkiye’de iş ortamı ve girişimciliğe 
yönelik çalışmaların hangi problemleri ortadan kaldırabileceğini kuş bakışı olarak 
görebilmek ve “Türkiye’de İş Ortamı ve Girişimciliğe Yönelik Çalışmalar” ile 
“İşletmelerin Yaşam Döngüsü” bölümlerini birbiri ile ilişkilendirmektir. 
 
“Hukuki Çerçeve” bölümünde işletmelerin BİT’e adaptasyon aşamalarında 
duyabilecekleri güvenlik kaygısını gidermeye yönelik koruma mekanizmalarına, 
yeni kanunlar ve tasarılarda öngörülen teşvik edici hükümlere (e-İmza, ticaret 
kanunu tasarıları, borçlar kanunu tasarıları, yabancı sermayenin teşvik edilmesi 
ve KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik kanunlar) ve Avrupa Birliği’ndeki e-Ticaret, 
e-İmza, e-Fatura ve güvenlik gibi konuların mevzuatına değinilmektedir. 
 
“GZTF Analizi” bölümünde Türkiye’deki iş ortamı ve girişimciliğin güçlü ve zayıf 
yönleri ile karşısındaki fırsatlar ve tehditler ortaya konacaktır. Bu analizler ışığında 
atılması gereken adım önerileri de belirtilecektir. 
 
“Uluslararası Örnek Uygulamalar” bölümünde iş ortamı ve girişimcilik alanında 
örnek uygulamalar yapmış ülkeler ile teknoloji üreten grupların yaratılması ve 
girişimcilik ruhunun teşvik edilmesi konularındaki örnek olaylar incelenmektedir. 
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3. Mevcut Durum Değerlendirmesi 

3.1. Vizyon ve Strateji 
 
Türkiye’nin e-Dönüşüm bağlamında iş ortamı ve girişimcilik alanında belirli, 
herkes tarafından bilinen ve benimsenmiş bir vizyonu bulunmamaktadır. 
Türkiye’de iş ortamı ve girişimciliğin geliştirilmesi yönünde faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşlar (örneğin KOSGEB, TOBB, ABİGEM, vb.) çeşitli faaliyetlerde 
bulunmaktadırlar. Yapılan faaliyetler kendi başlarına belirli fayda sağlasalar da 
ortak bir vizyonun olmaması ve bu vizyona yönelik stratejilerin, hedeflerin ve 
ölçümlemelerin olmaması, sağlanan faydaların maksimize edilmesini 
engellemektedir. Ayrıca yeni girişimcilerin veya işletmelerin, faydalanabilecekleri 
teşvikler/programlar hakkında farkındalık seviyeleri yeterli düzeyde değildir. 
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü: 
Buna en iyi örnek, BİT’e yönelik girişimcileri yönlendirecek bir stratejinin 
bulunmamasıdır. Örneğin yazılım alanında Türkiye’nin bir vizyonunun ve 
stratejisinin olmaması,  bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin genel olarak 
odaklandığı yazılımların, daha çok pazarda bulunan ürünlerin birer kopyası ya da 
geliştirilmiş versiyonları olmasına sebep olmuştur. Aynı durum özellikle BİT’e 
yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için de geçerlidir.  BİT sektörüne 
yatırım yapmak isteyen ve Türkiye’deki bilgi birikiminin (know-how) gelişmesinde 
önemli katkı sağlayacak yabancı yatırımcılara yönelik özel bir strateji 
bulunmamaktadır. 

3.2. İş Ortamı 

3.2.1. Genel Durum 
 
Türkiye iş ortamı 1980’lerde köklü reformlara sahne olurken 1990’lar genelde 
Türk ekonomi tarihinin kayıp yılları olarak anılmıştır. 90’lı yıllara şekil veren 
olaylardan ilki, Türkiye’nin Irak’la ekonomik ilişkisini neredeyse durma noktasına 
getiren, 1991’in Ocak ayındaki Körfez Savaşı’dır. Savaşı takiben 1994 krizi patlak 
vermiştir. AB ve Türkiye arasında 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği 
Türkiye’ye birçok fırsatın yanında bazı yükler de getirmiştir. 90’ların sonlarına 
doğru Asya’da yaşanan kriz dünyanın birçok ülkesini etkilemiştir. Hükümetin 2000 
yılında uygulamaya başladığı deflasyon programı 2001 Şubat’ında çökerek yeni 
bir kriz çıkmasına neden olmuştur. Türkiye, 2001 krizini takiben Dünya Bankası 
ve IMF’in gözetimi altında yeni bir ekonomik istikrar programını uygulamaya 
başlamıştır3. 
   
Türkiye’nin refah seviyesinin artırılması kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT) ve ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan Türkiye Sanayi Politikası 2003 
yılının Eylül ayında onaylanmıştır. Onaylanan Türkiye Sanayi Politikası’nın 
hedefleri arasında;  

• İhracatın artırılması, 
• Yatırımların teşvik edilmesi, 
• Teknolojik kapasitenin artırılması ve Ar-Ge’nin özendirilmesi, 

                                                 
3 Özlem, Ö. (2004), “Clusters and Competitive Advantage – Industrial Clusters in Turkey” 
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ortamı ve 
girişimcilik 
alanında ortak bir 
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• Kalite ve verimliliğin artırılması, 
• İşgücü yetkinlik alanlarının genişletilmesi, 
• Girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesi, 
• İstikrarlı büyüme için organize sanayi bölgelerinin yaratılması, 
• Rekabetçi bir iş ortamının kurulması 

 
bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de büyük ölçekli işletmeler incelendiğinde en büyük on şirketten dördü 
otomotiv, dördü enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. 
 
Tablo 1: 2004 Yılında İlk 10 Kuruluş 

Sıra Kuruluş Kamu Özel Yılık Ciro (Milyar 
ABD Doları) 

1 Tüpraş x  7.344,6 
2 Ford Otomotiv  x 3.125,3 
3 Toyota  x 2.353,9 
4 Oyak - Renault  x 2.305,6 
5 Ereğli Demir ve Çelik  x 2.085,9 
6 EÜAŞ x  2.002,9 
7 Arçelik  x 1.890,3 
8 Vestel  x 1.690,2 
9 Tofaş  x 1.509,4 
10 Aygaz  x 1.329,0 

Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2004 
 
2004 ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndaki işletmelerin GSMH içindeki payı 
%13,5, Türkiye sanayi katma değeri içindeki payı ise %54,2’dir. Bu oranlar Şubat 
2001 ekonomik krizi sonrası gözle görülür bir artış göstermiştir. 
 
Şekil 14: 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşunun GSMH İçindeki Payı (%) 

Şekil 15: 500 Büyük Sanayi Türkiye 
Sanayi Katma Değeri İçindeki Payı (%) 

Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2004 Kaynak: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2004 

 
Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık %95’inin mikro ölçekli4 olması, özellikle imalat 
sanayiinde faaliyet gösteren kuruluşlar için, kendilerine ulaşım, altyapı ve yetkin 
personel istihdamı konusunda avantaj sağlayabilecek Organize Sanayi Bölgeleri 
ve Küçük Sanayi Siteleri gibi oluşumlar içinde yer almalarının önünde bir engel 
teşkil etmektedir. 

                                                 
4 1-9 çalışan sayısına sahip işletmeler, DİE 
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Şekil 16: İmalat Sanayi İşletmelerinin Bulunduğu Yerlere Göre Dağılımı (%) 

 
Kaynak: İşletmelerin Ölçeksel Dağılımı, DİE 2003 
 
Ülkemizde toplam işletmelerin %99,8’i KOBİ statüsündedir5. Devlet İstatistik 
Enstitüsü’nün (DİE) 2001 yılında yaptığı “İşletmelerin Ölçeksel Dağılımı” 
çalışmasına  göre küçük ve orta ölçekli işletmeler toplam çalışan nüfusun 
%76,7’sini istihdam etmesine rağmen bu işletmelerin yaratılan katma değer 
içindeki payları ancak %26,5’tir. Ayrıca KOBİ’ler sermaye yatırımının %38’ini ve 
ihracatın %10’unu gerçekleştirip banka kredilerinin de %5’ini kullanmaktadır. 
 
2003 yılının Ocak ayı itibariyle Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’na 
(TESK) kayıtlı 2,76 milyon esnaf ve sanatkar işyeri vardır. İşletme sayısı ise 
DİE’nin 2003 yılında yürüttüğü “Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı”na göre 1,72 
milyondur.  
 
Tablo 2: İşletmelerin Çalışan Sayısına Göre Dağılımı (%) 

Ülke 0-9 10-49 50-99 100-499 500+ 
Macaristan 96,2 3,0 0,6 0,1 0,1 
Türkiye 94,9 3,2 0,8 0,9 0,2 
Romanya 92,8 5,8 1,4 0,0 0,0 
İtalya 83,7 14,3 1,1 0,8 0,1 
Fransa 82,4 13,8 2,4 1,3 0,1 
İngiltere 72,0 20,5 3,3 3,5 0,7 
Amerika 56,8 15,8 20,7 5,2 1,5 

Kaynak: İşletmelerin Ölçeksel Dağılımı, DİE 2003 
 
Yapılan sayımlara göre6 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya toplam 
işyerlerinin %40,3’ünü kapsamaktadır. En az işyeri bulunan iller ise Tunceli 
(%0,1), Ardahan (%0,1), Bayburt (%0,1), Hakkari (%0,1) ve Gümüşhane’dir 
(%0,2). 
 
Aynı araştırmaya göre istihdam, işyerleri sayısına paralellik göstermektedir. En 
fazla istihdam İstanbul (%27,9), Ankara (%8,5), İzmir (%7i4), Bursa (%5,0) ve 
Antalya’dadır (%3,2). Tunceli, Ardahan, Bayburt, Hakkari ve Gümüşhane ise en 

                                                 
5 DPT KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (Aralık 2004) 
6 DİE, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, 2002 
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Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri             
%0,54 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 17 / 112 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

az istihdamın olduğu iller olarak toplamda Türkiye genelindeki istihdamın 
%0,4’ünü oluşturmaktadır. 
 
Türkiye’deki işletmelerin sektörel dağılımları incelendiğinde yarıya yakınının 
ticaret alanında faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bunu izleyen sektörler imalat ve 
ulaştırmadır. 
 
Şekil 17: Türkiye’deki İşletmelerin Sektörel Dağılımı (%) 

 
Kaynak: DİE, Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı, 2002 
 
Türkiye’de işletmelerin BİT yaklaşımları incelendiğinde büyük ölçekli firmalar ile 
küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında belirgin bir fark olduğu gözlenmiştir. 
Sonraki bölümlerde bulguları detaylı olarak paylaşılacak olan “Bilgi Toplumu 
Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması Raporu”nda aşağıdaki faktörlerin firma 
ölçeği büyüdükçe arttığı belirlenmiştir: 

• İnternet, e-Posta erişimi, 
• İnternet’i kullanma amacı ve çeşitliliği, 
• İnternet sitesi sahipliği, 
• Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanım alanları, 
• Tedarikçiler ile e-Ticaret, 
• e-Devlet hizmetleri kullanımı, 
• BİT konusunda dış kaynak kullanımı, 
• Kamu ihalelerine katılma durumu. 

 
Türkiye’deki işletmeler göz önüne alındığında özellikle KOBİ’ler üzerine 
odaklanılmalıdır. Bunun sebebi KOBİ’lerin toplam işletmelerin %99,8 gibi önemli 
bir kısmını oluşturmasına rağmen ekonomiye katkısının %26,5 seviyesinde 
kalması ve BİT kullanımının bu ölçekteki işletmeler arasında düşük olmasıdır. 
KOBİ’ler istihdam yaratma, kalkınmayı tabana yayma, ekonomik aktiviteyi teşvik 
etme, bölgesel sosyo-ekonomik dengeyi sağlama gibi konularda Türk 
ekonomisinin  temelini oluşturmaktadır. 
 
Türkiye’de KOBİ’lere destek olup faaliyetlerini izlemekle yükümlü kurumların farklı 
KOBİ tanımları karışıklık yaratmakta ve KOBİ'lerle ilgili sağlıklı istatistiksel 
verilerin oluşmasını engellemektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2004 yılı Ocak 
ayında yayınlanan “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı”nın 3.1 numaralı eylemiyle 
ülke şartlarını ve AB tavsiye kararlarını da dikkate alarak tüm sektörleri 
kapsayacak standart bir KOBİ tanımı oluşturmakla görevlendirilmiştir. Küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında 
yönetmelik, 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu ekinde 18 Kasım 2005 ve 25997 

İşletme ölçeği 
büyüdükçe BİT 
bilinci ve BİT 
yatırımlarının 
ciroya oranı 
artmaktadır. 
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KOBİ’lere ait ortak 
bir tanım yoktur. 

Otel-Lokanta 
%9,5 

Sosyal Hizmetler 
%5,3 
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%46,5 

İmalat 
%14,4 

%100 = 1.720.598 İşletme 
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sayılı Resmi Gazetede yayımlamıştır. Yönetmelik 2006’nın ilk yarısında yürürlüğe 
girecektir.  
 
Tablo 3: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kurumlara Göre KOBİ Tanımları 

Kurum Tanım 

KOSGEB 
• Yarattığı istihdam 151'den az olan işletmeler (Ölçek dağılımı: 1-50 Küçük, 

51-151 Orta) 
• İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler 

Hazine 
Müsteşarlığı 

• Yarattığı istihdam 251'den az olan işletmeler (Ölçek dağılımı: 1-9 Mikro, 10-
49 Küçük, 50-250 Orta) 

• İmalat sanayii, tarımsal sanayi ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren 
işletmeler 

• Bina, arsa hariç bilanço değeri 600 bin YTL'ye kadar işletmeler 

Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

• Yarattığı istihdam 201’den az olan işletmeler 
• İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler  
• Sabit sermaye değeri 2 milyon ABD Doları’nı aşmayan işletmeler 

Eximbank • Yarattığı istihdam 201’den az olan işletmeler 
• İmalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler 

Türkiye Halk 
Bankası 

• Yarattığı istihdam 251'den az olan işletmeler  
• İmalat sanayii, tarımsal sanayi ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren 

işletmeler  
• Bina, arsa hariç bilanço değeri 600 bin YTL'ye kadar olan işletmeler 

Devlet 
İstatistik 
Enstitüsü 

• Yarattığı istihdam 251'den az olan işletmeler (Ölçek dağılımı: 1-9 Mikro, 10-
49 Küçük, 50-250 Orta) 

Kaynak: KOSGEB, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Eximbank, Türkiye Halk Bankası, DİE - 2005 
 
Avrupa Birliği ise KOBİ’leri aşağıdaki kriterlere uyup anaparası veya oy hakkının 
%25'inden fazlası bir büyük işletme veya kuruluşun sahipliği veya kontrolünde 
bulunmayan işletmeler olarak tanımlamıştır. 
 
Tablo 4: AB KOBİ Tanımı 

Ölçek İstihdam Yılık Ciro Bilanço 
Mikro 1-9 1,0 milyon € 1,4 milyon € 
Küçük 10-49 9,0 milyon € 9,0 milyon € 
Orta 50-249 50,0 milyon € 43,0 milyon € 

Kaynak: Avrupa Birliği 
 
2006’da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre 10 kişiden az çalışan istihdam eden 
ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1 milyon YTL’yi aşmayan işletmeler 
mikro; 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da 
mali bilançosu 5 milyon YTL’yi aşmayan işletmeler küçük; 250 kişiden az yıllık 
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon 
YTL’yi aşmayanlar da orta büyüklükte işletme olarak sınıflandırılacaktır. 
 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplam işletme sayısı ve istihdamdaki 
büyük paylarından dolayı küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ülke 
ekonomisinde önemli bir role sahiptir. Türk KOBİ’lerindeki ölçek tanımları, işgücü 
ve yıllık ciroların daha düşük olması sebebiyle Avrupa Birliği ve Hindistan, 
Malezya, Kore, Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’lere nazaran 
farklılık göstermektedir. Ayrıca, teknik bilgi (know-how), yetkinlik seviyesi, 
sermaye miktarı ve özellikle Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanındaki modern 
teknolojiye erişim ve bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan faydalanma 
kabiliyeti açısından da göreceli olarak geri durumdadır. Buna ek olarak 
Türkiye’deki KOBİ’ler ve girişimciler finansman bulma konusunda güçlük 
yaşamaktadır. 
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KOBİ’lerin küreselleşme kapsamında ulusal piyasalar ötesindeki rekabet gücüne 
bakıldığı zaman çok başarılı olmadıkları göze çarpmaktadır. Türk KOBİ’lerinin 
%94 oranındaki çoğunluğu sadece yurtiçi pazar için üretim yapmaktadır7. 
KOBİ’lerin yurtdışı pazarlara yönelmeleri için uluslararası rekabetçiliklerini 
artırmaları gerekmektedir. 

3.2.2. Rekabet 
 
İşletmelerin karşılaştığı rekabet yurtiçi ve yurtdışı olarak iki ana başlık altında 
incelenecektir. İşletmelerin yurtiçindeki rakipleri başlangıçta yerel firmalardır; 
daha sonra işletme büyüdükçe yabancı firmalar ile de rekabete girilmektedir. 
Türkiye’deki KOBİ’ler incelendiğinde satışlarının %80’inin bulundukları şehirde 
gerçekleştiği görülmektedir. İhracattan gelen kısım sadece %6’dır. Diğer ülkeler 
ile karşılaştırıldığında işletmenin bulunduğu şehir dışına yaptığı satışların da çok 
az olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 5: Ülkelere Göre İşletmelerin Satış Cirolarının Geldiği Yer (%) 
 ABD İNGİLTERE ALMANYA FRANSA BREZİLYA ÇİN TÜRKİYE 
Yurtiçi (aynı 
şehir) 60 47 46 31 80 64 80 

Yurtiçi (diğer 
şehirler) 38 46 46 56 10 29 14 

Yurtdışı 
(ihracat) 2 7 8 13 10 7 6 

Kaynak: KOBİ Pazarı Araştırması, 2003 

3.2.2.1. Yurtiçi Rekabet 
 
Bu bölümde yurtiçinde rekabeti artıran iki ana etmene değinilecektir. Bu etmenler 
kamu ihalelerinin yaygınlaştırılması ve doğrudan yabancı yatırımların artmasıdır. 

3.2.2.1.1. Kamu Alımları 
 
Kamu alımları yarattıkları iş hacmi sebebiyle iş ortamının gelişmesinde önem 
teşkil etmektedir. Bu sebeple kamu tedarik sürecinin ve bunun iş ortamına 
katkısının incelenmesi gerekmektedir. 
 
Şekil 18: Türkiye’de Kamu Sektöründe Yıllık Mal ve Hizmet Alımı (Milyar ABD Doları) 

 
Kaynak: Maliye Bakanlığı 

                                                 
7 Microsoft KOBİ Pazarı Araştırması 2003 

Türk KOBİ’lerinin 
uluslararası 
pazarlardaki 
etkinlikleri  zayıftır.   
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kamu ihalelerinin  
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Kamu İhaleleri 
KOBİ’ler ile yapılan görüşmelerde kamu ihalelerinin tabana yayılmadığı görüşü 
belirtilmiştir. Küçük işletmeler kamu ihalelerine girişte çeşitli problemlerle 
karşılaşmaktadır. Çeşitli illerde KOBİ’ler ile yapılan fokus grup toplantılarında, 
KOBİ’ler devlet ihalelerine girişlerinde şu engellerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir: 

• İhale şartnamelerinin çok kesin kriterler içermesi, 
• Teknik şartnamelerin ihaleye katılacak şirketler tarafından yazılması ve bu 

şirketlerin şartları, kendilerini öne çıkaracak şekilde hazırlamaları, 
• Kaliteden çok fiyata odaklı değerlendirme yapılması, 
• İhale sürecinin yeteri kadar şeffaf olmaması – İhale kazanımlarında kişisel 

ilişkilerin/çıkarların öne çıkması, 
• İhaleye katılmak için gerekli koşulların (mali ve ayrılması gereken insan 

kaynağı olarak) ağır olması, 
• Özellikle donanım ihalelerinin çok yüksek meblağlı olması. 
  

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesinin C fıkrasındaki “mevcut 
mal ekipman, teknoloji veya hizmetlerde uyumun ve standardizasyonunun 
sağlanması için zorunlu  olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak 
düzenlenebilecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım 
yapan gerçek veya tüzel kişiden alınması” uygulaması, kamu kurumlarına ilk 
giren firmaların daha sonraki ihaleleri de almalarına neden olmaktadır. Bu 
maddedeki “zorunlu” tanımının objektif olarak tanımlanması gerekmektedir. 
 
Bilgi Teknolojileri Sektörü: 
IDC araştırmalarına göre Türkiye bilgi teknolojileri pazarı büyüklüğü 2004 yılında 
2,5 milyar ABD Doları’dır. 2005 senesinde bir önceki seneye göre sektörün 
yaklaşık %22 büyümesi beklenmektedir.  
 
Özellikle Avrupa Birliği’ne uyum ve e-Devlet çalışmalarının önümüzdeki beş sene 
içinde Bilgi Teknolojileri sektörünün büyümesinde önemli bir rol oynayacağı 
öngörülmektedir. Diğer bir deyişle kamu alımları Bilgi Teknolojileri sektörünün 
lokomotifi olmaya devam edecektir. Bu durum Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
sektörünün geliştirilmesi açısından önemli bir fırsattır. 
 
Mevcut durumda kamu alımları pastasının büyük bölümünden bilgi ve iletişim 
sektöründeki büyük firmaların yararlandıkları yapılan görüşmelerde belirtilmiştir. 
Bu durum sektörün rekabetçiliğini ve gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. 
Özellikle yazılım sektöründeki ufak firmaların büyüyüp gelişmesi ve pazarda 
rekabetçi hale gelmeleri zorlaşmaktadır. 
 
Örnek Uygulama - Kore E-İhale Sistemi: 
Kore e-İhale sisteminden önce her kamu kurumu kendi ihalesiyle ilgili kayıtları 
kendisi tutmaktaydı. Benzer bir şekilde ihale ile ilgili dokümanlara ve bilgilere 
ancak ilgili kurumdan ulaşılabiliyordu. Farklı kamu kurumlarındaki ihalelere katılan 
tedarikçiler için bu süreç zaman kaybına yol açıyor, şeffaflığın önünde büyük bir 
engel teşkil ediyordu.  
 
Kore’nin 1997’de başlayan e-Dönüşüm projesi kamunun daha verimli çalışmasıyla 
birlikte vatandaş memnuniyetini ve şeffaflığı artırmayı hedeflemekteydi. Bu 
kapsamda projenin en önemli kilometre taşlarından biri de kamu alımlarında e-
Tedarik sistemine geçişti. 
 
Kore Planlama ve Bütçe Bakanlığı (Ministry of Planning and Budget) kamu alımları 
için açılan ihaleleri elektronik kanala taşımadan önce ihale kurumundaki iş 
süreçlerini gözden geçirip elektronik ortamı destekleyecek şekilde yeniden 
yapılandırdı. İş süreçlerinin yapılandırılmasına ek olarak, kurum içinde bir proje 

Kamu 
sektöründeki Bilgi 
ve İletişim 
Teknolojileri 
yatırımları, 
sektördeki talebin 
lokomotifi 
olmuştur.  



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 21 / 112 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

yönetim birimi kuruldu. Proje yönetim birimi, klasik kanallardan elektronik kanala 
problemsiz geçiş sağlayabilmek adına en sık tekrarlanan alım türleri öncelikli 
olmak üzere tedarikçi odaklı bir kanal göçü eylem planı hazırladı. Elektronik ihale 
sistemi; Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi kamu alımlarıyla ilgili otuzdan fazla 
kuruma entegre edildi ve bu kurumlar arası sorunsuz ve gerçek zamanlı bilgi akışı 
sağlandı.   
 
Kamu ihalelerinin elektronik kanala taşınması sonucunda ihale başına gelen teklif 
sayısı üç kat artarken, tedarikçiler üzerindeki idari ve bürokratik yükler de azaldı. 
Ortak ürün ihtiyaçlarını bir araya toplayan e-İhale sistemi sayesinde kamu 
alımlarında ölçek ekonomisinin avantajlarından faydalanmak mümkün oldu. 
1998’den 2002’ye kadar geçen süre içerisinde kamu ihale kurumunda çalışan  
personel sayısı 1058’den 935’e düşerken e-İhale sistemi üzerinden yapılan 
alımların tutarı 12,8 milyardan 17,1 milyar ABD Doları’na yükseldi. 2003 sonu 
itibariyle Güney Kore’nin 55 milyar ABD Dolar’lık kamu alımlarının 20 milyar ABD 
Dolar’lık kısmı e-İhale sistemi üzerinden tedarik ediliyordu. Güney Kore’nin 
tahminlerine göre tüm kamu alımlarının elektronik ortama taşınması halinde 2,7 
milyar ABD Dolar’lık bir tasarruf etmek söz konusu olabilecektir. 
Kaynak: Dünya Bankası, “Korea’s move to e-Procument”, Premnotes, number 90, July 2004 

Devlet Malzeme Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi (DMO), ihale hizmeti veren satın alımı yapan ve tedarikçi 
bir Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) olarak faaliyet göstermektedir.  
 
DMO’nun müşteri portföyünün büyük çoğunluğunu kamu kurum ve kuruluşları 
oluşturmaktadır. Faaliyet alanına giren her türlü malzemenin, uygun ihale 
koşullarında satın alınmasının ve teknik şartnameye uygunluğunun denetimi 
DMO tarafından müşterileri adına gerçekleştirilmektedir. Kamu kurum ve 
kuruluşlarının DMO’dan yaptığı alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı 
dışında tutulmaktadır. 
 
DMO 2005 yılının başından itibaren sadece DMO yönetmeliğinde belirtilen 
müşterilerin yararlanabileceği elektronik satış hizmetini de vermeye başlamıştır. 
 
Şekil 19: Yıllara Göre DMO Satışları (Milyon ABD Doları) 

 
Kaynak: DMO 

166,8

223,3

298,9

400,1
 

BYBO 
%33,8 

20042001 2002 2003



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 22 / 112 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

3.2.2.1.2. Doğrudan Yabancı Yatırımın Artırılması 
 
2003 yılından bu yana Türk ekonomisi enflasyonun düşüşü, döviz kurlarındaki 
istikrar ve YTL’ye olan güvenin artması gibi olumlu sinyaller vermektedir. Merkez 
Bankası’nın verilerine göre Türkiye 2004 yılında sabit fiyatlarla GSYİH bir önceki 
yıla göre ABD Doları bazında %8,9 büyümüştür. Tüm bunlara ek olarak, Avrupa 
Birliği ile olan ilişkilerin gelişmesi iş ortamında pozitif bir etki yaratmış ve yabancı 
sermayenin Türkiye pazarına olan ilgisini artırmıştır. Yabancı Sermaye 
Derneği’nden alınan bilgilere göre otomotiv, yiyecek-içecek, kimyasal ve tıbbi 
ürünler, demir-çelik ve finans sektörleri, Türkiye’de yabancı sermayeyi en çok 
çeken alanlardır. 
  
Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar için çekici bir pazar olarak 
nitelendirilmesini sağlayan diğer pek çok etken vardır. Bu etkenlerden en belirgin 
olanları aşağıdaki başlıklar altında özetlenebilir8: 

• Muhtelif pazarların oluşmasına ortam sağlayan özel coğrafi konumu, 
• 7.000 farklı ürünü 170 ülkeye ihraç eden dinamik bir özel sektöre sahip 

oluşu, 
• Tüketim miktarları hızlı bir artış gösteren 70 milyon üzerindeki nüfusu ve 

bununla birlikte gelen yüksek iç pazar potansiyeli, 
• Kaliteli, genç ve verimli işgücü, 
• 2004 yılında ulaşılan  299 milyar ABD Doları GSYİH değeriyle dünyanın 

21. büyük ekonomisi oluşu, 
• Dünya çapında tanınmış ve başarılı şirketlerin Türkiye’de faaliyet 

gösteriyor oluşu. 
 
1995-2004 seneleri arasında Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar ve 
bu yatırımların GSYİH’ye oranı incelendiğinde ciddi bir yükseliş eğilimi 
gözlenmektedir: 
 
Şekil 20: Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
(Milyon ABD Doları) 

Şekil 21: Doğrudan Yatırımın GSYİH’ya 
Oranı (%) 

Kaynak: DİE Kaynak: DİE 

 
Vergi avantajları, iç pazar büyüklüğü, ihraç pazarlarına yakınlık, hammadde ve iş 
gücü gibi yabancı sermaye girişini cazip kılacak faktörler göz önüne alınarak 
UNCTAD (United Nations Conference On Trade and Development-Birleşmiş 
Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) tarafından hazırlanan ülkelerin yabancı 
sermaye çekicilik karşılaştırılması aşağıda gösterilmektedir. 
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Şekil 22: Ülkelerin Doğrudan Yabancı Yatırım Çekicilik Endeksi (Endeks) 
 

 
Kaynak: UNCTAD, www.unctad.org/fdiprospects, 2004 
 
Diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırım (DYY) 
çekme potansiyeli açısından listenin önde gelenlerinden olduğu ve hatta birçok 
gelişmiş ülkeyi geride bıraktığı; fakat doğrudan yabancı yatırımların gayri safi 
yurtiçi hasılaya oranına bakıldığında, Türkiye’nin potansiyelinin çok altında olduğu 
görülmektedir. 
 
Şekil 23: Ülkelere Göre DYY/GSYİH Oranı (%) 
 

 
 
Kaynak: World Investment Report 2004, www.indexmundi.com  
 
Türkiye her ne kadar yabancı yatırımcı için çekici bir ülke olarak nitelendirilse de, 
yapılan yatırımlar özellikle diğer gelişmekte olan ülkelere göre potansiyelinin 
oldukça altındadır. Türkiye’nin daha fazla yabancı sermaye çekebilmesi için 
Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından 
www.investinturkey.gov.tr isimli İnternet sitesi Temmuz 2005 itibariyle hizmete 
girmiştir.  
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Örnek Uygulama (Türkiye) - www.investinturkey.gov.tr: 
Yakın zamana kadar Türkiye’deki yatırım ortamının yabancı yatırımcıya etkin bir 
şekilde ve elektronik ortamlardan tanıtılmasına ilişkin bir çalışma yapılmamıştır. 
Ancak BİT’in tanıtım alanındaki öneminin anlaşılması ve pek çok ülkede olumlu 
sonuçlarının gözlenmesi sonucu e-Dönüşüm Türkiye Projesi’ne ait 2005 yılı eylem 
planlarından 23 no’lu eylem olan “Türkiye Yatırım Portalı’nın oluşturulması 
kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından adresi “www.investinturkey.gov.tr” 
isimli bir İnternet sitesi hazırlanmıştır (site henüz aktif durumda değildir). Sitenin 
amacı yatırımcılara ekonomi, politika, mevzuat, teşvikler, yatırım olanakları gibi 
alanlarda bilgi sağlamaktır. Site henüz aktif değildir.  

3.2.2.2. Yurtdışı Rekabet 
 
Küreselleşme kavramının giderek yaygınlaştığı günümüzde iletişim ve ulaşım 
imkanlarının kolaylaşması ve sınırların öneminin azalmasıyla tüm dünya, her 
ülkenin her firması için büyük bir pazar yeri haline gelmiştir. Ancak uluslararası 
pazarlarda başarılı olmak ve bu pazarlara açılmak isteyen işletmelerin karşısında 
yoğun bir rekabet ortamı oluşmuştur. İşletmelerin uluslararası pazarlarda başarılı 
olması için yurtdışındaki müşterilerin talebine uygun mal ve hizmet üretmesi ve 
uygun fiyatlarla pazara sunması zorunlu hale gelmiştir.  
 
İhracatımız 2002-2004 arasında yıllık ortalama %33 büyümüştür. 2004 yılı 
ihracatı önceden konulan 55 milyar ABD Dolar’lık hedefin oldukça üzerinde 63 
milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Son dört yıl içerisinde ihracatımızın çok 
ciddi artış gösterdiği rahatlıkla görülmektedir. 
 
Şekil 24: İhracat (Milyar ABD Doları) 
 

 
Kaynak: TİM, Hazine Müsteşarlığı 
 
Büyük ölçekli işletmeler incelendiğinde ihracatta parlayan sektörler olarak 
otomobil endüstrisi ve metal ana sanayiinin ön plana çıktığı görülmektedir. En 
büyük 500 sanayi kuruluşunun toplam ihracat içindeki payı %47, en büyük on 
kuruluşun ise %18’dir9. 
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Şekil 25: 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun Sektörlere Göre İhracatı (Milyar ABD 
Doları) 
 

 
Kaynak: ISO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2004 
* Madencilik ve Taşocakçılığı, Orman Ürünleri ve Mobilya, Kağıt, Kağıt Ürünleri ve Basım 
 
İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre KOBİ’ler de dahil olmak üzere 2003 yılında 
34.001, 2004 yılında ise 37.739 firma kendi ismi ile ihracat gerçekleştirmiştir. 
İhracat rakamı ile birlikte ihracatçı firma sayısında da yaklaşık %11’lik bir artış 
meydana gelmiştir. Ancak ihraç edilmek üzere mal üreten firma sayısı bunun çok 
daha üzerindedir. Bu firmalar sektörel dış ticaret firmaları ve dış ticaret sermaye 
şirketleri aracılığı ile ihracat yapabildikleri gibi bir başka firma üzerinden de ihracat 
gerçekleştirebilmektedir. Türkiye’de faaliyette bulunan KOBİ sayısının yaklaşık 
1,7 milyon civarında olduğu düşünülürse, yaklaşık 38.000’lik rakamın ne 
derecede düşük olduğu aşikardır. Sayının azlığının nedenlerinin en önemlisi 
ülkemizde oldukça geç bir zamanda, ancak 1980 yılında, “ithal ikameci büyüme 
modeli” yerine “ihracata dayalı büyüme modeli”nin uygulamaya konulmasıdır. 
Dolayısıyla dış ticaret yeterince bilinmemekte, tanınmamakta ve riski yüksek 
görülmektedir. İhracat, Türkiye ekonomisinin en önemli dayanak noktalarından 
birisidir. Dolayısıyla daha fazla işletmenin, daha fazla katma değer yaratarak 
ihracat gerçekleştirmesi ülkemizin gelişimine doğrudan katkı yapacak, ödemeler 
dengesini düzeltecek, büyüme ve istihdam sorunlarına ciddi anlamda çözüm 
getirecektir10. 
 
2004 yılı dış ticaret rakamları Türkiye’nin hem ithalat, hem de ihracatın rekor 
seviyelere ulaştığını ortaya koymaktadır. Bu rakamlar dış ticaret hacminin GSMH 
içindeki payının, dolayısıyla Türkiye’nin dışa açıklığının önemli ölçüde arttığını 
göstermektedir. Ancak gözden kaçırılmaması gereken nokta, 2004 yılında 
Türkiye’nin 100 birimlik sanayi ürünü ihracatı yapabilmesi için gerçekleştirmesi 
gereken ara mal ve hammadde ithalatının da %66,5’e yükselmiş olmasıdır. Bu 
oran önceki yıllara göre düzenli bir artış eğilimi izlemektedir (2000 yılında %57,7, 
2001 yılında %58,8, 2002 yılında %62,6, 2003’te %64,4)11. İthalat oranındaki bu 
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artış Türkiye’nin giderek daha düşük oranda katma değerli mal ihraç ettiğini 
göstermektedir. İhracat sonucu ülkede kalan katma değer giderek azalmaktadır. 
Yüksek vergiler ve Türkiye’deki enerji maliyetinin diğer dış ülkelere oranla daha 
pahalı olduğu göz önüne alınınca, ihracatçının ne kadar düşük karlarla çalışmak 
durumunda kaldığı ve pazar kaybetmemek için bu düşük karlara da razı olmak 
zorunda olduğu ortaya çıkmaktadır. TL’nin değerlenmesi ile birlikte özellikle tekstil 
ve konfeksiyon sektöründe olmak üzere kar marjlarında da önemli düşüşler 
yaşanmıştır. 
 
Küreselleşme, İnternet’in yaygınlaşması, ulaşım araçlarındaki gelişme dünya 
pazarlarını birbirine daha da yakınlaştırmıştır. KOBİ’lerin ihracat potansiyellerinin 
geliştirilmesinin en önemli boyutları yenilik, Ar-Ge ve pazarlama örgütlenmelerinin 
uluslararası standartlara çıkarılmasıdır.  
 
KOBİ’lerin Türkiye ihracatındaki payı %8-10 arasındadır. Bu oranın ABD’de %32, 
Almanya’da %31, Hindistan’da %50 ve Japonya’da %38 seviyelerinde olduğu 
görülmektedir. KOBİ’lerin ihracat potansiyellerinin geliştirilmesinin ihracat-ithalat 
dengesine yapacağı katkının makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme 
açısından önemi büyüktür. Örneğin, yapılan hesaplamalara göre KOBİ’lerin 
ihracattaki payı  %25’e yükseltildiğinde, işsizliğin %5’lere gerileyeceği tahmin 
edilmektedir12. Bu işletmelerin pazarlama organizasyonlarının yetersiz kalışı, 
üretim kapasitelerindeki zayıflık, markalaşma konusundaki eksiklikler, dış 
rakiplere oranla yüksek girdi oranları ve yüksek vergiler ile kredi temin etmede 
çektikleri güçlükler yüzünden, ülke ihracatına katkıları sınırlı bir düzeyde 
kalmaktadır.  
 
Ülkemizde 1995 yılından beri KOBİ’lerin “İhracata Yönelik Devlet Yardımları 
Kararı” kapsamında desteklenmesi söz konusudur. Söz konusu karar firmaların 
ihracata yönelik etkin bir yönetim modelini gerçekleştirmesi, uluslararası 
pazarlarda rekabet gücü kazanması için gereken bilgi, insan gücü, mali kaynaklar 
ve çevre/ilişkiler gibi girdiler konusunda çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. 
 
Örnekleri Japonya, Güney Kore, ABD, Brezilya, Hindistan’da da görülen ve 
Gümrük Birliği çerçevesinde aynı üretim dalındaki KOBİ’lerin bir organizasyon 
altında toplanarak dünya pazarlarına açılmalarını, dış ticarette uzmanlaşmalarını 
ve özellikle Avrupa Birliği KOBİ’leri ile yurtiçinde ve yurtdışında rekabet şanslarını 
artırarak daha etkin faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla SDŞ’ler (sektörel 
dış ticaret şirketleri) kurulmuştur. 
 
Dış ticaret alanında KOBİ’lerin en önemli sorunlarından biri etkin pazarlama 
eksikliğidir. KOBİ’lerin ihracata yönelik pazarlama stratejilerini oluşturması için 
pazarlama kanallarını güçlendirmeleri; İnternet başta olmak üzere tüm iletişim 
imkanları ile pazar bilgilerini, pazarla ilişkilerini, hedef pazardaki alıcılar, 
tedarikçiler, fiyatlar, ticari düzenlemeler ve iş mevzuatı konusundaki bilgi 
birikimlerini artırmaları gerekmektedir. Daha sonra işletmeler bu bilgileri göz 
önüne alarak ciddi bir planlama süreci geliştirmelidir. Bunun yanında ihracatın 
prosedürlerine hâkim olunması ve bu konuda profesyonellerle çalışılması önem 
arz etmektedir. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dış Ticari İlişkilerin Kolaylaştırılması: 
Türkiye’nin de üye olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu 
(UNECE) bünyesinde ticaretin kolaylaştırılması için oluşturulan [CEFACT (Center 
for Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and 
Transport) - Birleşmiş Milletler Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi] 
merkez, günümüzde ülkelerin resmi ve özel sektör kuruluşlarının işbirliği 
içerisinde sürdürdüğü çalışmaları, ekonomik bölgeselleşme çerçevesinde, aktif 
olarak yönlendirmektedir. Anılan merkez, özellikle gümrük ve ulaştırma alanlarında 
ticareti (trade flow) yavaşlatan unsurları konu edinen faaliyetleri ve birtakım 
olumsuzlukları bünyesinde barındıran geleneksel kırtasiye trafiğinin 
iyileştirilmesini, çeşitli “Ticaret Prosedürleri Çalışma Grupları”nda ele almaktadır. 
Elektronik ortamda değişime konu belgelerin “Electronic Data Interchange/EDI” 
tasarımları üzerinde de çalışmalarını merkezin faaliyetleri kapsamında sürdüren 
Çalışma Grubu (UNECE.WP.4), firma ve sektörel bazda işlevsel yarar sağlayıcı yeni 
standartları her yıl belirlemektedir. 
 
Ülkelerin dış ticaretine konu mal ve hizmetlerin değişimleri ile ilgili prosedür ve 
uygulamaların basitleştirilerek standart hale getirilmesinin serbest ticareti 
geliştirdiği “CEFACT” tarafından ilke olarak kabul edilmiştir. İlgili kamu ve özel 
sektör yetkililerinin, özellikle ticaret, gümrük ve taşımacılık alanlarında söz konusu 
belge ve işlemlerin ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin yönlerini analitik bir 
bakış açısıyla incelemelerini sağlamak üzere, “Ulusal Komite”lerini oluşturması 
önerilmiş bulunulmaktadır. 
 
Gelişmiş ülkeler tarafından yıllardır sürdürülen Ulusal Komite faaliyetleri arasında, 
“Bilgi Çağı”nın oluşturduğu yeni anlayışa uygun olarak eşyaların kapıdan kapıya 
hızlı, güvenilir ve düşük maliyetle taşınmaları için gereken lojistik desteğin yerine 
getirilmesini içeren basitleştirme çalışmaları (Trade Facilitation – Ticareti 
Kolaylaştırma) bulunmaktadır. Ticarette etkinliği (Trade Efficiency) konu edinen 
UNCTAD’da bu amaç için kurulan merkez bünyesinde sürdürülen pratik 
çalışmalarda KOBİ’lerin, dış ticaret işlemlerini yürütmelerini sağlayıcı ‘Ticaret 
Noktaları” misyonu Global Ticaret Noktaları Ağı (GTPNet) ile 
gerçekleştirilmektedir. KOBİ’lerin ihraç malının tabi olacağı gümrük ve diğer 
vergileri önceden alıcıdan tahsili ile gerçekleşen “One-Stop Shopping” 
kapsamında işlemlerin yürütüleceği Milli Ticaret Noktaları, Ulusal Komitelerin de 
hedefleri arasında bulunmaktadır. 
 
Gerek dış ticaret ve taşımacılıkta kullanılan konvansiyonel prosedür ve belgelerin 
(faks, telefon, sipariş formu, fatura, irsaliye, teslim belgesi) basitleştirilmesi, gerek 
elektronik ortamda derlenmesi, sunumu, iletimi ve işletimini içeren otomasyon 
teknolojilerinin maliyetlerinin giderek düşmesi sayesinde, eski prosedürlerle 
yürütülen işlemlere sarf edilen süre ve çeşitli ödemelerde (APS dahil) tasarruf 
sağlanmaktadır. Bilgi ve haberleşme teknolojisi imkanlarından yararlanılarak 
geleneksel belgelerde çoğu kez tekrar eden bilgilerin ayıklanması ve bürokrasi/ 
kırtasiyeciliğin önlenerek, mal dağıtımının kolaylaştırılması ile rekabet ve 
istihdamın yüksek katma değerli yeni mal ve kesintisiz hizmet türlerine kaydığı ve 
bu yolla artan istihdamın ekonomik refah ve büyümeyi sağladığı görülmektedir. 
 
Öte yandan, başarılı dış ticaret politikalarının oluşturulmasında gerekli 
bilgi/belgelerin sadeleştirilmesi ve bu bilgilerin bazı hallerde elektronik kanallardan 
iletilmesiyle daha kısa sürede temini, piyasa analizlerinin sağlıklı yapılabilmesini, 
KOBİ’lerin dünya pazarlarına sunum kapasitelerini artırmasını ve onların giderek 
karmaşık hale gelen uluslararası ticaret prosedürünü kolaylıkla yürütmelerini 
sağlamaktadır. 
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3.2.3. AB’de İş Ortamı ve Girişimciliğe Yönelik Çalışmalar 

3.2.3.1. Helsinki Zirvesi 
 
Bilgiyi üretme, kullanma ve yayma yeteneği, uluslararası rekabet gücünün en 
kritik belirleyicisi haline gelmiştir. Teknolojik gelişme açısından ileri olan ülkelerde 
ekonomik faaliyetlerin önemli bir bölümünü bilgi yoğun faaliyetlerin oluşturduğu bir 
değişim süreci yaşanmaktadır. Günümüzde, mal ve hizmet üretim faaliyetlerinin 
artan ölçüde bilgi kullanımı gerektiriyor olması, ekonomileri tanımlamakta “Bilgi 
Ekonomisi” kavramının kullanılmaya başlanmasına neden olmuştur. 
 
Bu gelişmelerin ışığında, Avrupa Birliği Hükümet ve Devlet Başkanlarının bir 
araya geldiği 10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesi’nde, Avrupa'nın yeni 
ekonominin sağladığı fırsatlardan en iyi şekilde istifade edebilmesi için, Avrupa 
Komisyonunca başlatılan ve Avrupa'yı herkes için gerçek Bilgi Toplumu’na 
dönüştürmeyi hedefleyen e-Avrupa Girişimi kabul edilmiştir. e-Avrupa Girişimi’nin 
10 temel amacı sırasıyla;  

• Avrupa'daki genç nüfusun sayısal çağa hazırlanması  
• Ucuz İnternet erişimi, 
• E-Ticareti hızlandırmak, 
• Araştırmacılar ve öğrenciler için hızlı İnternet, 
• Güvenli elektronik erişim için akıllı kartlar, 
• Yüksek teknoloji üreten/kullanan KOBİ'ler için risk sermayesi, 
• Özürlüler için e-Katılım (e-Participation), 
• Çevrimiçi sağlık hizmetleri, 
• Akıllı ulaşım, 
• Çevrimiçi devlet hizmetleri,  

 
olarak belirlenmiştir. 

3.2.3.2. Lizbon Stratejisi 
 
23-24 Mart 2000 tarihinde yapılan Lizbon Zirvesi’nde benimsenen Lizbon 
Stratejisi, AB’yi 2010 yılına kadar dünyanın en dinamik ve bilgi toplumuna dayalı 
ekonomisi yapma hedefi olarak özetlenebilir. Bu strateji dört somut hedef 
üzerinde odaklanmaktadır: 

• Avrupa’nın yatırımcılar ve çalışanlar için daha cazip hale getirilmesi: 
AB içinde ve dışında açık ve rekabetçi bir piyasa oluşturulacaktır. Yüksek 
büyüme potansiyeli olan sektörlere, KOBİ dostu iş ortamı oluşturmaya, 
üçüncü piyasalara girmeye, AB ve ulusal düzeyde düzenlemelerin 
basitleştirilmesine yönelik olarak, kamu yardımları ve teşvik sistemi 
yeniden şekillendirilecektir. Birlik ve ulusal düzenlemeler, yönetim 
maliyetlerini azaltacak şekilde iyileştirilecektir. AB altyapı ağı 
genişletilecek ve geliştirilecektir. Birlik patenti için çalışmalar 
hızlandırılacaktır. Yatırımları teşvik için kurumlar vergisi konusunda yeni 
adımlar atılacaktır.  

• Bilgi ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonomik büyümenin 
gerçekleştirilmesi: Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı mevcut 
%2 düzeyinden %3 düzeyine çıkarılacak, BİT desteklenecek, bölgesel 
merkezler, üniversiteler ve işletmelerle yenilikçilik merkezleri arasındaki 
işbirliği artırılacaktır. Avrupa Teknoloji Girişimleri kamu-özel sektör 
ortaklıkları yoluyla desteklenecek, enerji etkin ve düşük emisyonlu ekolojik 
yenilikler teşvik edilecektir. Kamu-özel ortaklıkları harekete geçirilerek, 
güçlü bir Avrupa endüstri tabanının oluşumuna katkı sağlanacaktır. En iyi 
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beyinleri, fikirleri ve girişimleri AB’ye cezbedecek bir ‘Avrupa Teknoloji 
Enstitüsü’ kurulacaktır.  

• Daha çok ve daha iyi istihdam üreterek, AB sosyal modelinin vaat 
ettiği kaliteli istihdama ve tatmin edici sosyal güvenlik haklarına 
kavuşulması: Daha çok kişi istihdama çekilecek, genç işsizliğin 
azaltılmasına özel önem verilecektir. Sosyal güvenlik sistemi 
iyileştirilecektir. İşgücü akışkanlığı önündeki yüksek işsizlik primleri gibi 
engeller kaldırılarak işgücü piyasalarının esnekliği artırılacak, çalışanların 
ve işletmelerin adaptasyonu hızlandırılacaktır. Daha iyi eğitim ve daha iyi 
beceri anlayışıyla AB yapısal fonlarının ve katılım fonlarının beşeri 
sermayeye daha çok aktarılması sağlanacaktır. AB, basitçe ABD modelini 
taklit etmeyecektir. AB, ABD’de olduğu gibi sadece istihdam yaratma 
peşinde değil, yüksek sosyal standartlar, sağlık ve sosyal güvenlik ağı ile 
bezenmiş ve AB’nin markası olacak kaliteli yaşam, kaliteli iş ve kaliteli 
ürünler peşinde olacaktır.  

• Birlik ile üye ülkeler arasındaki ortaklığın geliştirilmesi: Her üye ülke 
hükümeti, büyüme ve istihdam için ulusal eylem programı hazırlayacaktır. 
Her üye ülke, kendi Lizbon Programı’nı hazırlayacak ve koordine edecek 
şekilde hükümet düzeyinde bir Lizbon sorumlusu atayacaktır. Her ülke için 
bir tek ulusal eylem planı, bir tek ulusal uygulama raporu olacaktır. Avrupa 
Komisyonu her yılın ocak ayında yayınlayacağı ‘Stratejik Yıllık Rapor’la 
AB genelindeki gelişmeleri entegre ve basit bir yapıda raporlaştıracaktır. 
Böylece basitleştirilmiş yeni dağıtım mekanizması, birlik ve ulusal 
düzeylerde yapılacak faaliyetleri açık bir şekilde ayrıştıracak, üye ülkelerin 
sorumluluklarını tanımlayacak, nihai süreleri belirleyecek, gelişmeleri 
ölçecektir. Avrupa Komisyonu, bu ortaklık sürecini, diyalog, finansal 
destek ve iyi uygulama örnekleri sunarak destekleyecektir. 

3.2.3.3. Feira Zirvesi 
 
Avrupa Birliği üyesi ülkeler küçük ve orta ölçekli işletmelere bakış açılarında 
birliktelik sağlamak amacıyla 2000 yılında benimsenen Lizbon Stratejisini takiben, 
19-20 Haziran 2000 tarihinde gerçekleştirilen Feira Zirvesi’nde bir şart kabul 
etmişlerdir. Üye ülkelerin KOBİ politikalarını oluşturmalarında anayasa niteliği 
taşıyan bu şart diğer ülkelerdeki KOBİ’lerin Avrupa Birliği rekabet ortamına 
uyumunu hedefleyen tüm kurum ve kuruluşlar için de yol gösterici bir nitelik 
taşımaktadır. Bu sözleşmede üzerinde odaklanılması gereken ana konular 
aşağıda listelenmiştir:  

• Girişimcilerin eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi: Avrupa Birliği, 
girişimcilik ruhunu geliştirmeyi ve  daha erken yaşlarda girişimciliğe 
yönelik yeni yetkinlikler geliştirmeyi planlamaktadır. Girişimciliğin 
gerektirdiği yetkinlikler doğrultusunda genel bilgiler tüm seviyelerdeki 
okullarda öğretilecektir. Lise, kolej ve üniversitelerde eğitim projelerinin 
işletmeler ile bağlantılı bir şekilde yürütülmesi ve girişimciliğe yönelik 
pratik eğitimin verilmesi planlanmıştır.  

• Daha ucuz ve daha hızlı iş kurma süreci geliştirilmesi: İşletmelerin 
kuruluş maliyetlerinin azaltılması ve  yeni kurulan işletmelere yük getiren 
tescil sürecinin bilgisayar ortamında yapılandırılması planlanmıştır.  

• İş ortamını ve girişimciliği teşvik edici kanun ve mevzuat 
düzenlemeleri yapılması: İşletmelerin devlete karşı yükümlülüklerini 
yerine getirmesi için harcadıkları kaynaklar, işletmelerin üzerine büyük 
yükler getirmektedir. Özellikle işletmelerin düzenli olarak devlete karşı 
yerine getirmek zorunda oldukları vergi gibi yükümlülüklerin idari boyutu 
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ve işletmelerin tasfiyesine yönelik iflas yasası uygulamalarının 
kolaylaştırılması planlanmıştır. 

• İş ortamı için yetkinlik  eğitiminin gerçekleştirilmesi: Özellikle 
KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uyumlu ustalık eğitim planlarının hazırlanması, iş 
ortamının ihtiyaç duyduğu yetkin iş gücünün yetiştirilmesi için planlamanın 
yapılması öngörülmüştür. 

• Elektronik ortamda işlem yapma yetkinliğinin artırılması: KOBİ’lerin 
elektronik ortamda iletişimini artırmak için teşvik edilmesi, işletmelerin 
elektronik ortamda danışabilmesi, çeşitli uygulamaları yapabilmesi ve 
geliştirilecek bilgi ağı yardımıyla daha hızlı ve daha ucuz şekilde bilgiye 
ulaşabilmeleri planlanmıştır. Bu amaca yönelik Avrupa Birliğinde bilgi ağı 
portallarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

• KOBİ’lerin teknolojik kapasitesinin desteklenmesi: KOBİ’lerin BİT’i 
kullanarak verimliliklerinin, rekabetçiliklerinin artırılması planlanmıştır.  
Özellikle farklı ölçekteki küçük işletmeler arasında teknolojik işbirliği ve 
bağlantının teşvik edilmesi hedeflenmiştir.  

• E-Ticaret modellerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması: E-Ticaretin 
geliştirilmesi ve KOBİ’lerin Avrupa ülkeleri pazarına girmeye ve üçüncü 
ülke pazarlarındaki faaliyetlerini genişletmeye yönelik çalışmalar 
planlanmıştır. 

• Vergi yükünün iyileştirilmesi ve finansmana erişimin geliştirilmesi: 
Vergi mevzuatının KOBİ’lerin büyümesi ve iş yaratmasını destekleyici, iş 
kurmaya teşvik edici şekilde adapte edilmesi planlanmıştır. Girişimcilerin 
girişimlerini gerçekleştirebilmeleri için finansal desteğe ulaşımlarının 
kolaylaştırılması, bunun için risk sermayesi gibi yetkinliklerin geliştirilmesi 
öngörülmüştür.  

• Tek pazarın ötesindeki fırsatların geliştirilmesi: Avrupa Birliği içindeki 
pazarın tek pazar haline getirilmesi, Avrupa Birliği’ne ait yasalar ve 
uygulamaların ve ulusal rekabet yasalarının ve uygulamalarının bu 
pazarın içerisinde ticareti geliştirecek şekilde düzenlenmesi planlanmıştır.  

• Avrupa Birliği ve ulusal platformlarda KOBİ’lerin daha etkin temsili: 
KOBİ’lerin sorunlarının anlaşılıp Avrupa Birliği ve ulusal seviyede bu 
sorunlara çözüm üretecek yapının kurulması planlanmıştır.   

 
Belirtilen ana konu başlıkları altında Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerde 
birçok politika, programlar ve projeler uygulanmaktadır. Türkiye’de de bu program 
ve politikalara benzer çalışmalar yürütülmektedir.  

3.2.4. Türkiye’de İş Ortamı ve Girişimciliği Geliştirmeye Yönelik 
Çalışmalar/Kurumlar 
 
İşletmelerin BİT kullanımlarını artırmaya; girişimciliği ve yenilikçiliği geliştirmeye 
odaklı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, sanayi ve ticaret odaları gibi 
birçok kurum ve kuruluşun gerek eğitim ve danışmanlık gerekse finansal destek 
sağlamak açısından özellikle KOBİ’lere yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Bu 
çalışmaların geniş bir tabana yayılamaması ve bir bütünlük içinde 
yürütülememesi, özellikle KOBİ’lerde BİT’in kullanımı açısından beklenen etkiyi 
sağlayamamıştır.  
 
Türkiye’de girişimcilik ve iş ortamını geliştirmeye yönelik verilen teşviklere ve 
yürütülen programlara aşağıda detaylı şekilde değinilmektedir. 
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3.2.4.1. KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 
 
Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde, Avrupa Komisyonu’nun 2002 yılı 
İlerleme Raporu’nda ve 2003 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’nde Türkiye’nin 
KOBİ’lere yönelik eylem planını da içeren bir stratejiyi hazırlaması konusu kısa 
vadede gerçekleştirilmesi beklenen kriterler arasında yer almıştır. Avrupa Birliği 
Genel Sekreterliği’nin koordinasyonunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği [Türkiye Ticaret Sanayi Deniz 
Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)] ve Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcilerinden oluşan “KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planı Çalışma Grubu” kurulmuştur. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-
2005), Hükümet Programları ve Türkiye’nin 2002 yılında Slovenya’nın Maribor 
şehrinde düzenlenen konferansta kabul ettiği “Küçük İşletmeler için Avrupa 
Şartı”nda belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde, taslak “KOBİ Stratejisi ve Eylem 
Planı” hazırlanmıştır. İlgili kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının görüş 
ve katkıları alınarak, taslak ”KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı” metni, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca Acil Eylem Planı ve 2003 Yılı Programı ile 
uyumlu hale getirilmiştir. Bu sayede, Türkiye’nin KOBİ’lere yönelik temel hedef, 
ilke ve politikaları AB’nin KOBİ’lere yönelik temel stratejileri ile uyumlu hale 
getirilmiştir. 
 
“KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı”, KOBİ’lere yönelik temel stratejileri belirlemek, 
mevcut politika ve programların kapsamını değerlendirerek gerekli ve öncelikli 
faaliyetleri detaylı bir şekilde ortaya koymak, istenilen hedeflere ulaşma yolunda 
taraflara düşen görevleri açık bir şekilde ifade etmek ve gerekli eylem ve projeleri 
oluşturmak amacıyla orta vadeli bir strateji dokümanı olarak hazırlanmıştır. 
 
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı çalışmasında 10 strateji alanı altında 76 adet 
eylem ve 25 proje tanımlanmıştır.  

3.2.4.2. KOSGEB 
 
“Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
Kurulması” hakkındaki 3624 sayılı kanun 12 Nisan 1990’da kabul edilerek 20 
Nisan 1990 tarih ve 20498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 3624 numaralı 
kanunda  KOSGEB’in kuruluş amacı “ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanmasında Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini 
artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu 
ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek” olarak belirtilmiştir. 
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bağlı kuruluşudur. 
 
KOSGEB kuruluş kanununda geçen, kurumun BİT’in yaygınlaşmasına ve etkin 
kullanımına da katkıda bulunabilecek görevleri; 

• Sanayide, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması 
için teknoloji merkezleri, teknoparklar, danışmanlık merkezleri, enstitüler 
ve benzeri birimleri kurmak, 

• Üniversiteler ile kamu ve özel araştırma kurumlarının bilim ve teknoloji 
altyapısından işletmelerin yararlanmasını sağlamak, 

• Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek 
ve yeni teknolojik bilgiler üretmek, erişilmiş ve üretilmiş bilgileri 
yaygınlaştırmak, 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 32 / 112 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

• Üniversite ve araştırma merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve 
ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve 
uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına 
sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak, 

• İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern ve çağdaş işletmecilik 
düzeyine kavuşturulmalarını teminen sanayiinin çeşitli alt sektörlerinde 
yatırımları yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak, atıl 
kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak; modernizasyon, üretim, 
yönetim, pazarlama, enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda 
kapsamlı “Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri”ni 
gerçekleştirecek ihtisas merkezlerini kurmak ve kurulması sağlamak, 

 
şeklinde sıralanmaktadır. 

3.2.4.2.1. Teşvikler 
 
KOSGEB’in 2004 yılı içinde yaptığı saha çalışmasında işletmelerin BİT 
kullanmamalarının önündeki engeller arasında yüksek yatırım maliyetiyle bilgi ve 
güven eksikliği ön plana çıkmıştır. KOSGEB, işletmelerin BİT bilgi ve becerilerini 
geliştirmek için eğitimlere “Genel Eğitim Programları” adlı proje kapsamında 
destek vermektedir.  
 
KOSGEB’in “E-Ticarete Yönlendirme Desteği” ile işletmelerin dünya pazarlarına 
açılmaları ve rekabet düzeylerini yükseltmeleri için işletmelerin e-Ticarete 
yönelmeleri desteklenmektedir. 
 
“Bilgisayar Yazılımı Desteği” ile KOSGEB işletmelere, bilgisayar destekli 
tasarım/üretim, üretim planlama takip ve kontrolü, kurumsal kaynak planlaması, 
bakım-onarım yazılımları satın almaları için destek olmaktadır. 
 
İşletmelerin; pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler 
hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmaları adına genel 
sanayi fuarlarına katılmaları şarttır. KOSGEB “Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım 
Desteği” ile işletmelerin genel sanayi fuarlarına katılımlarını desteklemektedir.  
 
KOSGEB tarafından 2003 ve 2005 yılları arasında KOBİ’lere verilen destek 
türleri, adetleri ve tutarları Tablo 6 ve 7’de özetlenmiştir: 
 
Tablo 6: 2003 ve 2004 yılları KOSGEB Destekleri Dağılımı 

2003 2004 
Destek Adı İşletme 

Adedi 
Destekler 
(Milyon 

YTL) 
İşletme 
Adedi 

Destekler 
(Milyon 

YTL) 

Altyapı ve Üstyapı Proje 49 0,87 254 4,23

Bilgi Ağları ve E-iş 20 0,16 707 3,24

Bilgisayar Yazılımı 248 4,36 2.001 30,70

CE İşaretlemesine İlişkin Test ve Genel Test Analiz 17 0,02 282 0,83

Danışmanlık 131 0,62 1.370 6,24

Eğitim 11.509 1,16 7.705 3,55

İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezesi 102 0,34 199 0,12

İhracata Yönlendirme 57 0,24 1 0,01

Faydalanan 
işletme sayısının 
en fazla olduğu 
KOSGEB desteği  
eğitim desteği, en 
fazla para 
harcanan destek 
ise bilgisayar 
yazılım desteğidir. 
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Marka Oluşturma ve Tanıtım 74 0,06 647 6,02

Milli Katılım Dışındaki Yurtdışındaki Fuarlara Katılım 205 1,82 274 2,19

Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım 489 3,40 407 3,12

Nitelikli Eleman İstihdamı 19 4,14 1.865 12,20

Ortak Kullanım Amaçlı Makine Teçhizat Desteği 1 0,00 23 3,51

Patnet Faydalı Model  Endüstriyel Tasarım 255 4,68 66 0,05

Teknoloji Araştırma Geliştirme 7 0,05 767 19,46

Yeni Girişimci 49 0,30 147 0,94

Yerel Ekonomik Araştırma 3,06 102 0,97

Yurtdışı Pazar Araştırma 0,87 9 0,05

Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım 1.015 0,16 1.964 2,37

Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım 512 4,36 2.698 3,72

TOPLAM 14.710 25,27 21.488 103,52
Kaynak: KOSGEB 
 
Tablo 7: Ocak-Ekim 2005 KOSGEB Destekleri Dağılımı13 
Destek Adı İşletme Adedi Destekler (Milyon 

YTL) 

 Altyapı ve Üstyapı Proje Desteği 111 1,56

 ARGE Danışmanlık Desteği 118 0,43

 ARGE Sonuçlarını Yayınlama Desteği 5 0,01

 Bilgi Yayımı Desteği 8 0,02

 CE İşaretlemesi Testleri 38 0,27

 Danışmanlık Desteği 819 4,38

 Eğitim Desteği 49 0,20

 Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi 1 0,00

 E-Ticarete Yöneltme Desteği 3 0,02

 Genç Girişimci Geliştirme Eğitimi 26 0,21

 Genel Eğitim Programları Desteği 15 0,02

 Genel Girişimcilik Eğitimleri 1 0,00

 Genel Testler Analizleri 63 0,08

 İhracata Yönelik E-Ticaret Desteği 1 0,00

 İYİG Programı Katılım Desteği 48 0,03

 Kalite Geliştirme - Teknolojik Donanım Desteği 1 0,03

 Malzeme Teçhizat Prototip 131 5,98

 Marka Oluşturma Desteği 34 0,73

 Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuar Desteği 29 0,22

 Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuar Desteği 36 0,20

 Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği 1367 9,61

 ORTKA 8 1,40

                                                 
13 (YENİ) 24.04.2005 tarih ve 25795 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destekleri 
Yönetmeliği kapsamında; 23.05.2005 tarih, 5623 sayı ve 2005/12 No’.lu genelge ile yürürlüğe giren  KOSGEB 
Destekleri Uygulama Yönergesi ile sağlanan destekleri içermektedir. 
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 Patent Belgesi 1 0,00

 Tanıtım Desteği 128 0,83

 Teknopark Kira 5 0,01

 Yazılım Desteği 14 0,18

 Yeni Girişimci Desteği 89 0,34

 Yerel Ekonomik Araştırma Desteği 14 0,15

 Yurtdışı Kong. Konf. Panel Sem. Desteği 12 0,01

 Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği 4 0,03

 Yurtiçi Sanayi Fuarına Katılım Desteği 287 0,45

 Yurtiçi Uluslararası San. İht. Fuar Desteği 16 0,03

 (YENİ) Danışmanlık 2 0,01

 (YENİ) Genel Test Analiz ve Kalibrasyon 3 0,00

 (YENİ) Malzeme Teç. Prototip Hammadde (Geri Öd.) 6 0,43

 (YENİ) Danışmanlık (Tekmer) 1 0,00

 (YENİ) Yerel Ekonomik Araştırma 1 0,02

 (YENİ) Genç Girişimci Geliştirme Eğitimi 2 0,01

 (YENİ) İhracat Amaçlı Yurt Dışı İş Gezisi 6 0,00

 (YENİ) Milli Kat.Düzeyindeki Y.Dışı Fuarlarına Katılım 1 0,01

 (YENİ)Milli Kat. Dışındaki Y.Dışı Fuarlara Katılım 1 0,01

 (YENİ) Yurt İçi Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım 13 0,02

 (YENİ) İş Kurma 104 0,42

 (YENİ) Sabit Yatırım (Geri Ödemeli) 4 0,08

 (YENİ) Dört Yıllık Y.O. Mezunları için 7 0,01

 (YENİ) Bilgisayar Yazılımı 1 0,01

 (YENİ) Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi 1 0,00

 (YENİ) Alt Yapı ve Üst Yapı Uygulama Projesi 1 0,01

 (YENİ) Altyapı 1 0,00

 (YENİ) E-Ticaret 1 0,00

TOPLAM 3.638 28,49
Kaynak: KOSGEB 
 
2004 yılı içinde verilen destekler, işletme başına yapılan harcama olarak 
incelendiğinde en üst seviyede “ortak kullanım amaçlı makine teçhizat desteği” 
olduğu görülmektedir. “İhracat amaçlı yurtdışı iş gezisi” ve “eğitim  destekleri”, 
sıralamada en altta kalan teşviklerdir. Tüm teşvikler göz önüne alındığında “bilgi 
ağları ve e-İş desteği” ve “yeni girişimci desteği” ise hem faydalanan işletme 
adedi hem de ayrılan kaynak olarak ortalamanın altında kalmaktadır. 
 
“Uluslararası Örnek Uygulamalar” bölümünde İrlanda’da KOSGEB benzeri 
kuruluşların işletmelere sunduğu teşvikler incelenmektedir. 

3.2.4.2.2. Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) 
 
Teknoloji Geliştirme Merkezleri 1991’de ülke sanayisinin gelişmesi hedef alınarak 
yeni ürün veya teknoloji geliştirmeye yönelik bir fikre sahip olan girişimcilere 
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ürünlerini geliştirebilmeleri için teknik destek, mekan, büro hizmetleri, yönetim ve 
işletme becerisi sağlamak amacıyla KOSGEB ve üniversitelerin işbirliği ile 
kurulmuştur.  
 
TEKMER yönetim modelinde, ağırlıklı olarak KOSGEB ve üniversite 
temsilcilerinden oluşturulan 3 kurul önemli bir yer teşkil eder. 
 

• Danışma Kurulu: Başkanlığı Üniversite Rektörü tarafından yürütülen 
istişari bir organdır. Sorumlu olduğu TEKMER’e ilişkin görüş ve öneriler 
geliştirmekle yükümlüdür. Üst düzey özel sektör yöneticileri, sanayiciler ve 
bilim adamları ile İcra Kurulu ve İnceleme-Seçim Kurulu Üyeleri arasından 
seçilen 6 kişiden oluşur. 

• İcra Kurulu: TEKMER'in amacına uygun olarak yönetilmesinden 
idari, mali ve diğer konularda görüş-öneri oluşturur ve TEKMER'i 
yönlendirir. Desteklenecek projelerle ilgili nihai kararları, destek 
miktarlarını ve kapsamını belirler. TEKMER ile ilgili her türlü karara yetkili 
bir karar organıdır. Danışma Kurulu gibi İcra Kurulu da 6 adet üyeden 
oluşur 

• İnceleme ve Seçim Kurulu: Desteklenecek projelerin inceleme ve 
seçimine yönelik teknik çalışmaları yapar, İcra Kurulu'nun kararına esas 
olacak raporu olumlu yada olumsuz görüş bildirerek hazırlar, Projelerin 
zaman içindeki gelişimini ve durumunu inceler, gerekli hallerde İcra 
Kurulu'na rapor eder, TEKMER'in bilimsel ve teknik organıdır. ve diğer 
kurullar gibi 6 adet üyeden oluşur.  

    
Teknoloji Geliştirme Merkezleri’nin hedefi sanayi-üniversite ilişkisini 
kuvvetlendirerek, üretimde teknolojik seviyeyi yükseltmek ve işletmelerin ihtiyacı 
olan bilgiyi üniversiteler kanalıyla temin etmektir. Bu amaçla Teknoloji Geliştirme 
Merkezleri birer “İş Kuluçkalama” merkezi olarak çalışmaktadır. Sunduğu altyapı 
ve hizmetlerle yeni kurulan bir işletmenin başlangıç maliyetlerini azaltmayı ve 
gelişmekte olan bir işletmenin başarısız olma olasılığını en aza indirmeyi hedefler. 
Teknoloji Geliştirme Merkezleri’nin temel felsefesi piyasa şartlarında mücadele 
edebilecek olgunluğa erişen işletmelerin piyasaya açılması ve boşalan yere yeni 
teknoloji tabanlı işletmelerin gelmesidir.  
 
Tablo 8: TEKMER’de Ar-Ge Projesi Yürüten İşletmelerin Yaşlarına Göre Dağılımı 
(Adet İşletme) 
TEKMER Yeni < 3 3 – 10 >10 Belirsiz Toplam 
Atatürk Üniversitesi 13 21 22 15  71
İstanbul Teknik Üniversitesi 80 27 79 84 11 281
Dokuz Eylül Üniversitesi 0 2 3 4  9
Boğaziçi Üniversitesi 6 1 16 6 6 35
Ege Üniversitesi 0 2 4 4  10
Gaziantep Üniversitesi 1 1 5 4  11
Gebze Yüksek Tekn. Ens. 11 5 31 24  71
İstanbul Üniversitesi 5 9 9 13  36
Kayseri Üniversitesi 6 16 11 13  46
Karadeniz Teknik Üni. 2 8 2 5  17
ODTÜ 18 3 5  9 35
Pamukkale Üniversitesi 1 31 3 11  16
Yıldız Teknik Üniversitesi M/D* M/D M/D M/D M/D M/D
Toplam 143 196 190 183 26 638
Kaynak: KOSGEB, 2004 
*Mevcut Değil 

TEKMER’den 
yararlanan yeni 
işletmelerin oranı 
sadece %22’dir. 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 36 / 112 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

 
TEKMER destekleri, geçtiğimiz iki senede adet olarak yaklaşık üç katına, verilen 
destek miktarı olarak yaklaşık beş katına çıkmıştır. 2004 yılında proje başına 
ortalama 28.000 ABD Doları destek verilmiştir.  
 
Şekil 26: TEKMER Tarafından 
Desteklenen Projeler (Adet) 

Şekil 27: TEKMER Tarafından 
Desteklenen Projeler (Milyon ABD 
Doları) 

  
Kaynak: KOSGEB Kaynak: KOSGEB 

3.2.4.2.3. KOBİNET 
 
KOBİNET; ülkemizde KOBİ’lere hizmet sunan kuruluşların "Bilgi Sağlayıcı 
Kuruluş" olarak yer aldığı oda, birlik, dernek, vakıf, banka vb. sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde oluşturulmuştur. Amaç B2B (işletmeler arası 
mal/hizmet alım satımı) ve e-Ticaret altyapısının oluşturulması, işletmelerin 
uluslararası düzeyde tanıtımının sağlanması ve katılımcı kuruluşlar ve 
KOSGEB’in e-İş desteği vasıtasıyla KOBİNET omurgasının kurulmasıdır. 
 
KOBİNET, işletmelerin bilişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi, iş süreçlerinin 
sayısal ortama aktarılması, e-Ticaret/e-İş faaliyetlerinin geliştirilmesi, işletmelerin 
Bilgi Toplumu’na hazırlanması, e-Ticaret hacminin artırılması amacıyla kurulan bir 
portaldır. Ayrıca KOSGEB’in bünyesinde hizmet veren Avrupa Bilgi Merkezi (Euro 
Info Centre-EIC) AB’nin 35 ülkede yaygın KOBİ bilgi ağının (EIC Network) irtibat 
noktasıdır. 
 
Bilgi sağlayıcı kuruluşlar KOBİ’lere sundukları hizmetlerini ve üyelerini 
KOBİNET’te tanıtmaktadır. KOBİNET’te şu bilgiler/hizmetler sunulmaktadır: 

• KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi üzerinden firma profilleri, AB Mevzuatı 
(1952’den itibaren tüm tüzükler, kanunlar, vb.), CE işaretleme (mevzuat, 
işlemler, standartlar, yetkili kuruluşlar), AB sektör raporları (AB ülkelerinin 
üretim, ithalat-ihracat bilgileri) ve diğer bilgiler (AB ile ilgili her türlü rapor, 
istatistik, vb.) güncel olarak sağlanmaktadır. 

• Her firmaya ücretsiz İnternet sayfası, ömür boyu değişmemek üzere 
ücretsiz e-Posta adresi. 

• 21.000’den fazla kayıtlı firmanın (%97’sinin çalışan sayısı 250’den az) 
İnternet bilgileri (Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca, İspanyolca, 
Fransızca, İtalyanca) 

• Ekonomi ve iş dünyası (ülke raporları, şirket kuruluşları, ihracat terimleri, 
vb.), finans imkanları (sermaye piyasaları, kredi ve finans imkanları, vb.), 
mevzuat (ihracata yönelik devlet yardımları, yatırım teşvikleri, vb.), Avrupa 

TEKMER 
destekleri 
artmasına rağmen 
yeterli seviyeye 
ulaşmamıştır. 

1999 yılında 2.500 
üyeli KOBİNET’in 
üye sayısı yıllık 
ortalama %43 
büyüyerek 
21.000’e 
ulaşmıştır. 
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Birliği (Gümrük Birliği, AB işbirliği programları, bültenler, vb.), firma 
rehberleri (KOBINET, ASO, MİB, BEYSAD, TESİD üyeleri bilgileri), 
işletmeler arası işbirliği teklifleri (AB’nin 80 ülkede yaygın ağından alınan 
iş teklifleri). 

 
KOBİ’lerin e-İş uygulamalarına özendirilmesi ve ihracat potansiyellerinin 
artırılması için KOBİNET, TURKTİCARET.net ile 2004 yılında beş yıllık bir 
işbirliğine imza atmıştır. 

3.2.4.3. TurkTicaret.Net 
 
2000 yılında faaliyete geçen TurkTicaret.Net, KOBİ'lere yönelik ilk elektronik 
pazaryeridir. Sayıları 135.000'i aşan üyenin yeni pazar ve müşteri edinmelerini 
hedefleyen ticari bir bilgi platformu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir14.  
 
TurkTicaret.Net, müşterilerine çevrimiçi pazaryeri/katalog, ticari talepler, sanal 
ofis, siberhosting, dış ticaret, marka patent, İntranet, WAP, çevrimiçi reklam, 
şirket rehberi, şirket haberleri ve arama motorlarına kayıt gibi teknoloji ve altyapı 
hizmetleri sunmaktadır. B2B ve İnternet hizmetlerinin yanı sıra, 2004 yılı ile 
birlikte yazılım hizmeti de sunmaya başlamıştır.  
 
2003 yılının sonunda KOSGEB desteği ile KOBİ'lere yönelik proje ve hizmetler 
sunan TurkTicaret.Net, bu alanda KOSGEB tarafından destekleyici kuruluş 
seçilmiştir. Ayrıca KOSGEB'e bağlı KOBINET projesinin altyapılarını 
sağlamaktadır.  
 
TurkTicaret.Net, kendisine değer katan iş ortakları ile KOBİ'leri bilişim teknolojileri 
ve özellikle de İnternet'in sunduğu ticari imkanlar ile tanıştırmayı hedeflemektedir. 

3.2.4.4. AB İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) 
 
ABİGEM Projesinin temel amacı, Türkiye’deki KOBİ’lerin Gaziantep, İzmir ve 
İzmit’teki İş Geliştirme Merkezleri aracılığıyla özellikle rekabet seviyelerinin ve 
uluslararası piyasalarda aktivitelerinin artırılması konularında desteklenmesidir. 
AB İş Geliştirme Merkezleri bu amaç doğrultusunda KOBİ’lere, yönetim 
danışmanlığı, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.  
 
Proje 2002 Mart ayı içerisinde başlamış fakat iş merkezleri, plan ve kuruluş 
çalışmaları sebebiyle aynı yılın Ekim ayı içinde faaliyet göstermeye başlamıştır.  
 
Proje kapsamında kurulan üç İş Geliştirme Merkezi, Mart 2006’ya kadar Avrupa 
Birliği tarafından teknik ve finansal destek görecektir. Bu sürenin sonunda 
merkezlerin kendi ayakları üzerinde durabiliyor olması beklenmektedir. Proje 
süresi sonunda merkezlerin finansal olarak kendine yeterli olabilmelerini 
sağlamak için sunulan hizmetlerin KOBİ’lerin ödeme güçleri dahilinde 
faturalandırılması öngörülmüştür. 

                                                 
14 www.turkticaret.net 

Merkezler, yabancı 
ortaklıklar, 
bölgesel iş 
geliştirme ve 
markalaşma 
yolunda önemli 
yardımlar 
sunmaktadır. 
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Şekil 28: ABİGEM Üyesi İşletmelerin Şehirlere Göre Dağılım (%) 

 
 Kaynak: ABİGEM KOBİ Portalı http://portal.abigem.org/Firmalar/FirmaArama.aspx?Ilk=1, (Temmuz 2005) 
 
ABİGEM üyelerinin büyük çoğunluğunu (%59), iş merkezlerinin faaliyet gösterdiği 
illerde kurulu olan işletmeler oluşturmaktadır. AB İş Geliştirme Merkezleri sadece 
sorumluluk bölgelerindeki işletmelerle sınırlı kalmayıp diğer illerdeki işletmelere 
de destek olmaktadır. 
 
Tablo 9: ABİGEM Üyesi İşletmelerin Çalışan Sayısı ve Ciro Bazında Dağılımı 

Çalışan / Ciro (‘000 YTL) < 50 50-250 250-1000 1000-5000 > 5000 Toplam 
0 – 9 148 66 37  19  3 273
10 – 49  89 46 72  85  18 310
50 – 249  70 6 14 44 50 184
250+ 8 0 2 3 19 32
Toplam (Ciro) 315 118 125 151 90 799*

Kaynak: ABİGEM KOBİ Portalı http://portal.abigem.org/Firmalar/FirmaArama.aspx?Ilk=1 (Temmuz 2005) 
* Tablo 9 ve Şekil 28’deki üye işletmeler toplamı  arasındaki fark, üyelerin hepsinin ciroları ve ölçekleri hakkında 
iş geliştirme merkezlerine bilgi vermemiş olmalarından kaynaklanmaktadır. 
 
Tablo 9’da görüldüğü üzere ABİGEM’in üye portföyünün çoğunu cirosu 1.000.000 
YTL’den düşük, mikro ve küçük ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. 

3.2.4.5. TÜBİTAK 
 
Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun 
her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal öncelikler doğrultusunda bilim 
ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları 
oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve 
yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak misyonuna 
sahip TÜBİTAK’ın temel işlevleri şunlardır: 

• Türkiye’nin bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek, 
• Akademik Ar-Ge desteği vermek, özendirmek ve izlemek, 
• Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmeyi (ATG) ve yenilikleri 

desteklemek, özendirmek ve izlemek, 
• Üniversite sanayi ilişkilerini geliştirmek, 
• Ulusal öncelikler doğrultusunda ATG çalışması yürüten Ar-Ge enstitüleri 

işletmek, 
• Ar-Ge faaliyetleri için kolaylık ve teknik hizmet sağlayan birimler işletmek, 
• Geleceğin bilim adamlarını keşfetmek ve teşvik etmek, 
• Bilimsel mükemmelliği teşvike yönelik yıllık ödüller vermek, 
• Uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliklerini organize etmek ve 

yürütmek, 

Gaziantep    
%31,0 

İzmit   
%23,8 İzmir   

%4,2 

Diğer 
%41,0 

%100 = 972 işletme 
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• Bilimsel dergiler, popüler bilim kitapları ve dergileri yayımlamak. 
 
Refah toplumuna ulaşma sürecinde bilim ve teknolojiden etkin bir araç olarak 
yararlanılmasını sağlamak üzere, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 
2003-2023 yılları için Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Stratejileri Belgesi'nin (Vizyon 
2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri) hazırlanması kararını almıştır.  
 
Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında mevcut konumunun ve dünyada bilim ve 
teknoloji alanındaki uzun dönemli gelişmelerin saptanması, Türkiye'nin 2023 
hedefleri bağlamında, bilim ve teknoloji taleplerinin belirlenmesi, bu hedeflere 
ulaşılabilmesi için gerekli stratejik teknolojilerin saptanması ve bu teknolojilerin 
geliştirilmesi ve/veya edinilmesine yönelik politikaların önerilmesi çalışmalarını 
kapsayan proje, dört alt projeden oluşmaktadır. Girişimcilik, yenilikçilik ve iş 
ortamı ile ilgili maddeler içeren alt proje “Teknoloji Öngörü Projesi”dir. Projenin 
yararları yeni yatırım alanları ve teknoloji seçimi konularında firmalara yol 
göstermesi, ulusal ve global düzeyde beklenen yeni paradigmalar ve yeni rakipler 
konusunda fikir vermesi, sektörel ve bölgesel öngörü çalışmaları için ulusal bir 
referans oluşturması, süreç içinde yer alan diğer ilgili kesimlerin, oluşan ilişki 
ağları yoluyla, mevcut akademik birikimlerden haberdar olmalarıdır.  
 
Bunun dışında “Ulusal Teknoloji Envanteri”, “ARBİS” ve “TARABİS” alt 
projelerinin amaçları işletmelerin teknoloji kullanma, seçme ve geliştirme 
yeteneklerini ölçme, araştırmacı bilgilerinin toplanması ve güncellenmesi ve 
araştırma için kullanılan makine/sistem/cihaz stoğunun saptanmasıdır. 
 
Ayrıca, TÜBİTAK 2005 yılı içinde TARAL (Türkiye Araştırma Alanı) Projesi 
kapsamında özel sektör, kamu ve üniversitelerde yürütülecek Ar-Ge projelerine 
destek olmak amacıyla 346 milyon YTL’lik  ek ödenek almıştır. Bu ödenekle 
TÜBİTAK’ın toplam ödeneği 450 milyon YTL’ye çıkmıştır. 

3.2.4.6. Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) 
 
Türk Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 1 Haziran 1991 tarihinde Hazine 
Müsteşarlığı aracılığıyla Dünya Bankası'ndan sağlanan kaynağın Türk 
sanayisinde teknoloji geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve sanayi sektöründe 
ticari Ar-Ge bilincini artırmak üzere kullandırılması amacıyla kurulmuştur. Bu 
kapsamda TTGV teknolojinin ticarileştirilmesi, pazarlanabilir yeni ya da daha 
gelişmiş bir ürün, üretim yöntemi, sistem ya da hizmete dönüştürülebilmesi için 
teknoloji geliştirme bölgelerine çeşitli destekler sağlamaktadır.  

• Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği: Teknoloji geliştirme projesi olan 
yazılım şirketlerine ve sanayi kuruluşlarına verilmektedir. Bilgi birikimi ve 
fikri mülkiyet hakkı işletmede kalacak şekilde, iki yıl içinde bitirilmesi 
beklenen teknoloji geliştirme projeleri, alt sınır olmaksızın faizsiz geri 
ödemeli 2 milyon ABD Doları’na kadar desteklenmektedir. Bu destek, 
projeyle ilgili personel, teçhizat sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı 
harcamalarını kapsamakta olup proje bütçesinin en fazla %50’si için 
verilmektedir. 

• Teknoloji Merkezleri Desteği: Bu destek sanayiinin ihtiyaç duyduğu, 
teknolojik ve endüstriyel Ar-Ge, ölçme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini 
sunmak üzere özel sektör tarafından kurulan teknoloji merkezlerine 
sağlanmaktadır. Destek için teknoloji merkezlerinin en az %51 hissesinin 
özel bir işletme veya şahsın elinde bulunması gerekmektedir. Destek en 
fazla iki yıl süreyle proje bütçesinin %20’sini geçmemek kaydıyla alt sınır 
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olmaksızın 1 milyon ABD Doları’na kadar verilir. Desteğin geri ödemesi, 
bir yılı ödemesiz olmak üzere toplam dört yıla yayılır.  

• Teknopark Desteği: TTGV, yeni iş alanları oluşturmak ve geliştirmek, 
bulundukları bölgenin teknolojik altyapısını ve gelir düzeyini artırmak, 
yetişmiş işgücü için istihdam sağlamak ve doğrudan yabancı yatırımları 
bulundukları bölgeye çekmek üzere kurulması planlanan Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi oluşumlarına en fazla iki yıl süreyle alt sınır olmaksızın 
2,5 milyon ABD Doları’na kadar destek vermektedir. Destek, proje 
bütçesinin %20’sini geçememektedir. Teknopark şirketi aldığı desteği 4 yıl 
içinde faizsiz olarak geri ödeyebilmektedir. 

• TTGV Girişim Fonu: TTGV Girişim Fonu, başlangıç ve büyüme 
aşamasındaki teknoloji firmalarına yatırım yapan bir Girişim Sermayesi 
Fonu’dur ve çalışmalarına 2004 yılının Mart ayında başlamıştır. Özellikle 
bilgi ve iletişim teknolojisi, yaşam bilimleri (Biyo-teknoloji ve sağlık), ileri 
mikroelektronik, ileri malzeme (polimerler, kompozit materyaller, yarı 
iletkenler, vs.) alanlarında faaliyet gösteren işletmelere, azınlık hissesi 
karşılığında 100.000 ile 300.000 ABD Doları arası sermaye desteği 
vermeyi hedeflemektedir. 

3.2.4.7. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
 
Amacı odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin 
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, ticaret ve sanayiinin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı 
korumak olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) görevleri şunlardır: 

• Türk girişimcisinin çalışmalarına öncülük ve liderlik etmek,  
• Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüş ve çözümlerini 

iletmek, 
• Kanunlar ve düzenlemeler ile ilgili görüşlerini ilgili bakanlıklara, meclis 

komisyonlarına sunmak, 
• Tabanını oluşturan KOBİ’lerin ekonomiden hak ettiği payı alması için oda 

ve borsalar kanalıyla bilgi ve danışmanlık hizmeti sunmak, 
• Ticari, ekonomik ve uluslararası işbirliği alanlarında yararlı olabilecek her 

türlü bilgiyi üyelerine sunmak; ülke, il ve sektör bazında ekonomik raporlar 
hazırlamak, 

• Yabancı muadil kuruluşlarla kurumsal bağlar kurmak, işbirliği anlaşmaları 
imzalamak, Türk ve yabancı firmaların ihtilaflarının dostane yollarla 
çözümü amacıyla aracılık etmek, 

• TIR Karnesinin dağıtımını gerçekleştirmek ve muhtelif ülkelere ait geçiş 
belgesi taleplerini karşılamak, ATA Karnesi düzenlemek, bilgi standardı 
tanımlama ve uygulama sistemi olan EAN-UCC barkod sistemini 
ülkemizde tek elden yürütmek, 

• Menşe Şahadetnamesi ile Dolaşım Belgesini basmak ve odalara 
göndermek, Kapasite Raporu’nu incelemek ve onaylamak. Oluşturulan 
Sanayi Veri Tabanı ile imalatçı firma listelerini ilgililere sağlamak, Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi’ni yayınlamak,  

• Odalar ve Borsalar arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözmek, 
oda ve borsaları geliştirecek tedbirleri almak, elektronik altyapısını 
kurmak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkimi çalışmalarını yürütmek,  

• Yerel fuar organizasyon firmalarına yetki vermek, organize sanayi 
bölgeleri ve teknoloji geliştirme merkezleri kurmak, 

• Eğitim kurumları kurmak veya kurumuna katılmak, bu kurumlarla işbirliği 
yapmak, 
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• Uluslararası ilişkiler ile ilgili görevleri kapsamında çok taraflı oda ve 
uluslararası kuruluşlarda Türk özel sektörünü temsil etmek. 

3.2.4.8. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
 
Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB-Teknokentler); üniversiteler, 
araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri işbirliğinin sağlanması, ülke 
sanayisinin uluslararası düzeyde rekabet ederek ihracata yönelik bir yapıya 
kavuşturulması amacıyla kurulmaya başlanmıştır. İlgili kanun (4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu) 26 Haziran 2001 tarihinde kabul edilmiştir. 
Teknokentlerin kuruluş amaçları arasında teknolojik bilginin üretilip kullanılmasını 
sağlayarak ülke genelinde verimliliği ve rekabetçiliği artırmak, ürün kalitesini veya 
standardını yükseltmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretimi ve 
girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri 
teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve 
yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak 
teknolojik altyapıyı sağlamak sayılabilir.  
 
Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yönetimi ve işletmesinden sorumlu olmak üzere 
ilgili 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda “yönetici şirket” diye 
adlandırılan bir özel hukuk tüzel kişiliği oluşturulur. Yönetici şirketin kurucuları 
arasında, Bölgenin içinde veya bulunduğu ilde yer alan en az bir üniversite veya 
yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü şirketleri 
ve/veya vakıf işletmeleri ile yer alabilir. Yönetici şirkete ayrıca, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, yerel yönetimler, bankalar ve 
finansman kurumları, yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, AR-GE ve teknoloji 
geliştirme ile ilgili vakıf ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları, ihracatçı birlikleri 
kurucu ya da sonradan ortak olarak iştirak edebilirler. Ayrıca yabancı uyruklu özel 
hukuk tüzel kişileri 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yönetici şirkete 
iştirak edebilirler.   
 
Bölgelerin planlanması ve kuruluşu sürecinde imar plânları ve değişiklikleri, 
parselasyon plânları ve değişiklikleri yürürlükteki yönetmeliğe uygun olarak 
Bölgenin yönetici şirketi tarafından hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanarak 
yürürlüğe girer. Yönetici şirketin sorumlulukları arasında, yöneteceği Teknoloji 
Geliştirme Bölgesine ait kesinleşen imar plânları ilgili kurumlara gerekli bilgilerin 
gönderilmesi, arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve 
kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilip denetlenmesi de yer almaktadır. Arazi 
temini, plânlama ve projelendirme, alt yapı ve üst yapının inşası ile ilgili tüm 
harcamalar yönetici şirkete aittir. 
 
Teknoloji Geliştirme Merkezleri için ihtiyaç duyulacak araziler 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilir. Bölge alanları içinde yer 
alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, 
mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydıyla Teknoloji Geliştirme Merkezini 
kuracak yönetici şirkete tahsis edilebilir. Bu durum kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait araziler için de geçerlidir. Bölge kurulması için öngörülen alanda veya Bölgenin 
bulunduğu ilin sınırları içinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya AR-
GE merkez veya enstitüsünün bulunması ve yörede yeterli AR-GE ve sanayi 
potansiyelinin olması şartı aranır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluşu için tahsis 
edilen araziler hiçbir şekilde başka amaçlar için kullanılamaz.  
 
 

TGB’ler üniversite 
– üretim sektörü 
işbirliğini 
geliştirmek 
amacıyla 
kurulmuştur. 
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4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Tablo 10’da belirtilen Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmelere şu destek 
ve muafiyetleri sağlamaktadır: 

• Vergi muafiyeti: Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin teknoloji 
geliştirme bölgesindeki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden itibaren 31.12.2013 
tarihine kadar Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaftır. 

• Ücretlere vergi muafiyeti: Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-
Ge personelinin bu görevlere ilişkin ücretleri bölgenin kuruluş tarihinden 
itibaren 31.12.2013 tarihine kadar Gelir Vergisi ve Damga Vergisinden 
muaftır. 

• Gider yazma avantajı: Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. ve 41. maddeleri ile 
Vergi Usul Kanunu’nun 283. ve 287. maddelerine göre Ar-Ge çalışmaları 
için yapılan harcamaların “doğrudan gider yazılması” veya “amortisman 
yoluyla giderleştirilmesi” mümkündür. 

• Ar-Ge’ye bağış avantajı: Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince bu 
bölgelerde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kişi, kurum veya kuruluşlara 
makbuz karşılığı sponsor olarak yapılan bağış veya yardımlar toplamı 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89-2 maddesi ve 5922 sayılı kanunun 14.6 
maddesinde belirtilen oranlar ve esaslar dahilinde indirime tabi tutulur. 

• Kurumlar vergisi ödemesinin ertelenmesi: Mükelleflerin yıl içinde 
yaptıkları Ar-Ge harcaması tutarlarını geçmemek kaydıyla ilgili dönemde 
ödemeleri gereken Kurumlar Vergisi’nin %20’sinin yasal sürede 
tahsilinden vazgeçilerek bu orana isabet eden vergi, üç yıl süreyle faizsiz 
olarak ertelenebilecektir. Bu ertelemenin indirilecek giderler veya bağış ve 
yardımlarla ilgisi bulunmamaktadır. Örnek vermek gerekirse yıl içinde 
100.000 YTL Ar-Ge harcaması yapan ve o yıl 400.000 YTL Kurumlar 
Vergisi ödemesi yapması hesaplanan bir mükellef 400.000 YTL’nin %20’si 
olan 80.000 YTL için ertelemeden yararlanacaktır. Ertelenen 80.000 
YTL’yi üç yıl içinde dokuz eşit taksitle ve faizsiz olarak ödeyebilecektir. 

• Yabancı uyruklu Ar-Ge personeli çalıştırabilme imkanı: Bölgede yer 
alan faaliyetlerde yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre personel 
istihdam edilir. Bu bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu ve 
ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı 
Ar-Ge personeli çalıştırabilir. 

• Kamu ve üniversite personelinin izinli olarak çalıştırılması: Kamu 
kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden bölgede yer alan 
faaliyetlerde araştırmacı personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, 
çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak 
çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, 
araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri karşılığı elde edecekleri 
gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak 
istihdam edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları 
ile ilişkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu’na tabi personelin burada geçirdikleri süre için emeklilik 
hakları 5434 sayılı kanunun 31. maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla 
saklı kalır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 36. maddesinin bu 
maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz. 

• Öğretim elemanlarına yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme yapabilme 
imkanı: Öğretim elemanları 2547 sayılı kanunun 39. maddesinde 
öngörülen yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre 
yapacakları çalışmaları üniversite yönetim kurulunun izni ile bölgedeki 
kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak bölgede görevlendirilen 
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öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner 
sermayesi kapsamı dışında tutulur. 

• Öğretim elemanlarına şirket kurabilme ve ortak olabilme imkanı: 
Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptıkları 
araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile bölgelerde şirket 
kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketin yönetiminde 
görev alabilirler. 

• Atık su bedeli muafiyeti: Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden, atık su 
bedeli alınmaz. 

 
25 Temmuz 2005 itibariyle Türkiye’deki teknoparklarda 431 adet şirket faaliyet 
göstermektedir. Bu şirketlerden 91 tanesi yeni girişimdir. Geri kalan 340 tanesi 
varolan şirketlerin Ar-Ge ve donanım-yazılım üretimi amaçlı ofisleridir. 
 
Şekil 29: Teknokentler’de Yeni Girişim ve  
Varolan İşletmeler Dağılımı (%) 

Şekil 30: Teknokentler’deki Şirketlerin 
Sektörlere Göre Dağılımı (%) 

Kaynak: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile yapılan görüşmeler, Temmuz 2005 
 
 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde istihdam edilen her beş kişiden dördü araştırma 
geliştirme hizmetlerinde çalışmaktadır.  
 
Şekil 31: Teknokent Çalışanlarının Dağılımı (Kişi) 

  
 
Kaynak: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile yapılan görüşmeler, Temmuz 2005 
 

Teknoparklarda 
çalışanların büyük 
çoğunluğunu Ar-
Ge görevlileri 
oluşturmaktadır. 

Yazılım ve 
Bilişim 
%56,6 

Elektronik 
%14,4 

Savunma 
%10,2 

Diğer 
%14,8 

%100 = 431 işletme 

Yeni İşletme 
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Mevcut 
İşletme 
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%100 = 431 işletme 

Ar-Ge 
Personeli 

Toplam Destek 
Personeli 
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin faaliyete geçtiği 2001 yılından bu yana yapılan 
Ar-Ge çalışmaları sonucunda 51 adet patent alınmıştır. Aynı dönemde alınan 
toplam yerli patent sayısı 173’tür. 
 
Şekil 32: Türkiye’de Alınan Patentler (Adet) 

   
 *PCT1, PCT2 ve EPC (European Patent Council)  patentleri dahil edilmemiştir.  
Teknoparklarda geliştirilen patentler yerli patent olarak kabul edilmiştir.  
Kaynak: Türk Patent Enstitüsü 

3.2.4.9. Yenilik Aktarım Merkezleri 
 
Yenilik Aktarım Merkezleri (Innovation Relay Center) 1995 yılında Avrupa 
Komisyonu’nun desteği ile kurulmaya başlanmıştır. 2004 yılı sonu itibarı ile 33 
Avrupa ülkesinde toplam 71 Yenilik Aktarım Merkezi bulunmaktadır.  
 
Yenilik Aktarım Merkezlerinin (IRC) görevleri; 

• Ulusal ve uluslararası düzeyde yenilik ve teknoloji transferini desteklemek, 
• İşletmelerin yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, 

haberdar olma sürecini kısaltmak, 
• Yeni teknolojilerin profillerini hazırlayarak yayılışını hızlandırmak, 
• Teknolojik buluşların ekonomiye katkıda bulunmasına kadar geçen süreyi 

kısaltmak, 
• Teknoloji arz ve talep eden tarafların buluşturulup pazarlık ve sözleşme 

yapılması gibi aktivelerde her iki tarafa da yardımcı olmak, 
• Ülkelerin bilimsel ve teknolojik gücünü artırmak, 

 
şeklinde özetlenebilir. 

 
Türkiye’nin de katıldığı Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında İzmir’de 
IRC Ege ve Ankara’da IRC Anadolu kurulmuştur. 

 

Teknoparklarda 
alınan patentler 
toplam  yerli 
patentlerin 
yaklaşık %30’una 
denk gelmektedir.  

815
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988

51

Toplam* Diğer 
Yerli

Toplam 
Yerli
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3.2.4.10. AB 6. Ar-Ge Çerçeve Programı 
 
İlki 1984’te yürürlüğe giren çerçeve programları, AB’nin bilimsel araştırma ve 
teknoloji kapasitesini artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamayı 
hedeflemektedir. Çerçeve programları amaçları ve bütçesi ile belirli bir dönem için 
tasarlanmış, çok yıllı programlardır. 
 
2002 – 2006 yıllarını kapsayan 6. Çerçeve Programı’nın temel hedefi 2010 yılında 
Avrupa’yı rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisi haline getirmektir. Bu 
kapsamda AB’nin araştırma politikası gözden geçirilerek, bilimsel mükemmeliyeti 
ve rekabetçiliği sağlamak amacıyla “European Research Area – ERA” Avrupa 
Araştırma Alanı’nın yaratılması hedeflenmiştir.  Avrupa Birliği, üye ülkelerin katma 
değer vergisi yoluyla yaptıkları katkıların yanı sıra, Türkiye gibi ortaklık anlaşması 
imzalamış ülkelerin GSYİH’ları oranında ödedikleri katılım paylarıyla oluşturulmuş 
fondan 17,5 milyar Avro’yu 6. Ar-Ge Çerçeve Programı için ayırmıştır. 

3.2.4.11. Kredi Garanti Fonu (KGF) 
 
Riskin paylaşımı ilkesine dayanan kredi garanti sistemi, Kredi Garanti Fonu 
İşletme ve Araştırma A.Ş. adı altında,1991 yılında kurulmuştur. Ortakları arasında 
TESK, TOBB, TOSYÖV  ve Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı 
(MEKSA), KOSGEB ve Türkiye Halk Bankası yer almaktadır. KGF’nin üstlendiği 
garanti karşılığını oluşturan teminat sorumluluk fonu, Alman Teknik İşbirliği 
Kurumu (GTZ) ve KOSGEB  tarafından oluşturulmuştur.  
 
KGF, kredi talebi banka tarafından uygun bulunan fakat teminat eksiği olan 
işletmelere yöneliktir. İşletme, kredi talebiyle banka şubesine başvurduktan sonra, 
bankaca yapılan değerlendirmede kredi başvurusu uygun bulunmakla birlikte 
teminat eksiği söz konusu ise banka, KGF garanti/kefaletini temin etmek amacıyla 
dosyayı KGF’ye gönderir. 
 
Tablo 11: Kredi Garanti Fonu ile Çalışan Bankalar 
KGF ile Çalışan Bankalar  
Halk Bankası 
Garanti Bankası 
Şekerbank 
Vakıflar Bankası 
Yapı ve Kredi Bankası 
Tekstil Bank 
Albaraka Türk 
Türk Ekonomi Bankası 

 
KGF garantisinin üst sınırı, en çok 400.000 Avro’dur. KGF, 200.000 Avro'ya kadar 
olan kredilerin en çok %80'ine, 200.000 Avro'yu aşan kredileri azami %70’ine kefil 
olmaktadır.  
 
KGF uygulamasından KOBİ’ler ve genç girişimciler yararlanabilmektedir. 
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Şekil 33: KGF Kefaletlerinin Şirketlere Göre Dağılımı (İşletme Adedi) 

 
Kaynak: KGF 2004 Faaliyet Raporu 
* İşletmeler istihdam ettikleri kişi sayısına göre ölçeklendirilmiştir. Mikro ölçekli işletmeler 1-9 kişi, küçük ölçekliler 
10-49 kişi, orta ölçekliler 50-249 kişi istihdam eden işletmelerdir. 
 
Şekil 34: KGF Kefaletlerinin Şirketlere Göre Dağılımı (Bin YTL) 
 

 
 
Kaynak: KGF 2004 Faaliyet Raporu 
 

3.2.4.12. Yatırım Ortamını İyileştirme Reform Programı 
 
Hazine Müsteşarlığı tarafından Dünya Bankası yan kuruluşu FIAS’a (Yabancı 
Yatırımlar Danışmanlık Servisi) hazırlatılan “Yatırımların Önündeki İdari Engeller 
Raporu” ışığında 2001 yılında yatırım ortamını iyileştirmek için reform 
çalışmalarına başlanmıştır.  
  

KGF’den 
faydalanan yeni 
girişimci oranı 
sadece %15’tir. 

2004 yılında 
KGF’nin sunduğu 
kefalet 
hizmetlerinden en 
çok 10 ile 49 işçi 
çalıştıran küçük 
işletmeler 
yararlanmıştır. 

216

113
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37

97

43

Mevcut 
Firma 

Yeni 
Girişim 

Toplam Mikro* 
İşletme 

Küçük* 
İşletme 

Orta* 
İşletme 

Mevcut İşletme 
%87,4 

Yeni Girişim 
%12,6 

%100 = 28.194 Bin YTL 

Küçük 
Ölçekli 
%44,7 

Mikro 
Ölçekli 
%38,3 

Orta 
Ölçekli 
%17,0 
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Reform Programı, Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığı’nda Yatırım Ortamını 
İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ve dokuz ayrı teknik komite kurulmasını 
ve FIAS raporunda yer alan hususlara çözümler geliştirilmesini öngörmektedir. 
 
YOİKK, yatırım ortamını iyileştirerek daha fazla doğrudan yabancı yatırım akışı 
sağlamak amacıyla 2001 yılında kurulmuştur. Bu kurulun amacı özel sektör 
temsilcileri ve sorunları çözümleyecek olan karar alıcıları bir araya getirmektir. 
Kurul özellikle Yabancı Sermaye Kanunu (2003) hususunda başarılı çalışmalar 
yapmış ve yabancı yatırımcının önünün açılmasını sağlamıştır. Kurul çalışmaları 
dahilinde ‘Şirket Kuruluş Kanunu’ işlerlik kazanmış ve şirket kurulmasındaki 
bürokratik süreçler azaltılarak şirket kurma süresi  kısaltılmıştır. Kurul ‘Tek Durak 
Ofis’ sistemine geçiş için çalışmalarına başlamış, bu ofislerden ilki Aksaray’da 
kurulmuştur. Bu kapsamda kurulan her ofiste, bağlı bulunan bölgelerdeki 
yatırımcıların bütün ilgili birimlerdeki iş ve işlemlerinin takip edilmesi ve 
yatırımcıya danışmanlık yapılması, bu sayede yatırımların daha hızlı ve sorunsuz 
halledilmesi hedeflenmiştir.  
 
İlk toplantısı 22 Mart 2002’de gerçekleştirilen kurulda Maliye Bakanlığı ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarları, Hazine, DPT, DTM Müsteşarları, TOBB, 
TÜSİAD, YASED ve TİM Başkanı ile dokuz teknik komite başkanı görev almıştır. 
Teknik komite sayısı 2003 yılında yapılan revizyonlarla ona çıkarılmıştır. 

Şirket Kuruluşu Teknik Komitesi 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğundaki “Şirket Kuruluşu Teknik 
Komitesi”, şirket kuruluş işlemlerindeki bürokrasiyi azaltmış ve işlemleri 19 
aşamadan üç aşamaya indirip yabancı sermayeli kuruluşlar için olan 50.000 ABD 
Doları şartını ve yabancı ortaklı şirketlerin Hazine Müsteşarlığı’ndan izin alma 
mecburiyetini kaldırmıştır.  
 
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu 
ve Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Kanunu ile yapılan 
değişiklikler sonucunda şirket kuruluş süreci basitleştirilmiştir.  

İstihdam Teknik Komitesi 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü istihdam alanındaki reform 
kapsamında, istihdam mevzuatının derlenmesi ve bürokratik işlemlerin 
azaltılması, istihdamla ilgili bir ulusal veri bankasının oluşturulması, Türk işgücünü 
koruma tedbirleri, yabancıların kendi nam ve hesaplarına çalışma imkanı, çalışma 
izni, giriş vizesi ve ikamet izninin eşgüdümlü verilme imkanı üzerine 
odaklanılmaktadır. İstihdamla ilgili bürokratik işlemlerin azaltılması kapsamında 
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu15, 4958 sayılı SSK Kanunu16 ve 4956 
Sayılı Bağ-Kur Kanunu17 yürürlüğe girmiş; SSK ve Bağ-Kur otomasyona 
geçmiştir. 

Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi 
Sektörel lisanslar alanındaki reform çalışmaları DPT Müsteşarlığı önderliğinde 
yürütülmektedir.  Bu kapsamda çevre sağlığı, insan sağlığı, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği, gıda, ilaç, madencilik, turizm konularındaki çeşitli izinlere yönelik işlerin 
basitleştirilmesi ve bürokratik engellerin kaldırılması çalışmaları sürdürülmektedir. 
Ayrıca yatırımcılara, işletmelerini faaliyete geçirmek için devletle ilgili tüm işlerinde 
                                                 
15 Kanun No. 4094, Kabul Tarihi 25.06.2003, Resmi Gazete No. 25159 
16 Kanun No. 4958, Kabul Tarihi 29.07.2003, Resmi Gazete No. 25191 
17 Kanun No. 4956, Kabul Tarihi 24.07.2003, Resmi Gazete No. 25187 
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yardımcı olacak “İl Yatırım Koordinasyon Kurulu” adı altında tek durak  ofislerinin 
kurulması planlanmaktadır. Bu koordinasyon kurullarından ilki Aksaray’da 
faaliyete geçmiştir. 

Yatırım Yeri Teknik Komitesi 
“Yatırım Yeri” reform çalışmaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı sorumluluğunda 
yürütülmektedir. Yatırım Yeri Teknik Komitesi 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun “Arazi 
ve Arsa Düzenlenmesi” başlıklı 18. maddesiyle ilgili uygulama hatalarını 
gidermeye çalışmaktadır. Buna ek olarak teknik komite, Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) envanteri, il bazında arazi kullanımı Ulusal Bilgi Sistemi ve veri tabanı 
oluşturmaya yönelik çalışmaları da sürdürmektedir.  

Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi 
Devlet yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesi kanunu çalışmaları, Maliye 
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı liderliğinde sürmektedir.  Teknik komite şirket 
tasfiye işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılmasına yönelik yeni 
düzenlemeler ve uluslararası çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları üstünde 
çalışmaktadır. Ayrıca Ar-Ge faaliyetlerine yönelik harcamaların Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri haricinde işletme bünyesinde de yapılması halinde %40 
oranında Ar-Ge maliyetinin yıllık gelirlerinden indirim imkanı tanınmıştır. Teknik 
komite aynı zamanda Hazine’ye ait arsa ve arazilerin yanı sıra katma bütçeli 
kuruluşlar, belediyeler ve il özel idarelerine ait arsaların da yatırımcılara bedelsiz 
devrine yönelik kanun düzenlemesi ve yurtdışında kurulan şirketlerle, yurtdışında 
iştiraki veya şubeleri olan şirketlerin vergileri ile ilgili düzenlemeler üzerinde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Gümrük ve Standartlar Teknik Komitesi 
Gümrük ve Standartlar alanındaki reform çalışmaları Dış Ticaret Müsteşarlığı 
(DTM) ve Gümrük Müsteşarlığı önderliğinde sürdürülmektedir. “Dahilde İşleme 
Rejimi” kapsamında ithalatta yerli üretim girdilerinin kullandırılmasına yönelik 
DTM faaliyetlerinin düzenlenmesi, ihracat kaydıyla ithal edilen ürünlerin bir 
kısmının Gümrük Müsteşarlığı’na devri ile ilgili  çalışmalar yürütülmektedir. Teknik 
komite ayrıca “Piyasa Gözetim ve Denetimi”ne yönelik yapılanma ve uygulamaya 
geçişi de planlamaktadır. Ayrıca Gümrük ve Standartlar Teknik Komitesi ihracat 
yapan işletmelerin dış ticaretle ilgili teknik düzenlemeler ve standardizasyon rejimi 
hakkında bilgi edinebileceği kaynakların oluşturulması üzerine de çalışmalarını 
sürdürmektedir.   

Fikri Mülkiyet Hakları Teknik Komitesi 
Kültür ve Turizm Bakanlığı  ve Türk Patent Enstitüsü önderliğinde yürütülen fikri 
mülkiyet haklarıyla ilgili reform çalışmaları öncelikle, Türkiye’nin uluslararası 
platformda Marka Kanunu,  endüstriyel tasarımların tescili, Patent Kanunu 
anlaşmalarına katılımını sağlamıştır. Ayrıca teknik komite çalışmaları sonucu “TR-
Esp@cenet” patent veri tabanına da “http://tr.espacenet.com” adlı İnternet 
adresinden erişilebilmektedir. “Esp@cenet” Avrupa Patent Ofisi’nin (European 
Patent Office) oluşturduğu uluslararası bir patent veri tabanıdır. Kullanıcılar bu 
sayfa aracılığıyla “Esp@cenet”e üye ülkelerde alınan tüm patentleri yayın tarihi, 
patent sahibi, sektör gibi başlıklar altında sorgulayabilmektedir.  

Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi 
Yatırım promosyonlarıyla ilgili çalışmaları Hazine Müsteşarlığı yürütmektedir. 
Yatırım Promosyonu Ajansı kurulmasına yönelik bir kanun tasarısı hazırlanmış, 
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ancak TBMM’ye sevk edilemeden kanun taslağı geri çekilmiştir. Taslağın 2006 
yılı içinde yeniden hazırlanması gündemdedir.  

Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı Teknik Komitesi 
Hazine Müsteşarlığı’nın koordine ettiği “Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı” ile 
ilgili reform çalışmaları sonucunda 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu18 2003’te yürürlüğe girmiştir. Kanun, doğrudan yabancı yatırımların 
özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve 
yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı 
yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine 
dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı 
yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.   

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Teknik Komitesi 
KOBİ’lerin gelişimi, teşvik ve desteklere ulaşımlarının ve kullanımının sağlanması, 
AB fonlarından daha çok yararlanabilmelerine ilişkin çalışmalar Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’nın önderliğinde sürdürülmektedir. 
 
Görüldüğü üzere Türkiye’de iş ortamı ve girişimciliği geliştirmeye yönelik birçok 
kurum/çalışma mevcuttur. Fakat bu çalışmalar ortak bir vizyona sahip değildir. 
İyileştirme alanları örtüşen çalışmalar yapılabilmektedir. Ayrıca yeni girişimcilerin 
veya işletmelerin, faydalanabilecekleri teşvikler/programlar hakkında farkındalık 
seviyeleri yeterli düzeyde değildir.  

3.3. İşletmelerin Yaşam Döngüsü 
 
İşletmelerin yaşam döngüsü, girişimcinin kafasında fikrin oluşması ve iş planının 
geliştirilmesi, işletmenin kurulması ve idame ettirilmesi süreçlerinden 
oluşmaktadır. Bu bölümde girişimcinin bu aşamalarda karşılaştığı engeller 
incelenecektir. İşletmenin idame ettirilmesi aşamasında odaklanılacak nokta 
işletmenin BİT yetkinliğinin belirlenen BİT adaptasyon süreçleri boyunca 
artırılmasıdır. 
 
Ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamanın önemli bir koşulu 
daha çok girişimcinin kendi işini kurmaya teşebbüs etmesidir.  Ancak hali hazırda 
girişimciliğin önünde; fikir bulmaktan devlete karşı olan yükümlülüklerin ağırlığına, 
iş planını geliştirmekten başlangıç finansmanına erişime kadar birçok engel 
bulunmaktadır. 
 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de girişimciliğin en somut göstergesi, yıllık 
yeni açılan işletme sayısıdır. Türkiye’de girişimciliğin mevcut durumu aşağıda 
açılan ve kapanan şirket sayıları ile özetlenmiştir. 
 
Tablo 12: Türkiye’de Açılan ve Kapanan Şirketler  
  2002 2003 2004
Yeni açılan şirketler ve kooperatifler          30.842      32.259       40.919 
Kapanan şirketler ve kooperatifler           3.667        5.436         7.660 
Kapanan/açılan oranı (%) 12 17 19

Kaynak: DİE 
 

                                                 
18 Kanun No. 4875, Kabul Tarihi 05.06.2003, Resmi Gazete No. 25205 
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Yeni açılan şirket sayısı her ne kadar girişimcilik ruhunun ve yeni fikir 
yelpazesinin bir göstergesi olsa da, açılan şirketlerin hayatta kalma oranları da 
ekonomiye sürdürebilir katma değer yaratma açısından önemlidir. Yeni açılan 
işletmelerin başarısını gösteren işletmelerin yaşam oranı (yeni kurulan 
işletmelerin yıllara göre faaliyette kalma oranı), Şekil 35’de Avrupa ülkeleri için 
özetlenmiştir. Genelde yeni kurulan şirketlerin ortalama %60’ı ilk üç senenin 
sonunda yaşamlarına devam edebilmektedir. Türkiye’de girişimciliğin kalitesinin 
ölçümü için gerekli olan bu veri ise takip edilmemektedir.  
 
Şekil 35: 1998 Yılında Yeni Açılan Şirketlerin Sonraki Üç Senede Hayatta Kalma 
Oranı (%) 

 
 
Kaynak: Statistics in Focus – Theme 4 9/2003 
 
Mevcut durum analizi sırasında paydaşlarla yapılan görüşmelerde Türkiye’de 
işletmelerin tasfiye sürecinin uzunluğunun altı çizilmiştir. İşletmelerin tasfiye 
süreçleriyle ilgili hukuksal mevzuat hukuksal çerçeve bölümünde incelenmektedir.  
 
“Uluslararası Örnek Uygulamalar” bölümünde Kore’de KOBİ’lerin tasfiyesine 
yönelik düzenlemelere değinilmektedir. 
 
Şekil 36: Ülkelere Göre Tasfiye Süreçleri Süresi (Ay) 
 

 
Kaynak: World Bank & IFC, Doing Business in 2004 
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3.3.1. Girişimcilik 
 
Türkiye’de 18 yaşın üstündeki işletme sahipleri veya kendi işini yapanlar ve kendi 
işini kurmak isteyenler göz önüne alındığında yaklaşık her üç kişiden birinde 
(kendine ait işi olanlar ve iş kurmayı düşünenler) girişimci olma isteği vardır.   
 
Şekil 37: Gelecekte İş Kurma Eğilimleri (%) 

 
Kaynak: Peppers & Rogers Group Omnibus Araştırması, 2005 
 
İş kurmak isteyenlerin sayısı yüksek olmasına rağmen kendi işletmesini kuran 
veya kendi hesabına çalışanların sayısı toplam  nüfus içinde %9 civarında 
kalmaktadır. İş kurmanın önünde var olan çeşitli engeller iş kurmak isteyen 
insanları bu heveslerinden vazgeçirmektedir. 
 
Şekil 38: Girişimciliğin Önündeki Engeller (%) 

 
Kaynak: Peppers & Rogers Group Omnibus Araştırması, 2005 
 
Yeni veya mevcut iş alanlarının geliştirilmesi sonucu, sayıları yaklaşık 1,7 milyon 
olan KOBİ’lerde işletme başına yaratılacak bir yeni istihdam, Türk ekonomisine 
önemli  katkıda bulunacaktır. Bu değerler göz önüne alındığında Türk halkının 
refahını artırmanın yolu KOBİ’lerin ekonomiye katkılarını artırmaktan, dolayısıyla 
girişimciliğin teşvik edilmesinden ve desteklenmesinden geçmektedir. Bu amaçla 
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yürütülen programlar/çalışmalar, “İş Ortamı – Türkiye’de İş Ortamı ve Girişimciliği 
Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar/Kurumlar” bölümünde detaylı olarak 
incelenmektedir. 

3.3.1.1. Girişimcilik Eğitimi 
 
Girişimcilik ruhunu yaratmak ve kişileri girişimciliğe doğru yönlendirmek birçok 
ülkenin ana stratejik konularından biri haline gelmiştir. OECD tarafından yapılan 
çalışmalarda19 girişimcilik eğitimi verilmesiyle girişimciliğin gelişmesi arasında 
doğrudan bir ilişki olduğu görülmüştür. Bu sebeple girişimciliğin geliştirilmesine 
yönelik ana tetikleyicilerden birini kişilere girişimcilik eğitiminin küçük yaşlardan 
itibaren verilmesi oluşturmaktadır.  
 
Örnek Uygulamalar - Girişimcilik Eğitimi: 
• İngiltere’de 2005 yılı ikinci yarısında başlamak üzere 14-16 yaş grubundaki   her 

öğrenciye beş günlük girişimcilik eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Eğitim 
kapsamında girişimcilik hakkında genel bilgilerden sanal ortamda şirket 
yönetilmesine kadar çeşitli konular üzerinde odaklanılacaktır.  

• 2003 yılından itibaren Macaristan’da girişimcilik dersleri ilkokul ve ortaokul 
müfredatında yer almaktadır. 

• Amerika’da 1500 üniversite ve kolejde girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Bu 
eğitimler hem teorik açıdan girişimcilik verilmesini, hem de iş sahipleri ile 
öğrencileri buluşturarak girişimcilikte pratik uygulamalar geliştirilmesini 
hedeflemektedir.  

 
Girişimcilerin eğitimi ve öğretimi ile ilgili diğer uygulamalar, “Uluslararası Örnek 
Uygulamalar” bölümünde detaylı olarak incelenmektedir. 
 
Türkiye’de girişimciliğin önündeki en önemli engellerden biri kişilerin girişimcilik 
sürecini zorlu ve yıpratıcı bir süreç olarak görmeleri  ve herhangi bir girişimi tam 
olarak nasıl yapacaklarını bilmemeleri olarak belirlenmiştir. Buna yönelik olarak 
üniversitelerde ve meslek okullarında girişimcilik dersleri yavaş yavaş müfredata 
eklenmeye başlanmıştır. Üniversitelerde genelde girişimcilik dersleri seçmeli ders 
olarak verilmektedir ve hem kontenjan hem de kredi açısından son derece sınırlı 
kalmaktadır. Bunlara ek olarak özelikle KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimleri 
verilmektedir. Yapılan tüm çalışmalara rağmen Türkiye’de girişimcilik eğitimi 
yeterli seviyede verilmemektedir.  
 
Tablo 13: Çeşitli Üniversitelerde 2004 Yılı Girişimcilik Dersleri 

Üniversite Ders İsmi Kredi Dönem Kota Alan
Anadolu Üniversitesi Girişimcilik 2 1 210 211

Anadolu Üniversitesi Rekabetçi Piyasalar ve Girişimcilik 2 1 200 77

Bilkent Üniversitesi Girişimcilik 3 2 65 35

ODTÜ Girişimcilik 3 2 60 50

Atatürk Üniversitesi Girişimcilik 3 1 60

İstanbul Üniversitesi Girişimcilik 3 1 -

Ege Üniversitesi Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi 5 1 -

Selçuk Üniversitesi Girişimcilik ve Kendi İş Yerini Kurma 3 1 100 35

Boğaziçi Üniversitesi Küçük İşletme Yönetimi 3 1 50 35

Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik 3 1 50 50

Gaziantep Üniversitesi KOBİ’ler 3 1 50 20
Kaynak: Üniversiteler ile Görüşmeler 

                                                 
19 OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2005 
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Üniversitelerle yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin lisans programlarından 
mezun olabilmek için ortalama 125–135 kredi toplaması gerektiği anlaşılmıştır. 
“Girişimcilik”, “Şirket Kuruluşu ve Yönetimi” içerikli dersler üniversitelerin mevcut 
eğitim programları içinde halen seçmelidir. Üniversite eğitimi boyunca bir 
öğrencinin alabileceği tüm girişimcilik içerikli derslerin kredileri toplamı ortalama 
5–6 arasındadır. Bir başka göze çarpan nokta ise girişimcilik içerikli derslerin 
işletme fakülteleri bünyesinde verildiğidir. Dolayısıyla işletme dışı branşlardan 
derslere katılım oranı düşüktür.  

3.3.1.2. Bilgi Desteği 
 
Girişimcilerin başarıyı yakalayabilmek adına pazar araştırması, yeni üretim 
tekniklerini takip etme, iyi ve kötü uygulama örnekleri gibi kritik olabilecek bilgilere 
elektronik ve fiziksel kaynaklardan erişimleri kısıtlıdır. Erişimi kısıtlayan faktörlerin 
başında İnternet kullanımının yaygın olmaması gelmektedir.  
 
Şekil 39: Ülkelere göre İnternet Penetrasyonu (%) 

 
Kaynak: TNS, Government Online 2003 
 
“Uluslararası Örnek Uygulamalar” bölümünde Kore, İrlanda ve Portekiz’de 
girişimciliğin teşvik edilmesi, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amacıyla 
yürütülen çalışmalar incelenmektedir.  
 
Bilgi ve İletişim Sektöründe Girişimcilik: 
Bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerle 
yapılan görüşmelerde sektörde girişimcilerin önünde gördükleri engeller 
sorulmuştur. Gelen cevaplar yoğunlukla şunlardır: 
• sermaye bulma ve teminat, 
• bankalarda proje kredisi adı altında bir kredi olmaması, 
• vergi yükü,  
• çalışmalar/programlar hakkında bilgilendirilme eksikliği, 
• Teknokent’lere girişin zor olması,  
• KOSGEB desteklerinin planlı olmaması,  
• son kullanıcılarda BİT bilinirliğinin az olması, 
• kalifiye eleman bulma zorluğu, 
• fikri mülkiyet haklarının yetersiz olması, 
• bilişim suçları, hukuku konusunda yeterli bilgi olmaması. 
 
Görüşülen işletmelerin tamamına yakını iş fikrinin bulunması konusunda herhangi 
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bir destek ve girişimcilik konusunda da bir eğitim almadıklarını belirtmiştir. Katılan 
işletmelerden çok azı iş planının hazırlanması konusunda destek almıştır. 
 
Türkiye, BİT alanında bölgesel bazda çekici bir pazar olmayı hedeflemektedir. 
Bunun için Türkiye’yi diğer ülkelerden ayırt edecek ve rekabetçi avantaj 
sağlayacak bir vizyon oluşturulması gerekmektedir. Bu vizyon dahilinde 
girişimcilerin yönlendirilmesi ve sektörün geliştirilmesi hedeflenmelidir.  
 
Özellikle fikir geliştirilmesi aşamasında, Türkiye’de BİT sektörüne yapılan 
girişimler yeterince yönlendirilmemektedir. Bu alana giren girişimcilerin çoğu 
kaynaklarını yeni bir ürün geliştirmekten çok var olan ürünlere benzer ürünler 
çıkarmakta harcayarak yüksek katma değer yaratmaktan uzak bir görüntü 
çizmektedirler. Özellikle girişimcilere destek veren kuruluşların bu konuda 
girişimcileri eğitmesi ve oluşturulacak BİT sektörü vizyonuna uygun olarak 
girişimcileri yönlendirmesi sağlanmalıdır. 

3.3.2. İş Kurma 
 
Türkiye’de açılan şirket sayısı 2004 yılında 2003 yılına göre %27 artmıştır. Diğer 
yandan kapanan şirketlerin açılan şirketlere oranı son yıllarda büyüme 
göstermektedir. Yeni iş yeri açılma oranlarına (yeni açılan işletme sayısı/toplam 
işletme sayısı)  bakıldığı zaman Türkiye yaklaşık %5’lik bir oran ile diğer ülkelerin 
altında kalmaktadır.  
 
Şekil 40: Yeni İşyeri Açılma Oranı (%) 

 
Kaynak: Eurostat (New Cronos/theme4/SBS/Bus_Demo), 2001; Paydaş Görüşmeleri 
 
Türkiye’de yeni kurulan işletme oranının düşük olması iki ana problem ile 
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3.3.2.1. Finansman 
 
Yeni iş kurma aşamasında en önemli konulardan biri sermayeye erişimdir. 
Girişimciler için sermaye pek çok yoldan temin edilebilir. Banka kredileri bu 
alanda en çok başvurulan yollardan biridir. Ancak prosedürlerin uzun olması ve 
bir takım güvencelerin gösterilmesi gerekliliği girişimci için oldukça zorlayıcı bir 
süreçtir. Fakat son yıllarda bazı sivil toplum örgütlerinin geliştirdiği fonlama 
sistemleri (örn: “İş Ortamı - Türkiye’de İş Ortamı ve Girişimciliği Geliştirmeye 
Yönelik Çalışmalar/Kurumlar” bölümünde detaylı incelenen KGF) ile bu engelleri 
belli ölçüde aşmak mümkün olmuştur.  
 
Finans kurumları son yıllarda işletmelerin %99’undan fazlasını oluşturan ve 
toplam istihdamın %76,7’sini sağlayan, ekonominin itici gücü KOBİ’lere yönelik 
yeni yapılanmalara gitmişler ve KOBİ’lere hizmet vermeye yönelik özel birimler 
kurmuşlardır.  
 
Buna rağmen KOBİ’lere verilen kredilerin tüm krediler içerisindeki payı son 
yıllardaki hızlı artış ile 2004 yılında %1020 seviyelerine ancak ulaşmıştır. Aynı yıl 
içinde bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde %3521, Kore’de %40, Malezya’da %38, 
Amerika’da %42 Japonya’da ise %50 seviyelerindedir22.   
 
Bu durum girişimcilerin ve özellikle KOBİ’lerin Türkiye’de finansmana erişim 
konusunda önemli engellerle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Bankalar ile 
yapılan görüşmelerde, verilen kredilerin gayrimenkul ipoteği, işletme ve/veya 
makine rehini, kefillik gibi maddi teminatlara karşılık verildiği tespit edilmiştir. 
Türkiye’de girişimcilere, iş planlarına karşılık kredi veren organizasyon veya 
kurum bulunmamaktadır ve Ar-Ge projelerine karşılık kredi veren organizasyon 
veya kurumların sayısı azdır.  
  
KOBİ’lerin ve girişimcilerin yapılarına bakıldığı zaman, gerek mali tablolarının 
gerçeği yansıtmaması, gerekse bankalar tarafından istenilen teminatları 
karşılayamamaları sebebiyle özellikle finansmana erişimde zorluk çektikleri 
görülmektedir. KOBİ’lerin tam şeffaf olmayan muhasebe kayıtlarından dolayı 
finans kurumlarının risk değerlendirmesinde kullanabilecekleri sağlıklı veriler 
bulunmamaktadır. Bu durum finans kurumlarının kredi risk analizi yapmalarını 
güçleştirmekte dolayısıyla KOBİ’lere gerekli finansman desteğinin sağlanmasının 
önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. 
 
1993 yılında, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22. maddesinin birinci 
fıkrasının (o) bendine, 36’ncı maddesine ve 39’uncu maddesine dayanılarak SPK 
tarafından hazırlanan seri VIII, 21 sayılı “Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına 
İlişkin Esaslar Tebliği” ile Türkiye’de Risk Sermayesi yasal düzenlemeye 
kavuşmuştur. Aradan on yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen aralarında 
İşbankası ve Vakıfbank da olmak üzere Türkiye’de yerleşik yönetim kadroları ve 
gerçekleştirmiş oldukları yatırımlar olan toplam 4 adet girişim sermayesi fonu 
vardır.  Türkiye’de bu şirketlere ait toplam girişim sermayesi fon büyüklüğü 
yaklaşık 300 milyon ABD Doları’dır23. Türkiye’de girişim sermayesi fonları, 
çekirdek fikir veya yeni şirket yatırımlarından ziyade orta ölçekli şirketlere yatırım 

                                                 
20 KOBİ’lere özel kredi sunan bankalar ile yapılan görüşmeler 
21 Eurostat 
22 Dünya Bankası 
23 Venture Capital and Private Equity Yearbook 2004/05 
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yapma yolunu tercih etmiştir. Fonların yaptığı işlemlerde, özellikle son yıllarda, 
azınlık yerine çoğunluk hisse alımlarında artışlar gözlemlenmiştir24. 
 
Tüm sektörlerde gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin sermaye 
piyasalarından fon sağlamalarına imkan tanımak üzere, sermaye piyasası 
araçlarının aracı kuruluşlar vasıtasıyla alım satımının yapılacağı (KOBİ Borsası) 
ile ilgili çalışmalar Sermaye Piyasası Kurulu önderliğinde sürdürülmektedir. 53 
aracı kuruluş, yedi banka ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye 
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin ortaklığıyla kurulacak olan Gelişen 
İşletmeler Piyasaları A.Ş. adlı oluşum için gerekli izin Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı’ndan Temmuz 2005 içinde alınmıştır ve şirketin 2006 yılına kadar 
kurulması beklenmektedir. Önümüzdeki bir yıl içinde faaliyete geçmesi beklenen 
KOBİ Borsası’yla beraber Türkiye’deki girişim sermayesi şirketlerinin sayısında da 
belirgin bir artış olması öngörülmektedir.  
 
İşletmelerin etkileneceği bir uygulama da Basel II düzenlemeleridir. Bu 
düzenleme ile firmalar, bankalardan daha düşük maliyetli fon kullanma olanağı 
bulabilecekken, riskli firmalar kredi almakta zorlanacaktır.  
 
Basel II diye adlandırılan ve bankacılığı daha sıkı disiplin altına almayı amaçlayan 
düzenlemeler, 2007 başından itibaren dünya çapında uygulanmaya 
başlanacaktır. Türkiye’de, Bankalar Birliği ve BDDK bu konuda çalışmalarını 
sürdürmektedir. Basel II'nin amaçları şunlardır: 

• Bankaların riskini daha iyi ölçmek ve bunu asgari sermaye ile 
ilişkilendirmek, 

• İç ve dış denetimi güçlendirmek, 
• Şeffaf ve uluslararası muhasebe kurallarına uygun bilançolar yoluyla 

piyasa disiplinini sağlamak. 
 
Basel II kurallarına KOBİ'lerin şimdiden önlem almaları gerekmektedir. Bu 
bağlamda, Basel II'nin küçük ve orta ölçekli işletmelere etkileri kısaca şöyle 
özetlenebilir:  

• Basel II ile KOBİ tanımının değişmesi gerekecektir.  
• KOBİ'ler perakende ve kurumsal olmak üzere ikiye ayrılacaktır. Kredi 

riskine karşı ayrılacak sermaye, perakende KOBİ'ler için daha düşük 
olacaktır. 

• KOBİ kredileri ve bunların faiz oranları az ya da çok riskli olmalarına göre 
belirlenecektir. Bankalar riski yüksek firmalara daha fazla sermaye 
ayırmak zorunda kalacakları için müşterilerini ona göre seçeceklerdir. 

• Her KOBİ'nin kredi derecesi (reyting) olacaktır. Bunu bir dış denetleme 
kuruluşunun yapması daha faydalı olacaktır. Ancak başlangıç döneminde 
tüm KOBİ'ler için bunun gerçekleştirmesi mümkün olmayacaktır. Bu 
nedenle, bankalar kendi içlerinde bir bölüm oluşturarak, firmalara not 
verecektir.  

• KOBİ'ler kayıt düzenine girecektir. Bilançolarının şeffaf olması ve kayıt dışı 
işlemlerin azalması hedeflenmektedir. 

• Krediler için alınacak teminat sistemi değişecektir. Nakde yakın teminatlar, 
devlet tahvilleri gibi menkul değerler riskten düşülecektir. Gayrimenkul 
teminatı cazip olmaktan çıkarılacaktır. 

                                                 
24 Venture Capital and Private Equity Yearbook, 2004-2005 
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3.3.2.2. Bürokratik Engeller 
 
Türkiye'de, şirketlere yönelik mevzuatlar ve bürokratik engeller yüzünden, iş ve 
yatırım yapmaya uygun bir ortam olduğunu söylemek güçtür. Bu durum, ya 
girişimcilerin harekete geçmesine engel olmakta, ya da işletmelerin çalışmaya 
başladığı ilk yıllarda girişimcilerin sırtına ağır sorumluklar yüklemektedir. 
 
Dünya Bankası ve gelişen ülkelerin özel kesim kuruluşlarına proje kredisi veren 
Uluslararası Finansman Kuruluşu’nun (IFC) 3.000’den fazla yerel uzman, 
danışman, hukukçu, muhasebeci, akademisyen ve hükümet yetkililerinin 
katılımıyla hazırladığı "Doing Business in 2006: Creating Jobs" raporunda 
Türkiye’nin iş kurma süresi bakımından 9 gün ile 155 ülke arasında 46. sırada yer 
aldığı; iş yapma rahatlığı sıralamasında 93. olduğu belirtilmektedir. İş yapma 
rahatlığı; şirket kurma-kapama, lisans alma, emlak kaydı, yatırımcıyı koruma, 
vergi verme ve dış ticaret mevzuatı gibi göstergelere göre hesaplanmaktadır. 
Aynı raporda Türkiye’de kayıt dışı ekonominin GSMH’nın %32,1’ini oluşturduğu 
belirtilmektedir. 
 
Tablo 14: İş Yapma Rahatlığı Sıralaması 
Ülke Sıralama Ülke Sıralama 
Yeni Zellenda 1 Suudi Arabistan 38 

Amerika 3 Fransa 44 

Danimarka 8 Polonya 54 

İngiltere 9 İtalya 70 

Estonya 16 Meksika 73 

Belçika 18 Yunanistan 80 

Almanya 19 Çin 91 

Kore 27 Türkiye 93 

İspanya 30 İran 108 

Avusturya 32 Hindistan 116 
Kaynak: World Bank & IFC, Doing Business in 2006: Creating Jobs 
 
2003 yılında Türkiye'de bir işletmenin kurulması 38 gün sürerken bu süre 9 güne 
indirilmiştir. Rapora göre dünyada şirket kurma süresinin ve prosedür sayısının en 
düşük olduğu ülke Avustralya olarak belirtilmiştir. Bu ülkede bir yabancının 2 
günde ve sadece 2 prosedürle (faaliyet belgesi ile vergi ve sosyal güvenlik kaydı) 
bir şirket kurması mümkün gözükmektedir. 
 
Tablo 15: Türkiye’de Şirket Kurma Göstergeleri 
Güçlü Yönler 2003 2005 
Şirket kurma süresi (gün) 38 9 

Prosedürler (adet) 13 9 

Maliyet (Kişi başına gelirin yüzdesi) %37,1 %27,7 
Kaynak: World Bank & IFC, Doing Business in 2006: Creating Jobs 
 
Saha çalışması ve çeşitli sivil toplum örgütleriyle yapılan görüşmeler sonucu 
devlete karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin çeşitliliği ve farklı 
zamanlamasının işletmelere Avrupa Birliği ortalamasının üstünde bir idari yük 
getirdiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu yeni kurulan bir işletmede 
idari işlerin büyük çoğunluğunun diğer işler gibi girişimcinin sırtında olduğu 
gözlenmiştir. 
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Doing Business in 2006 raporunda girişimcilerin önündeki engeller incelendiğinde 
şu veriler ortaya çıkmaktadır: 

• Türkiye'de vergi işlemleri için (kurumlar, KDV gibi vergiler için belge 
hazırlama, doldurma ve ödeme) yılda 254 saat harcanmaktadır. Bu süre 
İspanya'da 56, Fransa'da 72 saattir. 

• Türkiye'de ikinci yılını dolduran bir şirket, kârının %51,1'ini devlete 
vermektedir. ABD'de bu oran %21,5; doğrudan yabancı yatırım çekmede 
Türkiye’nin en büyük rakipleri olan Doğu Avrupa ülkeleri Estonya ve 
Slovakya’da %39,5; Hırvatistan’da ise %47,1’dir. 

• Ülkemizde şirket kurmanın maliyeti kişi başına milli gelirin %27,7'si iken 
Fransa'da %1,2'sidir. 

• İhracat yapmak için Türkiye'de gereken imza sayısı 10 iken bu sayı 
Almanya’da 1 ve Kanada'da 2’dir.   

• İthalat yapmak için gereken imza sayısı bizde 20, Yunanistan'da 9, 
Belçika'da 2, Almanya'da ise 1’dir. 

 
Şekil 41: Vergi Yükü Ağırlığı 
 

 
Kaynak: World Bank & IFC, Doing Business in 2006: Creating Jobs 
 
Şekil 42: İthalat ve İhracat için Gerekli İmza Sayısı 
 

 
Kaynak: World Bank & IFC, Doing Business in 2006: Creating Jobs 
 
“Hukuki Çerçeve” bölümünde detaylı olarak değinilen ticaret sicil kayıtlarının 
elektronik ortama alınması ile kuruluş, sermaye azaltma, bölünme, tasfiye gibi 
birçok konuda işlemler daha hızlı tamamlanabilecektir. 
 
OECD’nin beş puan üzerinden yaptığı idari süreç yükü (beş en ağır şartları 
gösterecek şekilde) analizine göre 1998’den 2003’e kadar geçen sürede OECD 
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ülkelerinde devlete karşı idari yükler 2,27 puandan 1,44 puana düşerek ortalama 
%36,4 azalmıştır, buna karşın Türkiye’de idari süreçlerde yapılan iyileştirme 
%17,3’te kalmıştır.  
 
Şekil 43: İdari Süreçlerin Yükü 
 

 
Kaynak: OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2005, OECD Economics Department 
 
Yapılan iyileştirmelere rağmen, özellikle yerel pazarda iş yapıp büyümeye çalışan 
işletmelerin sahipleri, halen devlete karşı olan yükümlülüklerinin kendilerine idari 
anlamda ağır yükler getirdiğinden yakınmaktadır. Türkiye’de düzenlemeler 
genelde şirket büyüklüğüne bağlı değişmediğinden, işletme ölçeği ufaldıkça 
devlete karşı sorumluluklarının idari iş yoğunluğundaki oranı artmaktadır. 
Türkiye’deki işletmelerin %95’inin mikro ölçekli (1-9 çalışan) olduğu 
düşünüldüğünde devlete karşı yükümlülüklerin ekonomiye olan negatif etkisi de 
anlaşılabilmektedir. 
 
“Uluslararası Örnek Uygulamalar” bölümünde Kore’de KOBİ’lerin karşılaştığı idari 
yükler, finansmana erişim probleminin giderilmesi ile ilgili yapılan iyileştirmeler ve 
Portekiz’de iş kurmayı teşvik edici programlar incelenmektedir.  
 
Bilgi ve İletişim Sektöründeki Problemler: 
Bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerle 
yapılan görüşmelerde sektörün başlıca probleminin finansmana erişim olduğu 
belirtilmiştir. Örneğin yazılım sektöründe faaliyet göstermek isteyen bir girişimci 
yeni bir ürün yaratacaksa ürünü hazırlamak ve bunun tanıtımını yapmak için 1-1,5 
sene harcamaktadır. Ancak bu süre zarfından sonra satış yapmaya başlamaktadır. 
Bu süre içinde işlerini yürütmesi için krediye ihtiyaç duymaktadır. Yapılan işin 
içeriği, Türkiye’de örneğin imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere göre 
daha az bilinmekte ve özellikle yazılım gibi alt sektörlerde fiziksel bir çıktının 
olmaması sebebiyle kredi bulmada problemler yaşanmaktadır. 
 
Sektörün diğer bir problemi yetkin iş gücü bulmaktır. Çalışanların eğitim süresi 
uzundur. Çalışanın işini iyi yapıp yapmadığı tam anlamıyla kontrol 
edilememektedir (örn: yeni yaratılan yazılım ürünlerinde kodu doğru şekilde yazıp 
yazmadığı); bu sebeple çalışanların yenilenme sıklığı yüksektir. Görüşülen 
işletmelerden nispeten daha fazla çalışanı olanlar bu problemi aynı göreve birden 
fazla çalışan yerleştirerek, yedekli çalıştırma tekniği ile, aşmaya çalışmaktadır. Bu 
da maliyetlerin yükselmesine sebep olmaktadır. 
 
Sektörde rekabet yoğun olduğundan, kendi geliştirdikleri yazılımları satan; fakat 
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bunu değişen mevzuat ile yenileyemeyen bir iki kişilik birçok küçük işletmenin 
varlığından bahsedilmiştir. Tehdit olarak görülenler bu küçük işletmeler değil 
İnternet ile bilinirliği git gide artan açık kaynak kodlu yazılımlardır ve bu alanda 
yakın zamanda ürün sunmaya hazırlanan işletmeler mevcuttur. Doğrudan yabancı 
yatırımların pazarı büyüttüğü, sektörde rekabeti ve dolayısıyla kaliteyi artırdığı, 
işletmeleri düşük maliyet ile çalışmaya ittiği düşünülmektedir. Fakat Uzakdoğu’dan 
ithal edilen cihazların, tersine fiyatları ve kaliteyi düşürdüğü belirtilmiştir. 
 
Görüşmelerde kamu ihalelerine katılım durumu ve katılmama sebepleri de 
araştırılmıştır. İşletmeler kamu ihalelerine katılmama sebebi olarak teknik 
şartnameleri karşılayamadıklarını göstermişlerdir. Kamudaki yetkililerin BİT’e tam 
anlamıyla hakim olmadıklarını ve bu sebeple şartnamelerin hazırlanması 
aşamasında büyük şirketlere danıştıklarını; bahsi geçen şirketlerin de şartnameyi 
kendilerine göre hazırladıklarını belirtmişlerdir. Bunun engellenmesine yönelik 
öneri, kamuoyuna sunulacak ve isteyen tüm işletmelerin öneri sunabileceği bir ön 
şartname yapısı olmuştur. 
 
Görüşülen firmaların yaklaşık dörtte üçü ihracat yapmadığını belirtmiştir. İhracat 
yapmama sebepleri olarak ihracat mevzuatının yeterince modernize olmaması, 
gümrüklerde ürünü açıklamada sorun yaşanması, izinleri almada zorluk çekilmesi, 
prosedürdeki farklılıkların sorun yaratması gösterilmiştir. 
 
Görüşülen firmaların çoğu Ar-Ge faaliyeti yürütmektedir. Fakat bu işletmelerin 
büyük bir kısmı Ar-Ge çalışmalarında herhangi bir üniversite veya diğer bir firma 
ile işbirliği yapmamaktadır. Görüşülen işletmeler Teknokentleri sadece vergi 
avantajı sağlayan kuruluşlar olarak görmektedir. Bu merkezlerde işletmeler arası 
işbirliğinin olmadığından şikayet edilmektedir. Ayrıca yazılım dışındaki diğer BİT 
faaliyet alanları için Teknokent prosedürleri çerçevesinin çok net olmadığından 
bahsedilmiştir. 
 
Dile getirilen eksiklerden biri de işletmeler ile kullanıcıları bir araya getiren 
faaliyetlerin sayısının az olması; daha kolay ulaşılabilir yerlerde ve daha yüksek 
kalitede fuarlar düzenlenmesi gerekliliğidir. 
 
Görüşülen firmaların yarıdan fazlası bugüne kadar teşvik almadığını belirtmiştir. 
Teşvik alan işletmelerin faydalandığı teşvikler çoğunlukla finansman ve Ar-Ge 
alanındadır. Sektöre teşvik veren, bilgi ve yönlendirme sağlayan kuruluşlardan en 
fazla bilinenler KOSGEB, TÜBİTAK, Teknokentler, Türkiye Bilişim Derneği, TTGV 
ve TOBB; en az bilinenler ise Yenilik Aktarım Merkezleri, KGF, TEKMER ve 
ABİGEM’dir. En fazla faydalanılan kuruluşlar KOSGEB, TTGV ve TÜBİTAK’tır.  

3.3.3. İşletmenin Devamı 
 
Kurulma aşamasında ve işletmenin idame ettirilmesinde yukarıda belirtilen 
finansman problemleri ve bürokratik engeller ile karşılaşan işletme büyüdükçe bir 
taraftan da karlılığını ve verimliliğini artırma yolları aramaya başlar. 
 
Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması, İş Ortamı ve Girişimcilik çalışma alanının bu 
bölümünde işletmelerin BİT adaptasyon adımları incelenmektedir.  
 
İşletmenin BİT adaptasyon süreci üç adımdan oluşmaktadır: 

• Farkındalık 
• Benimseme 
• Uygulama 
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3.3.3.1. Farkındalık 
 
İşletmenin BİT kullanımını artırması için öncelikle böyle bir ihtiyacı olduğunu 
bilmesi, daha sonra halihazırda yürüttüğü süreçlerde maliyetleri düşürmek ve 
verimliliği artırmak için kullanacağı teknolojilerin hangileri olduğunu çeşitli 
kaynaklardan öğrenmesi gerekmektedir. 
 
İşletmeler BİT’in işe katkısı ve bilgi teknolojilerine yatırım sebepleri olarak şunları 
belirtmektedir25: 

• İş süreçlerini hızlandırır, 
• Çalışanların verimliliğini artırır, 
• Masrafları azaltır, 
• Şirket içi iletişimi artırır, 
• İş yapış şeklini optimize eder. 

 
Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması’nda işletmelere BİT 
kullanımı önündeki engeller sorulmuştur. Ön plana çıkan kriterler güvenlik 
kaygısı, çalışanların bilgi düzeyinin düşük olması, kalifiye BİT personeli bulmanın 
zor olması ve teknolojinin çok hızlı yenilenmesidir.  
 
Şekil 44: BİT Kullanımı Önündeki Engeller (%) 

 
Çok önemli bir engel Biraz önemli bir engel Hiç önemli bir engel değil Bilmiyorum/ Cevap yokÇok önemli bir engelÇok önemli bir engel Biraz önemli bir engelBiraz önemli bir engel Hiç önemli bir engel değilHiç önemli bir engel değil Bilmiyorum/ Cevap yokBilmiyorum/ Cevap yok  

 
Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması, 2005 
 
Aynı araştırmada İnternet erişimi olmayan işletmelere İnternet erişimi sahipliği 
önündeki engeller sorulmuştur. İnternet erişimi olmayan işletmelerin %59’luk bir 
kısmı İnternet kullanmama sebebi olarak gerek duymadıklarını; fakat %61’i de 
önümüzdeki sene içinde İnternet erişimi alacaklarını belirtmişlerdir. İnternet 
kullanımı önünde görülen diğer engeller sırasıyla maliyet, konu hakkında yeterli 
bilgiye sahip olmama ve güvenlik kaygısıdır. 

                                                 
25 Microsoft KOBİ Pazarı Araştırması 2003 
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Şekil 45: İnternet Erişimi Olmama Nedenleri (%) 

 
Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması, 2005 
 
Şekil 46: Önümüzdeki 1 Yıl İçerisinde İnternet Alma Eğilimi (%) 

 
Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması, 2005 
 
Bu veriler işletmelerin İnternet’in önemli bir araç olduğu bilincine vardıklarının; 
fakat hala kendi işlerinde nasıl kullanabileceklerini bilmediklerinin açık bir 
göstergesidir. 
 
“Uluslararası Örnek Uygulamalar” bölümünde İrlanda’da KOBİ’lerin BİT 
farkındalığının ve yetkinliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar 
incelenmektedir. 

3.3.3.2. BİT’in Benimsenme Aşamaları 
 
BİT’in öneminin benimsenmesi bilgisayar sahipliği, İnternet, e-Posta ve 
sonrasında İnternet sitesi sahipliği ile başlamaktadır. 
 
BİT’in benimsenmemesinin  sebepleri özellikle KOBİ’ler için farklılıklar 
göstermektedir. Değişik ölçekteki KOBİ’lerle yapılan fokus grup toplantıları 
sonucu işletmelerin BİT’i benimsemelerindeki engeller  şu şekilde özetlenebilir: 

• İşletmelerin BİT ve bunun yararları hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmamaları, 

• BİT’e sahip olmanın maliyetinin fazla olması, 
• BİT sağlayıcıları ile işletmelerin etkin bir ortamda buluşamaması, 
• BİT’e erişimdeki zorluk, 

Maliyet ve bilgi 
yetersizliği BİT’in 
benimsenmesinin 
önündeki en 
önemli engeller 
olarak 
gözükmektedir. 

58,7
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13,0
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4,3

4,3

2,2

2,2
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ADSL’nin bulunduğumuz mevkide olmaması
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İşletmelerin BİT hakkında bilgiye sahip olmaları işletme sahiplerinin, 
yöneticilerinin ve çalışanlarının eğitim seviyesi ile doğru orantılıdır. 
 
İşletmelerin bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında bilgiye sahip olmaları işletme 
sahiplerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının eğitim seviyesi ile doğru orantılıdır. 
 
Türkiye’de sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yönetim şekli 
incelendiği zaman, işletmelerin %71’inin sahipleri tarafından yönetildiği 
anlaşılmıştır. 
 
Şekil 47: İşletme Yönetim Şekli (%) 

 
 
Kaynak: KOSGEB Saha Araştırma Çalışması, Aralık 2004 
 
İşletme sahiplerinin eğitim durumlarına bakıldığında büyük bir çoğunluğunun 
ilköğretim mezunu olduğu gözlenmektedir. Üniversite mezunu işletme sahiplerinin 
oranı %25’e yakın olup eğitimine yüksek lisans ve doktorayla devam etmiş 
işletme sahiplerinin ise oldukça düşük oranda olduğu belirlenmiştir. Bu durum bir 
çok işletmede yönetime sahip olan işletme sahiplerinin BİT’i benimsemeleri 
açısından önemli bir engel oluşturmaktadır. 
 
Şekil 48: İşletme Sahiplerinin Eğitim Seviyeleri (%) 
 

 
Kaynak: KOSGEB Saha Araştırma Çalışması, Aralık 2004 
 
İşletme çalışanları incelendiğinde, yarısından fazlasının ilköğretim mezunu olduğu 
görülmektedir. Bu durum bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletme çalışanları 
tarafından benimsenmesi ve kullanılmasının önünde aşılması gereken önemli 
engellerden biridir.  
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Tablo 16: İşletme Çalışanlarının Eğitim Seviyesi 
Eğitim Seviyesi İstihdam İçindeki Oranı 

Okuryazar Olmayan %0,6 

İlköğretim %52,6 

Diğer / Düz Liseler %23,7 

Endüstri Meslek Lisesi %8,6 

Üniversite %8,3 

Çırak Okulu %3,4 

Yüksek Okul %2,7 
Kaynak: KOSGEB Saha Araştırma Çalışması, Aralık 2004 
 
2003 yılında Microsoft’un yürüttüğü “KOBİ Pazarı Araştırması” bulgularına göre 
KOBİ’lerin bilgisayar penetrasyonu %23’tür. İşletmelerde bilgisayar eğitimi alma 
eğilimi, işletmelerin büyüklüklerine göre değişmektedir. İşletmelerin ölçeği 
büyüdükçe, BİT eğitiminin gerekliliği daha iyi kavranmaktadır. Fakat büyük ölçekli 
işletmelerde bile bilgisayar eğitimi alan işletmelerin oranı düşük seviyede 
kalmaktadır. 
 
Şekil 49: İşletme Ölçeklerine Göre Bilgisayar Eğitimi (%) 
 

 
Kaynak: KOSGEB Saha Araştırma Çalışması, Aralık 2004 
 
Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması’nda BİT’in 
benimsenmesinde ve kullanılmasında etkilenilen kaynaklar olarak başta İnternet 
belirtilmiştir. Kaynaklar işletme ölçeği bazında incelendiğinde küçük ölçekli 
işletmelerde arkadaş/tanıdıklar, diğer firmalar ve bilgi ve iletişim fuarlarının; büyük 
ölçekli işletmelerde ise konuda uzman danışman kişilerin/şirketlerin, fuarların ve 
görsel basının ön plana çıktığı görülmektedir. Devlet, bu kaynaklar arasında alt 
sıralarda belirtilmiştir. Devletin etkisinin en az olduğunu düşünen işletmeler de 
büyük ölçekliler çıkmıştır (250 üzeri çalışanı bulunan katılımcılardan sadece 
%8,6’sı devleti etkilenilen kaynak olarak belirtmiştir). 
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Şekil 50: BİT Benimsenmesinde ve Kullanılmasında Etkilenen Kaynaklar (%) 

 
Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması, 2005 
 
BİT sayesinde günümüz işletmeleri 7 gün 24 saat dünyanın her yerine erişme ve 
her yerinden erişilebilir olma fırsatını yakalamıştır. Böylelikle işletmelerin dünyaya 
açılması, düşük bir maliyetle yeni pazarlar bulma, firmalar arası ilişkiler kurma ve 
işbirliği oluşturma, mal ve hizmet alım- satımını etkin ve hızlı bir biçimde sağlama, 
satış/ihracat hacimlerini artırabilme imkanı doğmuştur. 
 
Tablo 17: Ülkelere Göre İnternet’e Erişim, Yerel Ağ ve İnternet Sitesi Sahipliği (%) 

 ALM İSP FRA ITA İNG POL ÇEK IRL İSV FIN NOR TÜRKİYE*
İnternet’e 
Erişim 98 96 91 97 93 98 97 92 96 97 86 18 

Yerel Ağ 
Sahipliği 74 69 64 68 73 67 71     12 

İnternet 
Sitesi 
Sahipliği 

72 40  44 66   59 82 75 61 12 

Kaynak: Eurostat, 2004 
* KOBİ Pazarı Araştırması, 2003 
 
2003 yılında yapılan “KOBİ Pazarı Araştırması”na göre Türkiye’de KOBİ’lerin 
İnternet erişiminin %18,4, İnternet sitesi sahipliğinin %12,4 ve e-Ticaret yapma 
oranının ise %1,6 olduğu tespit edilmiştir.  
 
İnternet kullanım amacı da BİT’in benimsenme derecesini göstermesi açısından 
önemli bir göstergedir. Özellikle Gaziantep ve Samsun’da küçük ölçekli 
işletmelerle yapılan fokus grup toplantılarında ön plana çıkan bulgular şunlardır: 

• İnternet kullanımı çok yaygın değildir. 
• İnternet genelde iş için değil de hobi amaçlı kullanılmaktadır. 

 
Bilgi paylaşımı ve iletişim, araştırma, işletmenin mali ve idari işlemleri, e-Ticaret, 
pazarlama ve eğitim gibi ana başlıklarda İnternet kullanımı incelendiğinde 
İnternet’in en fazla araştırma ve müşteriler ile iletişim alanlarında kullanıldığı 
görülmektedir. Küçük ölçekli işletmelerin İnternet’i kullanma amacı kısıtlı iken 
şirket ölçeği büyüdükçe kullanım alanları da çeşitlilik göstermektedir.  

Türkiye’de 
KOBİ’lerin Bilgi ve 
İletişim 
Teknolojilerini 
benimsemesi 
diğer ülkelere göre  
geridir.  

57,8
33,7
33,7
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31,6
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Şekil 51: İnternet Kullanım Amaçları (%) 

 
Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması, 2005 
 
İnternet dış pazarları tanıma açısından önemli bir araçtır. İnternet kullanımı 
arttıkça, işletmelerin dış pazarları tanıma oranları artmaktadır. İşletme ölçeği 
büyüdükçe İnternet kullanımı ve yetkinliği arttığından, küçük ölçekli firmaların dış 
pazarları tanıma oranları düşük kalmaktadır. Özellikle dış pazarlara açılması 
hedeflenen KOBİ’lerin, İnternet kullanımı artırılarak, bu işletmelerin dış pazarlar 
ile etkileşimlerini artırmaya yönelik stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Şekil 52: Pazar Araştırma Amaçlı  İnternet’i Kullanan Şirketlerin Dağılımı (%) 
 

 
Kaynak: KOSGEB Saha Araştırma Çalışması, Aralık 2004 
 
İnternet erişimi sonrasındaki adım İnternet sitesi sahipliğidir. İşletmeler İnternet 
sayfalarının sağladığı faydaları şöyle sıralamışlardır26: 

• Şirketin bilinirliğini artırmak, 
• Şirket imajını kuvvetlendirmek, 
• Satışları artırmak, 
• Müşterilerden hızlı geri bildirim almak. 

                                                 
26 Microsoft KOBİ Pazarı Araştırması 2003 

Dış pazarı 
tanımayan firmalar 
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yapmayan 
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3.3.3.3. BİT’in Uygulanma Aşamaları 
 
İşletme, BİT’in vazgeçilmez olduğunu anladıktan; hangi süreçlerinde hangi 
teknolojiye ihtiyacı olduğunu belirledikten ve gerekli altyapıyı kurduktan sonra 
BİT’i kendi süreçleri ile entegre etmeye başlar. Öncelikle pazar ile ilgili süreçleri 
dahilinde BİT kullanım amacını pazarlama aşamasından (İnternet sitesi sahipliği) 
satış aşamasına (e-Ticaret) taşır. Artan iş hacimlerine orantılı olarak kendi iş 
süreçlerini daha etkin hale getirmek için alım satım, sipariş alımı, üretim emri 
entegrasyonu, iç ve dış lojistik operasyonların yönetimi gibi işlemlerini elektronik 
ortama taşır (e-İş). Devlet ile ilgili süreçlerinde e-Devlet uygulamalarını etkin bir 
şekilde kullanmaya başlar. En son adım ise ortaklara, tedarikçilere ve müşterilere 
açık sistemlerin kurulması ve yeni iş modellerinin yoğun BİT kullanımı ışığında 
tasarlanmasıdır (e-Dönüşüm). İşletmeler ölçeklerine göre e-Dönüşüm 
aşamalarının değişik seviyelerinde bulunmaktadırlar. 
 
Şekil 53: E-Dönüşüm Aşamaları 
 

 
Kaynak: Paydaş Görüşmeleri ve Nachira, F. 2002, Towards a Network of Digital Business Ecosystems Fostering 
the Local Development, European Commission - Information Society Technology 
 
Firmadan/üreticiden doğrudan müşteriye/tüketiciye mal ve hizmet 
sunumu/satışındaki (B2C) ve firmalar/işletmeler arası (B2B) elektronik iş ve e-
Ticaret modelleri yaygınlaşmaktadır. Forrester’ın araştırmalarına göre 2004 
dünya e-Ticaret geliri toplam 6,2 trilyon ABD Doları’dır ve bu rakamın 2005 
senesinde 9,3 trilyona çıkması beklenmektedir. KOBİ’lerin de İnternet ve bilişim 
teknolojilerini kullanarak, bu e-Ticaret modellerinden yararlanabilmesi önem 
taşımaktadır.  
 
AB’nin e-Ticaret direktifinin “EU e-Trade Policy” uygulamaya konulması 
esnasında Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, e-Ticarete olan güveni sağlamak ve 
korumak için çok çaba sarf etmişlerdir. Ancak bu güvenin sağlanması için birçok 
farklı unsurun bir arada bulunması gerekmektedir. Genişbant İnternet erişiminin 
sağlanması gibi altyapısal iyileştirmelerin yanı sıra kültürel bariyerlerin (kredi kartı 
yerine işlemlerin nakit gerçekleştirilmesi eğilimi gibi) de giderilmesi önemlidir.  
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2004 yılında Amerika’nın toplam perakende satış hacminin %6,5’i elektronik 
ticaret üzerinden gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda e-Ticaret hacmi artan bir hızla 
büyümektedir (2004 yılı için elektronik perakendecilikte %24 artış oranı). Bu artış 
oranının sağlanmasında önemli bir unsur tüketicilerin elektronik işlemlere olan 
güveninin sağlanması; bir diğer unsur da piyasada oluşan arz ve taleptir. 
Perakendeciler tüketiciye ulaşabilmek için ulaşım kanallarını en etkin şekilde 
kullanabilme çabasındadır. Esasında e-Ticaretin kolaylığı arttıkça tüketici talebi 
de buna bağlı olarak gelişmektedir. Genişbant üyeliği olan kullanıcıların elektronik 
ortamdaki harcamaları, aylık ortalaması kişi başına 117,9 ABD Doları olan 
darbant kullanıcılarından %34 daha fazladır27. Çünkü genişbant kullanıcıları 
İnternet’i daha sıklıkla ve daha uzun süreli olarak kullanmaktadır. 
 
KOBİ Pazarı Araştırması bulgularına göre Türkiye’de KOBİ’lerin %1,6’sı e-Ticaret 
yapmaktadır. Diğer ülkeler ile yapılan kıyaslama, Türkiye’de e-Ticaretin 
geliştirilmesi için önemli adımlar atılması gerektiğini göstermektedir.  
 
Tablo 18: E-Ticaret İşlemlerinde Çevrimiçi Bağlantı Kullanma Oranı (%) 

 ALMANYA İSPANYA FRANSA ITALYA İNGİLTERE POLONYA 
ÇEK 
CUM

Çevirim-içi satış 
yapma (%) 19 13 11 14 24 15 14 

Satışlarının 
%5'inden fazlasını 
çevirim-içi yapma 
(%) 

10 5 5 3 10 8 7 

Kaynak: Eurostat, 2004 
 
Türkiye’de Tablo 18’deki bilgilere karşılık gelebilecek nitelikte bir çalışma 
bulunmamaktadır. Ancak 2003 yılından 2004 yılının sonuna kadar Türkiye 
Bankalar Birliği, 2005’ten itibaren de Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 
Türkiye’de üreticiden müşteriye (B2C) olan e-Ticaret hacmini üçer aylık süreler 
halinde raporlamışlardır. Bu raporlara göre B2C hacminin yıllık ortalama %133 ile 
büyümesi beklenmektedir. 
 
Şekil 54: Türkiye’de B2C E-Ticaret Hacmi (Milyon YTL) 

 
Kaynak: 2003-2004 verileri Türkiye Bankalar Birliği, 2005 verileri BKM  
 
                                                 
27 Nielsen//NetRatings, Inc. 
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İşletmelerin ölçeklerine göre İnternet sitesi sahiplikleri ve e-Ticaret kullanım 
oranları değişim göstermektedir. Şirket ölçekleri büyüdükçe bu alanlardaki 
kullanım oranı da artmaktadır. 
 
İşletmeler ile yapılan fokus grup toplantılarında ve Bilgi Toplumu Stratejisi 
Çalışması İşletmeler Araştırması’nda, aşağıdaki kriterler Türkiye’de e-Ticaretin 
gelişimi önündeki engeller olarak belirtilmiştir: 

• E-Ticarete olan güvensizlik, 
• E-Ticaret altyapı kurulumlarının işletmelere maliyeti, 
• E-Ticaret ile ilgili hukuki altyapının tam olarak belirlenmiş olmaması, 
• E-Ticaret ve yararları hakkında hem işletmelerin hem kullanıcıların yeterli 

bilgiye sahip olmaması. 
 
Araştırmada e-Ticaret uygulaması bulunmayan işletmelere bunun sebebi 
sorulmuştur. Gerek duyulmaması, ürünlerinin e-Ticarete uygun olmaması ve 
güvenlik kaygısı en fazla değinilen sebeplerdir. 
 
Şekil 55: E-Ticaret Yapılmamasının Nedenleri (%) 

 
Kaynak: Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması, 2005 
 
Aynı araştırmada işletmelere geleceğe yönelik ihtiyaçları ile ilgili e-Ticarete geçiş 
konusunda düşünceleri sorulduğunda; sadece %20’si ihtiyacı olduğunu belirtmiş 
%72’si ise gelecekle ilgili planlamalarında e-Ticarete geçişe ihtiyacı olmadığını 
belirtmiştir. Bu durum işletmelerin e-Ticaret hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadıklarını açıkça göstermektedir. 
 
Fokus grup toplantılarında; e-Ticaretin hukuksal altyapısının Türkiye'de 
oluşmamış olması ve bu çerçevede usulsüzlüklere ve istismara açık bir ortamın 
söz konusu olması sebebiyle özellikle bazı işletme sahiplerinin bu durumu 
istismar ederek iş yaptıkları belirtilmiştir. Bunun sonucunda ortaya sorunlar çıktığı, 
bu yüzden de İnternet üzerinden ticaret yapmanın güvenilir olmadığı konularına 
değinilmiştir.  
 
Bu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik elektronik imzanın geçerliliğini 
düzenleyen mevzuat uygulanmaya başlanmıştır. Fakat yasal ve teknik zorluklar 
uygulamanın yaygınlaştırılmasını engellemektedir. Daha ileri seviyede bir 
gelişimin sağlanması için konu üzerinde toplumu ikna ve devlet teşviği gibi 
unsurların sağlanması gerekmektedir. 

E-Ticaretin 
gelişmesinde 
güvensizlik ve 
hukuksal 
altyapının yetersiz 
görülmesi önemli 
engel teşkil 
etmektedir. 

KOBİ’ler için e-
Ticaret kısa 
dönemde yatırım 
yapmak istenecek 
bir alan olarak 
gözükmemektedir.  

30,9

30,9

23,4

16,0

14,4

13,8

11,2

10,6

10,1

9,6

5,9

2,7

2,1

2,1

38,8Gerek duyulmaması

Ürünlerin e-ticarete uygun olmaması

Güvenlik kaygısı

Müşterilerin e-ticarete hazır olmamaları

Şirketin bankacılık ve finans işlemleri

Çalışanların e-ticaret bilgilerinin az olması

Teknik bilgiye sahip insan kaynağının eksikliği

Kurulum / bakım maliyetinin yüksek olması

Teslimat ve garanti koşullarındaki sorunlar

Yapılan yatırımın fayda getireceğine inançsızlık

Teknolojisinin karmaşık olması

E-ticaret uygulamalarına karşı isteksiz olması

 Üst yönetimin yeteri kadar desteklememesi

Yeni firma olduğumuz için

Altyapı sorunları / Altyapı eksikliği
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Örnek Uygulama - Elektronik İmza: 
Macaristan’da devlet idarelerinde elektronik imza kullanımını geliştirmek için etkili 
bir program oluşturulmuştur. Sözü edilen “e-İmza/e-Koruma” programı aynı 
zamanda sadece elektronik ortamda bulunan resmi bilgilerin korunmasını da 
kapsamaktadır.  İdareler kapsamında nitelikli verileri saklarken elektronik imza 
kullanımını destekleyen “nitelikli sertifika” birimi kurulmuştur. E-İmza ve 
tanımlanması için akıllı kartların kullanımı da mümkün olacaktır.  Basılı evrak 
olarak saklanan bilgilerin sayısal ortama aktarılması için ikincil mevzuatın 
hazırlanması gerekmektedir.  
 
İşletmeleri e-Ticaret hakkında bilgilendirmek ve teşvik etmek amacıyla “E-
Dönüşüm Türkiye Projesi” 2005 yılı eylem planının 48 numaralı eylemi olan ortak 
e-Ticaret bilgi havuzunun oluşturulmasına yönelik çalışmalar, ilgili sivil toplum ve 
özel sektör kuruluşlarının desteğiyle Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca devam 
ettirilmektedir. 
 
Örnek Uygulama - www.e-ticaret.gov.tr: 
Türkiye’de e-Ticaretin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik  e-Ticaret 
hakkında bilgilendirme yapan, içerisinde mevzuat ve e-Ticaret üzerine raporlar 
olan bir portal kurulmuştur. Mevcut durumda portal, e-Ticaret hakkında genel 
bilgilendirme yaparken, e-Ticareti uygulamaya yönelik bilgilendirme ve 
yönlendirme yapmamaktadır. 
 
Ticaretini elektronik ortama taşıyan işletme artık verimliliğini ve buna bağlı olarak 
rekabetçiliğini artırmak için süreçlerini etkin hale getirmeye çalışacaktır. Bu 
sebeple BİT’in işletme içi süreçlere entegre bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir. 
 
İşletmeler hızlı ve güvenilir iletişim ağlarına gittikçe daha fazla gereksinim 
duymaktadır. Bunun sebepleri arasında genişleyen coğrafi yayılımları, eleman 
sayılarının artması, uygulamalardaki gelişmeler ve İnternet teknolojilerinin 
getirdiği fırsatlar sayılabilir. İşletmeler artık sadece kendi ofisleri ile sınırlı olmanın 
ötesine geçerek işlerini elektronik ortama taşıyıp maliyet ve zaman açısından 
avantaj elde etmeye yönelmişlerdir. Elektronik iş yaşamında rakiplerinin önüne 
geçmek için bilgiye, esnek ve geniş kapsamlı bir erişim olanağıyla sahip olmak 
gerekmektedir. E-İş’in oluşumunu sağlayan e-İş bileşenleri, iş ilişkileri yaratmak 
ve zenginleştirmek için İnternet avantajının kullanılmasını sağlamaktadır. Böylece 
kişiselleştirilmiş, kesin ve gerçek zamanlı bilgi rekabette işletmeyi farklılaştıran bir 
etken olarak kullanılabilmektedir. Üreticilerin stok durumunu eşzamanlı izlemek, 
bayiler için hızlı bir şekilde sipariş geçmek, acentalar için anında poliçe kesmek 
bugünkü rekabet koşullarında işletmeler için ayrıcalık yaratmaktadır. 
 
E-İş stratejilerinin kurumsal iş stratejileri ile uyumlu olması için özel çaba sarf 
etmeyen işletmelerin e-İş projelerine bakıldığında; e-İş yatırımlarına iş 
gereklilikleri açısından öncelikli olmayan projelerden başlandığı, e-İş projeleri 
arasında koordinasyon ve entegrasyon sağlanmasında zorluk yaşandığı ve e-İş 
projelerinden hedeflenen faydanın sağlanmadığı görülmektedir. 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 72 / 112 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

 
E-İş Sektörünün Değerlendirmesi Araştırması28 katılımcılarının %92'si Türkiye 
genelinde e-İşin etkin biçimde kullanılmadığı görüşünü ortaya koymuştur. Bunun 
da nedenlerini %33'lük kısım "e-İşin yaygın olmamasına", %23'ü "altyapının 
yetersiz olmasına" ve "İnternet üzerinden alışverişin yaygın olmamasına", %18'i 
"firmaların yeterince yatırım yapmamasına", %13'ü ise "bilgisayar/İnternet 
kullanımının yaygın olmamasına" bağlamıştır. Şirketlerin "e-iş" alanında başarılı 
olabilmeleri için yapmaları gerekenler olarak en yüksek oranda (%33) "teknolojiye 
yatırım yapılması" görüşü ortaya konulmuştur. Daha sonra %16 oranında "bilgi 
işlem alanındaki insanlara yatırım yapılması", "yönetim felsefesinin değişmesi" ve 
"altyapının geliştirilmesi" gerektiği belirtilmiştir. 
 
KOSGEB Saha Araştırma Çalışması’nda işletmelere sorulan “Bilgi ve İletişim 
Teknolojilerini işletme içerisinde ne amaçla kullanıyorsunuz?” sorusuna 
işletmelerin %30’u muhasebe sistemleri olarak cevap vermiştir. Diğer ülkelerde 
tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlama, müşteri yönetimi, bilgi 
yönetimi gibi işletmenin verimini artıracak e-İş uygulamalarının yaygın olarak 
kullanıldığı gözlenmektedir.  
 
Tablo 19: Ülkelere Göre İşletmelerin E-İş Uygulamaları Kullanımı (%) 
 ALMANYA İSPANYA FRANSA ITALYA İNGİLTERE POLONYA ÇEK CUM

İntranet Kullanımı 49 37 48 38 56 51 40 

CRM Kullanımı 20 14 13 9 17 10 10 

SCM Kullanımı 16 24 12 8 14 15 8 

ERP Kullanımı 35 25 40 20 20 22 22 

Kaynak: Eurostat, 2004 
 
KOBİ Pazarı Araştırması’nda KOBİ’lere bir sonraki yıl yapmayı planladıkları 
teknolojik yatırımlar sorulmuştur. Araştırmaya katılan işletmelerin %32’si 
planladıkları herhangi bir yatırım olmadığını belirtmiş; planlanan yatırımlar içinde 
ön plana çıkanlar yazılım güncellenmesi, İnternet ve İnternet sitesi ve CRM 
uygulaması olmuştur. 
 
Tablo 20: İşletmelerin 2004 Yılı İçin Planladıkları Teknoloji Yatırımları (%) 
Yatırım Cinsi 1 – 9 10 - 49 > 50 Ortalama 
Yazılım güncellemesi 20,6 20,8 30,0 22,3 

İnternet sitesi yatırımı 15,8 14,9 8,0 14,2 

CRM 9,5 14,5 13,0 11,5 

İnternet erişimi 14,1 7,3 8,0 11,2 

E-Ticaret yatırımı 5,5 8,0 14,0 7,7 

Tüm çalışanlara bilgisayar alımı  6,4 8,2 7,0 7,0 

Kablosuz bilgisayar teknolojileri 6,2 6,4 5,0 6,1 

Tüm çalışanlar için İnternet 4,6 4,1 7,0 4,9 

Donanım güncellemesi 3,0 5,6 3,0 3,7 

Herhangi bir güncelleme yok 35,5 29,1 28,0 32,4 
Kaynak: KOBİ Pazarı Araştırması, 2003 
 

                                                 
28 Management Centre Türkiye ve Bilişim International’ın 500’ü aşkın bilgi teknolojileri yöneticilerinin katılımıyla 
düzenlenen e-Business Zirvesi kapsamında yaptıkları araştırma (2002) 

KOBİ’lerde e-İş 
uygulamalarının 
kullanımı 
düşüktür. Sadece 
muhasebe sistemi 
e-İş uygulaması 
olarak yaygındır.  
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E-Ticaret aracılığıyla pazar ile ilişkisindeki, e-İş aracılığıyla ise kendi 
süreçlerindeki verimliliği artırmayı hedefleyen işletmenin odaklanması gereken 
diğer bir konu da devlet ile ilgili süreçlerdir.  
 
İşletmelerin verimliliklerinin ve rekabet güçlerinin artırılması için devlet ile olan 
etkileşimlerinin de etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de işletmelere 
yönelik çeşitli kamu hizmetleri elektronik ortamda sağlanmaktadır. İşletmeler ile 
yapılan fokus grup toplantılarında, e-Devlet hizmetlerinin işletmeler tarafından 
etkin şekilde kullanımının önündeki engeller aşağıda belirtilmiştir: 

• E-Devlet uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmama, 
• E-Devlet uygulamaları hakkında yeterli bilgilendirmenin yapılmaması, 
• İşletmelerin BİT’e yönelik yetkinliklerinin yetersiz olması, 
• Bilgi ve iletişim teknolojilerine olan güvensizlik  

 
Her ne kadar e-Posta yardımı ile üretim, dosyalama ve bilgi saklama maliyetleri 
%80 oranında azalıyor olsa da küçük işletmeler, faturalarını posta yoluyla 
iletmenin en etkili yol olduğunu düşünmektedir. Bu bile devletin, vatandaşlar ile 
devlet kurumları arasındaki ilişkilerde e-İmza kullanımını yaygınlaştırmak için sarf 
ettiği çabanın ne kadar gerekli olduğunu göstermektedir. Örneğin, AB üye 
ülkelerinin pek çoğunda gelir vergisi iadelerinin elektronik dosyalanması sistemi 
uygulamaya konulmuştur. Bu uygulama İngiltere’de kurumlar vergisinde, katma 
değer vergisinde ve hatta sosyal katkı paylarında kullanılmaktadır.  
 
Örnek Uygulama – E-Beyanname: 
VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) kapsamında İnternet Vergi Dairesi, 
Eylül 2000’den itibaren kurumlar vergisi mükellefleri için, Eylül 2001’den itibaren  
de gelir vergisi mükellefleri için hizmet vermeye başlamıştır.  
 
2004 yılı Ekim ayı içerisinde vergi beyannamelerinin ve beyanname ekinde istenen 
bildirim, bilanço vb. belgelerin İnternet üzerinden alınmasına (e-Beyanname 
uygulaması) VEDOP II kapsamında başlanmıştır.  
 
Vergi Daireleri, e-Beyanname ile mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini 
yerine getirmede, bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak; 
• Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir 

bir şekilde vergi dairelerine ulaşmasını sağlamak, 
• Vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef 

mağduriyetini önlemek ve 
• Vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini 

azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi 
hizmet vermeyi amaçlamıştır. 

 
E-Beyanname sisteminin devreye alındığı 1.10.2004 tarihinden, 31.07.2005 tarihine 
kadar 26.172 mükellef ile 26.249 meslek mensubu şifre almış, elektronik ortamda 
8.078.475 adet beyanname gönderilmiştir. İhtiyari olan bu uygulama ile alınan 
beyanname sayısı otomasyonlu vergi dairelerinde alınan beyannamelerin yaklaşık 
%60’ını oluşturmaktadır. Projenin hedefi yılda 75.000.000 beyannamenin elektronik 
ortamda alınarak kağıt kullanımının tamamen ortadan kaldırılmasıdır. 
 
İşletmeler BİT adaptasyon süreçlerinden geçerken maliyetlerini düşürmek için bu 
uygulamaları dışarıdan temin etme yoluna gidebilmektedir. 2004 yılı Türkiye BT 
hizmetleri pazarı incelendiğinde dış kaynak kullanımının 69,3 milyon ABD Doları 
olduğu görülmektedir. Dış kaynak kullanımının 2009’a kadar yıllık ortalama %13,4 
büyüyerek 130 milyon ABD Doları’na ulaşması beklenmektedir29.  

                                                 
29 IDC Turkey IT Services 2005-2009 Forecast and 2004 Vendor Shares 

İnternet üzerinden 
kamu hizmetleri 
kapsamlı olarak 
kullanılmamaktadır. 
Sunulan 
hizmetlerle ilgili 
farkındalık son 
derece kısıtlıdır.  
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Şekil 56: Türkiye BİT Hizmetleri Pazarı (Milyon ABD Doları) 
 

 
Kaynak: IDC Turkey IT Services 2005-2009 Forecast and 2004 Vendor Shares 
 
Bilgi Toplumu Stratejisi Çalışması İşletmeler Araştırması’nda, tüm BİT 
uygulamalarını kendileri yürüten işletmelere niçin dış kaynak kullanmadıkları 
sorulmuştur. Cevaplar arasında öncelikle belirtilenler gerek duyulmaması, bu 
konuda yeterli bilgiye sahip olunmaması ve pahalı olmasıdır. İşletmelere, dış 
kaynak kullanımının önemi ve faydalarının anlatılması gerekmektedir. 
 
BİT’in uygulanma aşamaları ile ilgili diğer örnek uygulamalar (örn: Kore’de e-
Ticaretin yaygınlaştırılması için yürütülen çalışmalar) “Uluslararası Örnek 
Uygulamalar” bölümünde incelenmektedir.  

BT 
Eğitimi 
%3,1 

Özel 
Uygulamalar 

%18,7 

Kurulum ve 
Destek     
%40,9 

Dış Kaynak 
Kullanımı      

%14,6 

BT 
Danışmanlığı 

%3,9 

%100 = 473,4 milyon ABD Doları 

Sistem 
Entegrasyonu 

%18,8 
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3.4. Problemler ve Yürütülen Çalışmalar Özeti 
 
Tablo 21’de Türkiye’de iş ortamı ve girişimciliği geliştirmeye yönelik çalışmaların/ 
kurumların işletmelerin yaşam döngüsü içinde karşılaştıkları hangi engelleri/ 
problemleri gidermeyi hedeflediği gösterilmektedir. 
 
Tablo 21: Problemler ve Yürütülen Çalışmalar Özeti 
 

KOSGEB ABIGEM TUBITAK TTGV TOBB TGB YAM KGF YOIKK TEKMER KOBİNET TT.net

G
iri
şi

m
ci

lik

Girişimcilik - 
Yönlendirme / İş 
Planı Revizyonu

x x x x x x x

İş Kurma - Çekirdek 
Sermaye

x

İdari Yükümlülükler
x

Bilgi ve Danışmanlık 
Hizmeti

x x x x x x x

BİT Eğitimi / 
Farkındalığı

x x x x x x x x

BİT Benimsenmesi / 
Yatırımı

x x x x

Finansman / Maddi 
Teşvik - Hibe

x x x x

Vergi, SSK 
Muafiyetleri

x x

Rekabetçilik - 
Verimlilik / Kalite

x x x x x x

Yeni Teknolojilere 
Yönlendirme

x x x x

DYY
x

Yenilikçilik / Ar-Ge
x x x x x x

Dış Pazarlara 
Açılma

x x x x x x

İş
le

tm
en

in
 D

ev
am
ı

İş
 K

ur
m

a
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4. Hukuki Çerçeve 

4.1. Türkiye Analizi 

4.1.1. Kanunlarda Öngörülen Koruma Mekanizmaları 

4.1.1.1. E-Ticaretin Korunması için Genel Önlemler 
 
İstenmeyen Elektronik İletişim ile Mücadele 
Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması 
Hakkında Tüzük 6 Şubat 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Tüzük, telekomünikasyon sektöründe kişisel bilgilerin işlenmesi ve 
gizliliğin korunmasına ilişkindir ve Tüzük’te telekomünikasyon  her türlü işaret, 
sembol, ses ve görüntünün ve elektrik sinyallerinde dönüştürülebilen verinin 
kablo, telsiz, manyetik, elektrik vb yöntemlerle iletilmesi ve alınması olarak 
tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 20. maddesinde hizmet sunucularının kişilerin 
müdahalesi olmadan çalışan fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik 
arama sistemlerini abonenin önceden izni olmadan siyasi propaganda amacıyla 
kullanamayacakları öngörülmüştür. Ayrıca, otomatik arama sistemlerinin 
pazarlama amacı ile kullanılması halinde, hizmet sunucuları için kullanıcıların 
bundan sonra gelen mesajları almayı reddetme hakkını sağlama yükümlülüğü 
getirilmiştir.  
 
Bilişim Suçları 
Bilgisayar teknolojilerinin hayatın her alanında kullanılması ile hem klasik suçların 
bilgisayar aracılığıyla işlenmeye başlanması hem de bilgisayar teknolojilerine 
özgü yeni suç biçimlerinin oluşması açısından ceza hukukunu da yakından 
ilgilendirir hale gelmiştir. Maddi ceza hukukunun yanı sıra ceza yargılamasında 
elektronik kanıtların geçerliliği soruları, cezai kovuşturmaların etkin yürütülmesi 
açısından kolluk kuvvetleri ve savcıların konuda uzmanlaşmaları gereği ve 
yargılama aşamasında uzman hakimlere ihtiyaç duyulması açısından ceza usul 
hukukunun da bilişim suçları ile yakından ilgilenmesi gerekmiştir. 
 
765 sayılı ve 1 Mart 1926 tarihli mülga Türk Ceza Kanunu’na  6 Haziran 1991 
tarih ve 3765 sayılı kanun ile getirilen değişikliklerle "Bilişim Alanında Suçlar" 
düzenlenmiştir. Burada düzenlenen suçlar sırasıyla (i) sistemde yer alan ve sır 
teşkil eden bilgiyi hukuka aykırı olarak elde edip öğrenmek; (ii) başkasına zarar 
vermek amacıyla bu bilgileri kullanmak, nakletmek, çoğaltmak; (iii) başkasına 
zarar vermek veya kendisine ya da başkasına yarar sağlamak amacıyla sisteme 
zarar vermek, işlemesini engellemek, değiştirmek; (iv) sistemi kullanarak 
dolandırıcılık yapmak ve (v) sistemi kullanarak sahtecilik yapmaktır. 
 
5237 sayılı ve 26 Eylül 2004 tarihli Yeni Türk Ceza Kanunu (“Yeni TCK”) ise 
243’ten  246. maddeye kadar olan 10. bölümünde “bilişim alanında suçları” 
düzenlemiştir. 
 
Bilişim sistemine girme başlığı taşıyan 243. maddede bir bilişim sistemine izinsiz 
olarak girilmesinde ve orada kalmaya devam edilmesini de suç olarak nitelemiştir. 
Dikkat edilmelidir ki, amacı önemli olmaksızın sisteme izinsiz girilmesi suç olarak 

Yeni Türk Ceza 
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alanında suçları” 
da düzenlemiştir. 
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tanımlanmıştır. Ancak “orada kalmaya devam eden” terimi ile neyin kastedildiği 
anlaşılmamaktadır.  
 
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme başlıklı 244. maddede 
ise madde başlığında sayılan fiiller suç olarak tanımlanmıştır.  
 
244. maddenin (3) fıkrasında ise sistemin bir banka ya da kredi kuruluşuna ait 
olmasının ağırlatıcı sebep olduğu hükme bağlanmıştır. 
 
245. madde “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” başlığını taşımakta 
olup başkasına ait karttın kullanılması, sahte kart üretilmesi ya da kartlar ile ilgili 
başka sahtecilikler yapılmasını suç olarak tanımlanmıştır. 
 
Buna ek olarak, bilişim sistemlerinden faydalanılmasının, Yeni TCK’nın 142. 
maddesinde hırsızlık suçunun ve 158. maddesinde dolandırıcılık suçunun 
ağırlaştırıcı sebeplerinden olduğu hükme bağlanmıştır. 
 
Ayrıca hayatın birçok alanında Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden yaralanılmasının 
sonucu olarak, elektronik belgelerin ve sistemlerin delil kabiliyetini haiz olmaları 
büyük önem arz etmektedir. Ancak hukuk usulü kanununda elektronik delillere yer 
verilmişken, ceza usul hukukunda bu konuya değinilmemiştir. 
 
Öte yandan bilişim suçlarının teknik yönü de göze alınarak eğitilmiş uzman kolluk, 
savcı ve hakimler ve uzman mahkemeler bulunmaması bir eksikliktir. 

4.1.1.2. Tüketici Haklarının Korunması 
 
İş ortamının elektronik ortama taşınmasının teşvik edilmesi için dikkat edilmesi 
gerek bir nokta da tüketici haklarının yeterli derecede korunmasıdır.  
 
23 Şubat 1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da 
tüketici tanımı “bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihaî olarak 
kullanan veya tüketen gerçek veya tüzelkişi” olarak tanımlanmıştır. Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’un amacı, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik 
çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel 
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini 
koruyucu girişimlerini özendirmek olarak tanımlanmıştır. 
 
E-Dönüşüm projesi çerçevesinde İnternet’te tüketicinin yani e-Tüketicinin özel 
olarak korunmasının sağlanması, e-Ticaretin gelişimine büyük fayda 
sağlayacaktır. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde e-Tüketici, Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’un mesafeli sözleşmeler başlıklı 9/A maddesi 
kapsamında korunmaktadır. Bu maddeye göre mesafeli sözleşmeler “yazılı, 
görsel, telefon ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve 
tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye 
anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştırılan sözleşmelerdir.” 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun mesafeli sözleşmeler kapsamında 
tüketici haklarını şu şekilde sıralamıştır: 

• Sözleşmenin akdinden önce tüketiciye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 
belirlenmiş bilgilerin verilmesi zorunludur. Tüketici bu bilgileri edindiğini 
yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemeyecektir.  

• Satıcı tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren otuz gün 
içerisinde edimini yerine getirmelidir. Bu süre, tüketiciye daha önceden 
yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. 
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• Teslim edilen malların ayıpsız olduğunun ispat yükü satıcı üzerinde 
bırakılmıştır. 

• Tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte 
veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden 
reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin 
imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süreye cayma süresi denir. 

• Cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme 
yapması veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesi istenemez. 
Tüketicinin cayma kararı vermesi halinde satıcı bildirimi kendisine ulaştığı 
tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve 
tüketiciyi bu hukuki işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi 
iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür. 

• Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, tüketici kartın rızası dışında ve hukuka 
aykırı olarak kullanıldığını belirterek ödemenin iptalini talep edebilir. Ayrıca 
tüketici hakları ile ilgili uyuşmazlıklarda görevli mahkeme de tüketici 
hakları mahkemesi isminde ihtisas mahkemeleridir. 

 
Yukarıda açıklanan hükümler tüketicinin korunması açısından olumludur ancak 
yeterli değildir. Öncelikle kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun tasarısı henüz 
yasalaşmamıştır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’na aykırı davranmanın 
yaptırımları yeterince ağır değildir ve Kanun’da İnternet’e özel hükümlere yer 
verilmemiştir. 

4.1.1.3. Banka Bilişim Sistemleri ve Kredi Kartlarına Münhasır 
Mevzuat 
 
E-Ticaretin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi de bankaların ve 
kredi kuruluşlarının İnternet sayfaları ile kredi ve diğer banka kartlarına yeterli 
derecede güvenin sağlanamamış olmasıdır. 
 
Bu güvenin oluşması için yürürlükteki ve taslak mevzuatta bazı düzenlemeler 
öngörülmüştür: 

• Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Taslağı’nda, kartın ya da kartla 
ilgili bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde kart hamilinin ilgili banka 
ya da kredi kuruluşuna bildirim yapması gereği hükme bağlanmıştır. Bu 
bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen zararlarda ise kart sahibinin 
sorumluluğu sadece 150 YTL ile sınırlıdır. Ancak bu hükmün uygulanması 
için kart sahibinin bildirim yapmış olması ve kartın hukuka aykırı 
kullanımının, hamilin ağır ihmali veya kastına dayanmaması aranmıştır.  

• Taslağa göre kart çıkaran kuruluş, ayrıca yapılacak talep ve ilgili sigorta 
prim bedelinin ödenmesi koşulu ile kart hamilinin birinci fıkrada belirtilen 
150 YTL tutarındaki sorumluluğunun sigortalanmasını sağlamakla 
yükümlüdür.  

 
Bu hükümler kart sahiplerini korumayı hedeflemiş olsalar da, kart sahibinin hiçbir 
kusuru olmaksızın Bilişim Teknolojileri’nin kullanılarak karta ilişkin bilgilerin ele 
geçirilmiş olması ve haksız kullanımı kart sahibinin daha sonra fark etmesi 
halinde verilecek zararlara karşı bir koruma öngörmemektedir. Bu bağlamda, 
daha etkin bir sigorta sistemi bir eksiklik teşkil etmektedir. 
 
Bilgi Sistemi Denetimine İlişkin Tüzük Taslağı 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, banka ve kredi kuruluşlarının 
faaliyetlerini gerçekleştirmekte kullandıkları yazılım ve donanım gibi tüm bilgi 
sistemi unsurlarını, bilgi sistemi süreçlerini ve iç kontrollerinin işleyiş ve 
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niteliklerinin denetimini düzenlemek amacıyla bir tüzük tasarısı hazırlamıştır. 
Burada hedeflenen bankaların ve kredi kuruluşlarının kendi sistemlerinde 
sapmalar yaratarak, geçmişte olduğu gibi mudilerini dolandırmalarını önlemektir. 
 
Ancak bu tüzükte banka ve kredi kuruluşlarının denetime tabi adı geçen 
sistemlerinin güvenliğini sağlamaları ve bu şekilde üçüncü kişilerin müşterilere 
zarar vermesini engellemek için her türlü önlemi almalarına ilişkin hükümler ile 
gerekirse bir sigorta sistemi kurularak bankaların Bilişim Teknolojileri yoluyla 
yapılan dolandırıcılıklara karşı sistemlerini sigortalamalarının zorunlu tutulmasına 
ilişkin hükümler yer almamaktadır. 

4.1.2. Yeni Kanunlar ve Tasarılarda Öngörülen Teşvik Edici 
Hükümler 

4.1.2.1. Elektronik İmza Mevzuatı 
 
Elektronik İmza Sistemi, e-Dönüşüm Projesi’nin tüm çalışma alanları ile ilgili olup, 
e-Dönüşüm projesinin başarısı için sistemin yaygınlaşması önem taşımaktadır. 
Özellikle de 15 Ocak 2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (“e-İmza 
Kanunu”) yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmiş böylece E-Dönüşüm Projesi’nin 
başarılı olması için mutlak surette gerekli olan bir sistemin altyapısı oluşturulmaya 
başlanmıştır. Elektronik İmza Kanunu kapsamında tüzükleri hazırlamaya yetkili 
kılınmış olan Telekomünikasyon Kurumu’nun hazırladığı Elektronik İmza 
Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tüzük (“E-İmza 
Yönetmeliği”) ise 6 Ocak 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  
 
E-İmza Kanunu’nda e-İmza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik 
veri ile mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan 
elektronik veri olarak tanımlanmıştır ki,  bu tanım ile ifade edilmek istenenin 
anlaşılabilmesi için kanundaki elektronik veri tanımı da incelenmelidir. Kanuni 
tanımına göre, elektronik veri elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, 
taşınan veya saklanan kayıtlardır. Buna göre, elektronik imza, tanıma uyan bir 
kayda eklenen ya da böyle bir kayıt ile mantıksal bağlantısı olan ve kimlik 
doğrulama amacıyla kullanılan başka bir kayıttır.   
 
E-İmza Kanunu’na göre (i) münhasıran sahibine bağlı olan; (ii) sadece imza 
sahibinin tasarrufunda olan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile 
oluşturulan; (iii) nitelikli sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini 
sağlayan; (iv) imzalanmış elektronik veride sonradan değişiklik yapılıp 
yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzalar güvenli elektronik imzalardır. 
 
Dikkat edilmesi gereken bir nokta, imza sahibinin kanundaki tanımına göre ancak 
gerçek kişi olabileceğidir. Oysa birçok kamu kurumunun da e-İmza kullanarak 
gerçekleştirmeyi planladığı projeler göz önüne alındığında (örneğin Kamu İhale 
Kurumunun e-İhale projesi çerçevesinde ihaleler ile ilgili işlemlerinde e-İmzadan 
yararlanılmasına ilişkin bölümler vardır) kamu kuruluşlarının da elektronik imza 
sahibi olabilmelerinin öngörülmesi yararlı olacaktır. 
 
E-İmza Kanunu’nda elektronik imzanın elle atılan imza ile aynı sonucu 
doğuracağı hükme bağlanmıştır. Böylece diğer kanunlarda kişinin ıslak imzasına 
yapılan tüm atıfların elektronik imza için de geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
E-İmza Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında isabetli olarak özel şekle veya 
merasime tabi olan işlemlerin elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği 
belirtilmiştir.  
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Elektronik imza ile ilgili açıklamalardan sonra elektronik sertifikadan bahsetmek 
gerekmektedir. Elektronik sertifika ise imza sahibinin imza doğrulama verisini ve 
kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıttır ve bunlar imzalayanın 
kimliğinin sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından teyit edilmesi amacıyla 
kullanılırlar. Kanunda ayrıca zaman damgasının tanımı da yapılmıştır. Zaman 
damgası elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya 
kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika sağlayıcısı 
tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt olarak tanımlanmıştır.  Zaman 
damgası ile ilgili diğer düzenlemeler E-imza Yönetmeliği’nde öngörülmüştür. 
 
Yukarıda açıklanan elektronik sertifika, elektronik imza ve zaman damgası ile ilgili 
hizmetleri sağlayan gerçek ve tüzel özel hukuk kişileri de elektronik sertifika 
hizmet sağlayıcılarıdır. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyete 
geçmeleri için kural olarak, sadece faaliyete geçmeden iki ay önce 
Telekomünikasyon Kurumu’na bildirim yapmış olmaları aranmakta ve 
Telekomünikasyon Kurumu’nda izin almaları öngörülmemiştir. Kanunda, sertifika 
sağlayıcının (i) güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, (ii) hizmeti güvenilir şekilde 
yürütmek, ve  (iii) taklit ve tahrife karşı her türlü tedbiri almak hususundaki şartları 
sağladığını bildirmesi aranmıştır. Bu bildirimden sonra kendiliğinden faaliyete 
geçileceği, ancak bildirimdeki şartların eksikliğini ya da yerine getirilmediğini tespit 
etmesi halinde Telekomünikasyon Kurumu’nun eksikliklerin giderilmesi için bir 
aylık süre vereceği ve bu sürede de sertifika sağlayıcının hizmetlerini durduracağı 
benimsenmiştir. Oysa uygulamada, sertifika sağlayıcıların hizmete geçişleri 
Telekomünikasyon Kurumu’nun ön incelemeleri nedeniyle gecikmiştir. Bu 
durumun sebepleri arasında kanunda Telekomünikasyon Kurumu’nun bu 
konudaki yetkilerinin yeterince detaylı ve belirli olarak hükme bağlanmamış 
olması da yer almaktadır. 
 
E-İmza Kanunu 10. maddesinde elektronik sertifika sağlayıcıların yükümlülüklerini 
de hükme bağlamıştır. Bu düzenleme yapılırken Avrupa Komisyonu’nun 99/93/EC 
Direktifi’ndeki yükümlülüklere ilişkin maddeler aynen kabul edilmiştir ancak, 
direktifte bu yükümlülükler sadece nitelikli sertifika sağlayıcılarına yüklenirken, E-
imza Kanunu’nda tüm sertifika sağlayıcılar için öngörülmüştür. 
 
Kanunda sertifika sağlayıcıların hangi durumlarda elektronik sertifikaları iptal 
edeceklerine ve bilgilerin korunmasına ilişkin de birer madde mevcuttur ve bu 
maddeler Direktif ile uyumludurlar. Ancak bilgilerin korunmasına ilişkin maddede, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu tasarısının kanunlaşmasını müteakip adı 
geçen maddeye atıf yapılması korumaya ilişkin maddenin etkisini artıracaktır. 
 
Elektronik sertifika sağlayıcının hukuki sorumlulukları konusu E-İmza Kanunu’nun 
13. maddesinde hükme bağlanmıştır ve maddede sertifika sağlayıcının 
sorumluluğunun genel hükümlere tabi olduğu belirtilmiştir. Ancak genel 
hükümlerden ayrılan bir nokta elektronik sertifika sağlayıcı nedeniyle zarara 
uğradığını iddia eden tarafın iddiasını kanıtlamasının aranmaması ve ispat 
yükünün kusursuzluğunu ispatlamak ile mükellef olan sertifika sağlayıcının 
üzerine bırakılmış olmasıdır. Ek olarak aynı maddede sertifika sağlayıcıların 
istihdam ettikleri kişilerin davranışlarından kaynaklanan zararlardan kurtuluş 
beyinesi göstererek dahi kurtulamayacakları da belirtilmiştir. Son olarak ilgili 
madde ile sertifika sağlayıcılara mali sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu 
getirilmiştir. Sigorta tarafından imzaların hangi miktara kadar güvence altına 
alınacağı ise belirlenmemiştir.  
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E-İmza Kanunu’nun son bölümleri denetime ve cezaya ilişkin hükümler 
içermektedir. Ceza hükümleri suçlar ve idari para cezaları olarak ikiye ayrılmıştır. 
 
E-İmza Yönetmeliği ise E-İmza Kanunu’na ek olarak hukuki ve teknik 
düzenlemeler getirmiş, uygulaya ilişkin esas ve usulleri belirlemiştir. 
 
Sonuç olarak E-İmza Kanunu’nun geneli itibariyle Direktif ile uyumlu olduğu ve 
kanuna karşı getirilebilecek çok önemli ve öze ilişkin bir eleştiri olmadığı 
söylenmelidir. Ancak Telekomünikasyon Kurumu’nun yetkileri düzenleyerek 
uygulamanın aksamasına yol açmayacak bir çözüm yolu öngörülmemiştir. 
Telekomünikasyon Kurumu 29 Haziran 2005 tarihinde, ilk yetki sertifikalarının 
TÜBİTAK UEKAE, E-Güven ve Türktrust’a 18 Temmuz 2005 tarihi itibariyle 
verileceğini ve böylece elektronik imza uygulamasının başlayacağını açıklamıştır. 

4.1.2.2. Ticaret Kanunu Tasarısı  
 
1 Ocak 1957 tarihinden beri yürürlükte olan 6762 sayılı “Türk Ticaret Kanunu’nun 
yerine günün koşullarına ve Avrupa Birliği müktesebatına uygun yeni bir Ticaret 
Kanunu’nun kabul edilmesi için yapılan çalışmalar sürmektedir. Tasarı hakkında 
söylenebilecek en önemli nokta, Tasarı’nın geneli itibariyle elektronik ticaret ve 
elektronik iş yaşamına imkan verecek şekilde hazırlanmış olduğudur. Elektronik 
ticaret ve iş yaşamına ilişkin maddelere tek tek değindikten sonra, bazı 
eksikliklerden bahsedilecektir. 
 
Elektronik İhbar ve İhtarın Geçerliliği 
Tasarının 18. maddesinde, tacirler arasında yapılan, temerrüde, feshe ve 
caymaya ilişkin ihbar ve ihtarların noter, taahhütlü mektup ve telgrafa ek olarak 
elektronik yollar kullanılarak yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Oysa yürürlükteki 
Türk Ticaret Kanunu’nun 20.maddesi, ihbarların geçerli olmaları için noter 
marifetiyle ya da iadeli taahhütlü mektup ya da telgraf ile yapılmaları gerektiğini 
düzenlemiştir. Ancak Tasarının 18. maddesinde  ihbar ve ihtarın  elektronik imza 
ile yapılabileceği belirtilmiştir. Oysa elektronik imza bir iletişim aracı olmayıp, 
yukarıda belirtildiği gibi iki elektronik veri arasındaki kimlik doğrulama amacı ile 
kullanılan bir elektronik veridir. Her ne kadar burada kanun koyucunun amacının 
elektronik yolla yapılan ve elektronik imza eklenmiş olan ihbar ve ihtarları 
kapsamak olduğu açık olsa da, elektronik imza ile ihbar ve ihtar yapılabileceği 
ifadesi doğru bir kullanım değildir. “ 
 
Elektronik Ticaret Sicil 
Tasarının 24. maddesinde TOBB nezdinde, tescil ve ilâna tâbi kayıtların düzenli 
olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen bilgi bankası kurulacağına 
ilişkin bir hüküm yer almaktadır. Ticaret Sicil kayıtlarının elektronik ortama 
alınması şirketlerin işleyişini kolaylaştıracak bir uygulamadır. Her şeyden önce 
Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan yapılma zorunluluğu olan işlemleri özellikle de 
tasfiye, bölünme gibi üç ilan yapılma zorunluluğu olan işlemlerde ilanların  birer 
hafta ara ile yapılması nedeniyle kaybedilen zamandan tasarruf edilecek, böylece 
kuruluş, sermaye azaltma, bölünme, tasfiye vb. birçok konuda işlemler daha hızlı 
tamamlanabilecektir. Tasarı’nın 24. maddesi sadece tescil ve ilan edilen bilgilerin 
saklanacağı bir bilgi bankasından bahsederken, E-Dönüşüm Projesi çerçevesinde 
belirlenen Kısa Dönem Eylem Planı’nın (KDEP) 45. maddesine göre Merkezi 
Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi oluşturulması öngörülmüştür. Bu nedenle Tasarı’nın 
tescil ve ilan bilgilerinin saklanacağı bir bilgi sistemine ilişkin maddesinde  
KDEP’nda 45. maddesinde öngörülen bilgi sistemini de kapsayan bir ifade 
kullanılmaması eksikliktir.  
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Öte yandan, tüzel kişilere ilişkin bilgileri de kapsayan Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’nu yasalaşmamış olduğu için, sistemdeki ticari sır niteliği taşıyan verilerin 
güvenliği için koruyucu bir düzenleme mevcut değildir.. Ayrıca Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu’na atıf yapılarak bu sistemde korunan bilgilerin güvenliğine 
ilişkin bir hüküm öngörülmemiştir. 
 
Son olarak Ticaret Sicili Nizamnamesi elektronik kayıt sistemine cevap verecek 
nitelikte değildir. 
 
Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması 
Tasarının 64. ve 65. maddeleri ise tutulması gereken ticari defterlere ilişkindir. 
Buna göre ticari defterlerin dosyalama suretiyle tutulabileceği gibi elektronik 
ortamda da tutulabileceği hükme bağlanmıştır. Elektronik ortamda tutulan kayıtlar 
için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bir tebliğ düzenlemesi öngörülmüştür. 
 
Şirket kayıtlarının elektronik ortama taşınması, başta KOBİ’ler olmak üzere 
girişimciler arasında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin kullanımının 
yaygınlaşmasına ve KOBİlerin sundukları hizmetleri de İnternet ortamında 
sunmaya başlamalarına öncülük edecek bir uygulama olarak görülmektedir. 
 
Sermaye Şirketleri ve E-Ticaret 
Tasarının 1502’den 1506’ya kadar maddeleri de yine e-Ticaret konusunda teşvik 
edici hükümler içermektedir. Şöyle ki: 

• Her sermaye şirketinin bir İnternet sitesi oluşturup şirketle ilgili bilgileri 
kamu ile paylaşması zorunlu tutulmuştur. Ancak şirketlerin İnternet 
sitelerinde yer alan bilgilerinin metin haline getirilip saklanması zorunlu 
tutulmuştur. Anlaşmalar, ihbar ve ihtarlar, faturalar, teyit mektuplarının 
elektronik ortamda düzenlenmesi, yollanması ve bunlara elektronik 
ortamda itiraz edilmesi ya da kabul edilmesi hükme bağlanmıştır. 

• Poliçe, bono, çek makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine 
benzeyen senetlerin güvenli elektronik imza ile düzenlenemeyeceği; 
ancak yabancı ülkelerde yaygınlık kazanıp kullanıldığının Adalet Bakanlığı 
tarafından belirlenmesi halinde, bu yasağın Adalet Bakanlığının önerisi 
üzerine Bakanlar Kurulunca kaldırılıp bir tüzükle düzenlenebileceği hükme 
bağlanmıştır. 

• Elektronik ortamda genel kurul ve yönetim kurulu toplantısı yapılabilmesi 
hükme bağlanmıştır.  

4.1.2.3. Borçlar Kanunu Tasarısı 
 
Türk Ticaret Kanunu’nun yanı sıra Borçlar Kanunu’nun da değiştirilmesi 
gündemdedir. Yürürlükteki 22 Nisan 1926 tarih ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
14. maddesine Elektronik İmza Kanunu’nun 22 maddesi ile “güvenli elektronik 
imza elle atılan imza ile aynı ispat gücünü haizdir” maddesi eklenmiştir. Tasarı, 
elektronik ticaretin teşviki amacına yönelik bazı hükümler içermektedir. Bunlar 
genel nitelikte hükümlerdir. Şöyle ki, Tasarı’da elektronik imza ile imzayla 
gönderilip saklanabilen metinlerin yazılı şekil şartını yerine getirdikleri ve güvenli 
elektronik imzanın, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını 
doğurduğu kabul edilmiştir. Böylece Elektronik İmza Kanunu ile aynı doğrultuda 
bir düzenleme öngörülmüştür. 
 
Ancak Tasarı’da mesafeli satışlara ilişkin özel bir düzenleme yapılmamıştır. 
Mevcut durumda sadece Tüketici Haklarının Korunması Hakkı’nda Kanun’da 
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düzenlenen mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin bir düzenleme Borçlar Kanunu 
kapsamında yer almamaktadır. 

4.1.2.4. Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesi 
 
Tasarı’da tasfiye işlemlerinin hızlandırılması ve basitleştirilmesi konusunda 
herhangi bir yenilik getirilmemektedir. Tasarı gerekçesine bakıldığında Tasarı’da 
yer alan tasfiye hükümlerinin mevcut Ticaret Kanununun ilgili maddelerinin 
sadeleştirilmiş tekrarı olduğu görülecektir. Mevcut Kanundaki yapı korunarak 
tasfiye memurunun tayin edilmesi ve tasfiye bilançosunun hazırlanması ile 
başlayan süreç, Tasarı’da aynı şekilde korunmaktadır. Sonraki aşamada 
alacaklılara birer hafta ile çağrıda bulunularak alacaklarını beyan etmeleri 
istenmekte ve ancak bütün alacakların karşılanması veya depo edilmesinden 
sonra tasfiye sonucu dağıtıma gidilmekte ve sözleşmede öngörülen şekilde 
hissedarlara tasfiye payı dağıtılabilmektedir. Sorumluluğa ilişkin hükümler dışında 
esasa ilişkin önemli bir değişikliğe rastlanmamaktadır. Yapılan düzenleme ile 
yönetim kurulu üyeleri ve tasfiye memurlarının hem doğrudan hem de dolayısıyla 
sebep oldukları zarardan sorumluluklarına gidilebilecektir. Bu düzenleme tasfiye 
memurları üzerindeki baskıyı daha da artıracağından, tasfiye işlerinde büsbütün 
sorumluluk almaktan kaçınmalarına sebep olacaktır. Tasarıda tasfiye işlemlerinin 
kolaylaştırılmamış olması nedeniyle şirketler açısından aşağıda sayılan 
sıkıntıların devam etmesi muhtemel görünmektedir: 

• Tasfiye işlerinin tamamlanamaması nedeniyle tasfiye payının 
dağıtılamaması, erken dağıtım için mahkeme kararına gerek duyulması, 

• Dağıtımın uzun sürmesi nedeniyle faaliyetine son vermiş şirketlerin mali 
müşavir ve avukatlarına külfetli ödemeler yapmaya devam etmesi, 

• Tasfiye halindeki şirketin beyanname vermeye devam etmesi,  
• Noterlerin depo hesabı açmak istememeleri ve şirket defterlerinin ve  

kayıtlarının 10 yıl süre ile saklanma zorunluluğu,  
• Tasfiye işlemlerine vergi dairelerinin şüpheli yaklaşmaları ve eksik belge 

ve defter nedeniyle tasfiyenin sürüncemede kalmasıdır. 

4.1.2.5. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu  
 
18 Haziran 1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na 
Elektronik İmza Kanunu ile eklenen 295/a maddesi ile güvenli elektronik imza ile 
oluşturulan elektronik verilerin delil niteliği açıkça hükme bağlanmıştır. Böylece 
elektronik imza gerek işlemin kurulması ve hüküm ifade etmesi gerek 
mahkemeler önünde delil niteliği açısından elle atılan imzadan farksız kılınmıştır. 

4.1.2.6. E-Noterlik Projesi 
 
Ticaretin birçok alanında ve özellikle şirketler açısından işlemleri yavaşlatan bir 
sistem de noterlik uygulamasıdır. Tüm kamu kuruluşlarının beyana değil de 
evraka dayalı sistem oluşturması nedeniyle noter hizmetleri ciddi bir işgücü, 
zaman ve kaynak harcanması zorunluluğunu ortaya çıkarmış olması nedeniyle 
Türkiye Noterler Birliği E-Noterlik Dönüşüm Projesi’ni başlatmıştır. Bu proje noter 
hizmetlerinin yoğunluğunu azaltmamakla birlikte bu hizmetlere harcanacak 
işgücünün azalmasını sağlayacaktır. Projenin hukuki altyapısına dair herhangi bir 
tasarı henüz hazırlanmamıştır. Noterlerin bu uygulamanın yararlı olup olmayacağı 
konusunda şüpheleri vardır. 

Tasfiye işlemlerine 
şüpheli yaklaşılması 
süreci uzatan en 
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4.1.2.7. Yabancı Sermayenin Teşvik Edilmesi 
 
5 Haziran 2003 tarihli ve 4857 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 
(“DYYK”) ile yabancı sermayeye büyük kolaylıklar tanınmıştır. DYYK’nın 
yürürlüğe girmesinden ve Ticaret Kanunu’nda şirket kuruluşlarına ilişkin 
hükümlerin değiştirilmesinden evvel yabancı yatırımcıları caydıran hususlar 
arasında başlıca, yabancı sermayenin önündeki uzun bürokratik engeller, şirket 
kuruluşlarının uzun sürmesi; yabancı personel istihdam etmedeki zorluklar; fikri 
mülkiyet haklarının yeterli derecede korunmaması; gümrüklerdeki objektif 
kriterlere dayanmayan karar verme mekanizmaları ve yüksek vergi oranları 
gösterilmekteydi. Yabancı yatırımcılar ve Türk özel sektör temsilcilerinden oluşan 
Hazine Müsteşarlığı Türkiye Yatırım Danışma Konseyi’nin, 15 Mart 2004 tarihli 
birinci toplantı sonuç bildirimi, Ocak 2005 tarihli ilerleme raporu ve 29 Nisan 2005 
ikinci toplantı sonuç bildirimi incelendiğinde de aynı sorunlara dikkat çekildiği 
görülmektedir. Bu sorunlar şunlardır: 

• En önemli ilerleme, yabancı sermaye yatırımlarının DYYK’nin yürürlüğe 
girmesi ile izne tabi olmaktan çıkarılması ve Türk şirketleri ile eşit 
muameleye tabi olması prensibinin benimsenmiş olmasıdır. İrtibat büroları 
dışında yabancı sermayeli şirket kuruluşları ve yabancı şirketlerin şube 
açması sadece Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne istatistik amaçlı 
bildirim yapılmasını gerektirmektedir. Ancak, ilgili mevzuatta bu 
bildirimlerin yapılmasında elektronik yöntemlerin kullanılabilmesine ilişkin 
bir düzenleme mevcut değildir. 

• Yabancı sermayeye ilişkin işlemlerin yürütülmesi için merkezi devlet 
teşkilatı içinde Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na bağlı bir genel 
müdürlük yerine yurtdışında olduğu gibi bağımsız ve yabancı şirketlere 
danışmanlık hizmeti de verebilecek bir ajans kurulmaması sıkça tartışılan 
bir konudur. Bir yatırım promosyon ajansının kurulması Türkiye’ye yeni 
yatırımcıların çekilmesi açısından yararlı olabilecektir.  

• Şirket kuruluşlarında özel düzenlemelere tabi sektörler dışında Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması zorunluluğunun kaldırılması, kuruluş 
sürecini üç aya varan sürelerden birkaç güne indirmiştir. Böylece yabancı 
yatırımcının Türkiye’de yatırım yapmaktan kaçınmasının en önemli 
nedenlerinden birisi ortadan kaldırılmıştır. Ancak özel düzenlemelere tabi 
sektörler için karmaşık ve bürokratik bir sistem halen geçerlidir. Bu 
sektörlerden madencilik alanında (i) ön işletme ruhsatının kaldırılması; (ii) 
izin başvurularının üç ay içerisinde sonuçlanması kuralının benimsenmesi 
ve (iii) çevresel etki değerlendirilmesi raporunun alınması için gereken 
sürenin kısaltılması sonucunda büyük kolaylık sağlanmıştır. Ancak enerji, 
tütün mamulleri, finans kurumları gibi özel regülasyonlara tabi sektörlerde 
de düzenleme ve denetimin etkinliğine zarar vermeyecek, ancak 
yatırımcıya kolaylık sağlayacak düzenlemeler öngörülmemiştir. 

• Şirketlerin tasfiye süreçleri son derece bürokratik bir süreç olup, 
uygulamada iki, üç yıla kadar uzamaktadır. Mevcut durumda verimsiz 
olduğuna ortakları tarafından karar verilmiş bir şirketin yasal 
zorunluluklardan dolayı tasfiyesinin tamamlanamaması sonucu 
doğmaktadır ve yabancı sermaye için caydırıcı bir unsur teşkil etmektedir. 

• Yabancı personelin istihdam edilmesi konusunda olumlu hukuki 
düzenlemeler yapılmış ve büyük ölçüde Avrupa Birliği ile uyum 
sağlanmıştır. Ancak, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
uygulamalarından kaynaklanan gecikmelerin önüne geçilememiştir ve 
halen gerekli izinlerin alınması neredeyse bir yılı bulan sürelere 
varmaktadır.  
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• Fikri mülkiyet konusunda WIPO’nun Telif Hakları Sözleşmesi’nin halen 
imzalanmamış olması ve AB mevzuatı ile tam uyumun sağlanamamış 
olması mevzuattaki temel eksikliklerdir. Ayrıca yürürlükteki mevzuatın 
uygulanmasında da fikri mülkiyet haklarının korunması için kurulmuş olan 
ihtisas mahkemelerinin çok az sayıda olması ile yeterli derecede ve 
sayıda uzman savcı ve hakim ile konu hakkında bilgi sahibi kolluk gücü 
mensubu eksikliği nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır.  

• Gümrüklerde karşılaşılan sorunların giderilmesi için dahilde işleme rejimi 
usul ve esaslarının değiştirilmesine  ilişkin proje yürütülmektedir. Ayrıca 
gümrüklerde elektronik veri değişim projesi uygulamasına başlanmıştır.  

• Yabancı yatırımcıları caydıran bir başka unsur olan vergi konusunda da 
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Öncelikle çifte vergilendirmenin 
engellenmesi için çeşitli ülkelerle çifte vergilendirmenin önlenmesi 
anlaşmaları imzalanmış, bu bağlamda  60 anlaşma yürürlüğe girmiştir. 
Ayrıca merkezi yurtdışında olan şirketlerin iştirakleri ve şirketlerinden elde 
edilen gelirler için Kurumlar Vergisi istisnaları öngörülmesi suretiyle çifte 
vergilendirmenin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.   

• Öte yandan yurtdışında “tax holiday” başlığı altında değerlendirilen ve yeni 
kurulan işletmelere belli süreler için vergi muafiyeti ya da kolaylıkları 
getirilmesini öngören düzenleme Türk Vergi Sistemi’nde mevcut değildir. 
Maliye Bakanlığı’nın son yıllarda bu konuda yabancı mevzuat ile 
karşılaştırmalı incelemeler yapmak suretiyle bazı çalışmalar yürüttüğü 
bilinmekle beraber, mevzuatta bu konuda bir değişiklik öngörülmemiştir. 

 
22 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Konseyi Yönetmeliği, 
Maliye Bakanlığı’na vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili 
olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere 
kurulacak olan Vergi Konseyi’nin oluşumu, üyelerin seçimi, görevlendirilmesi ve 
görev süreleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemiştir. Bu yönetmeliğe uygun 
olarak kurulan Vergi Konseyi, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve 
Vergi Usul Kanunu’nun aksayan yönlerinin ve diğer ülkelerin bu alanlardaki 
uygulamalarının incelenmesi yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Böylece söz 
konusu kanunlarda Türkiye'nin ihtiyacı olan yeni müesseselere de yer verilmesi 
ve vergi alanında kapsamlı bir reformun gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Vergi Konseyi’nin gündeminde, vergi oranlarında indirim, yatırım indiriminde 
değişiklik ve yabancı sermayeye kolaylık getirecek hükümler yer almaktadır.  
31 Temmuz 2004 tarihinden itibaren işletme bünyesinde gerçekleştirilen ve yeni 
teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının 
%40’ının yıllık beyanname ile bildirilen gelirden veya kurum kazancından 
indirilebileceği yönünde Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda 
değişiklikler yapılmıştır. 
 
Ayrıca yazılımlar Vergi Usul Kanunu’na göre sabit kıymet olarak kabul 
edilmektedirler. Bu nedenle işletmelerin yazılımlara yönelik yaptığı harcamalar 
sabit kıymet olarak aktife alınır ve amortisman yoluyla giderleştirilir. Üstelik 2004 
yılında getirilen değişikliklerle yazılımlar için öngörülen amortisman süresi 
yazılımların kısa ömürlü olmaları da göz önünde bulundurularak mevzuatta kabul 
edilen en kısa sürelerden biri olan üç yıl olarak belirlenmiştir. 
 
Yatırımcının korunması için büyük önem arz eden kurumsal yönetim ilkeleri 
hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun hazırladığı ilkelere bağlayıcılık 
kazandıracak düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca Ticaret Kanunu tasarısında da 
kurumsal yönetime ilişkin hükümler öngörülmüştür. 
 

Vergi sisteminde 
“tax holiday” 
konsepti yer 
almamaktadır 
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Ticari uyuşmazlıkların çözümünün aşırı uzun sürmesinin de yatırımcılar açısından 
sorun yaratan bir durum olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı’nın 
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) çerçevesinde mahkemeler, savcılıklar, 
cezaevleri, icra daireleri, adli tıp ve Adalet Bakanlığı merkez teşkilatını kapsayan 
bir bilgisayar ağı kurulması ve bu suretle yargılama sürecinin kısaltılması 
amaçlanmaktadır. 

4.1.2.8. Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Desteklenmesi 
 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) Stratejik Plan Tasarısı hazırlanmıştır. KOSGEB’in küçük ve orta 
ölçekli işletmelere sağladığı destekler artırılmış ve başvuru işlemleri 
kolaylaştırılmıştır. KOSGEB’in destekleri arasında yeni girişimci desteği, 
bilgisayar yazılım desteği, e-Ticarete yönlendirme desteği, iş geliştirme merkezi 
desteği, nitelikli eleman desteği gibi e-Dönüşüm projesinin amaçları ile birebir 
örtüşen destekler bulunmaktadır. 
 
3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a 
5331 sayılı ve 12 Nisan 2005 tarihli Kanunu ile eklenen ek 1. madde ile “küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerin tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve 
uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, mali bilanço tutarları ve 
çalışan sayıları dikkate alınarak Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca 
yürürlüğe konulan tüzükle belirlenir. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca 
"KOBİ" olarak adlandırılır. Kurum ve kuruluşların KOBİ'lere ilişkin 
uygulamalarında birinci fıkra uyarınca yürürlüğe konulan tüzük hükümleri esas 
alınır.” hükmü eklenmiştir. 
 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın bu ek maddeye dayanarak hazırlayacağı tüzük 
henüz taslak halindedir. Taslağa göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 
tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasların, Avrupa Birliği 
mevzuatına da uyumlu olarak belirlenmesi esas olacaktır. 
 
Ayrıca Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin 
desteklenmesine ilişkin olarak detaylı şekilde Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığı 
altında incelenmiş olan Teknoparklara da değinmek yararlı olacaktır. Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda Teknoparklarda yürütülen, Ar-Ge ve yazılıma  
dayalı üretim faaliyetleri ile yine Ar-Ge ve yazılım personeli vergi muafiyetleri 
tanınarak teşvik edilmiştir. Başka bir tür teşvik bölgesi serbest bölgeler ile 
kıyaslandığında, özellikle de serbest bölgeler mevzuatında 2004 yılında yapılan 
değişiklik ile vergi istisnalarının da kaldırıldığı düşünüldüğünde, Teknoparkların 
serbest bölgelerden de daha avantajlı bir yapı sundukları görülecektir. 

4.1.2.9. Kamu İhale Mevzuatı 
 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ilişkin detaylı açıklamalar raporun BİT bölümü 
ile Etkin Kamu Yönetimi bölümlerinde yer almaktadır. Ancak bu bölüm altında 
Kamu İhale Kanunu’na ilişkin olarak iki nokta önem arz etmektedir. Bunlardan ilki 
yerli isteklilere sağlanan avantajlar; diğeri ise Kamu İhale Kanunu’nun ihaleye 
katılım için yeterliliğe ilişkin maddeleridir. 
 
Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) 63. maddesinde belli eşiklere bağlı olarak, yerli 
işletmelere kamu alımlarında öncelik ve avantaj sağlanabilmesi mümkün 
kılınmıştır.  Buna göre; ihaleyi düzenleyen idare yaklaşık maliyet eşik değerlerin 
altında kaldığı takdirde, ihale dokümanında bu ihaleye sadece yerli isteklilerin 
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katılabileceğini öngörebilecektir. Buna ek olarak, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin 
üzerindeki ihalelerde ise hizmet ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler, mal 
alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların 
görüşleri alınarak, yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine 
%15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasını öngörebileceklerdir. Ancak, bu 
avantajların sağlanması bir kural olarak benimsenmemiştir, işin niteliğine göre 
yerli isteklilere avantaj sağlanıp sağlanmaması konusunda takdir idareye 
bırakılmıştır.  
 
8. maddeye göre eşik değerler; 

• Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet 
alımlarında 483.863 YTL, 

• Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında 756.438 
YTL, 

• Kanun kapsamındaki diğer idarelerin yapım işlerinde 16.641.656 YTL 
olarak belirlenmiştir. 

 
Öte yandan, KİK’in ihaleye katılımda yeterlilik hususunu düzenleyen maddesi 
KOBİ’lerin ihalelere katılımını neredeyse imkansız hale getirecek hükümler 
içermektedir. Burada daha önceki deneyimlere, mali yeterliliğe, personele, iş 
planına ilişkin şartların aranması nedeninin kamunun alacağı hizmetin ve malın 
kalitesinin güvence altına alınması olduğu bir gerçektir. Ayrıca, Kamu İhale 
Kanunu’nda belirlenen ihaleye katılım kuralları, genelde yapım işleri ihalelerine 
uygun olup hem değişik sektörlerde yapılan ihalelerdeki katılımcılar için hem de 
küçük ve orta boy işletmeler için burada istenen çeşitli belgeleri temin etmek 
zorluk teşkil etmektedir. 

4.1.2.10. Fikri Mülkiyet Haklarının Etkin Korunması 
 
Fikri mülkiyet kavramının gelişmesi ve fikri hakların korunması BİT sektörünün 
gelişmesi için öncelikle ele alınması gereken konuların başında gelmektedir. 
 
Bilindiği üzere geniş anlamı ile fikri mülkiyet fikir ve sanat eserleri, markalar, 
patentler, faydalı modeller ile sınai mülkiyetin yanı sıra bilgisayar programları ile 
veri tabanlarını da kapsar. Bu bağlamda BİT sektörü gerek geliştirdikleri yazılım 
ve donanım teknolojisinin içeriğinin gerek uluslararası düzeyde rekabet edecek 
markasının korunması için fikri mülkiyet hukukunun etkin bir biçimde 
uygulanmasına ihtiyaç duymaktadır. 
 
Gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla uygulanan strateji, fikri mülkiyeti yeterli 
derecede korunmayarak yerel sektörün kopya üretimler ile gelişmesini 
sağlamaktır. Ancak, Avrupa Birliği aday ülkesi, Dünya Ticaret Örgütü ve WIPO 
üyesi olan Türkiye’nin ne politika olarak ne de BİT sektörünü geliştirmesi 
açısından bu yolu izlemesi düşünülemez.  
 
Bu nedenle aşağıda incelenen çeşitli diğer teşvik ve önlemlerle yerli sektörün 
gelişmesine katkıda bulunurken, hem yabancı hem de yerli BİT sektörü 
oyuncularına yeterli derecede fikri mülkiyetin korunması güvencesi sağlanmalıdır. 
Bu konu değerlendirilirken, amaçlananın Türk BİT sektörünün uluslararası 
oyuncularla rekabet edecek ölçüde geliştirilmesi olduğu düşünüldüğünde, fikri 
mülkiyet haklarının korunmasına yabancı oyuncular kadar yerli oyuncuların da 
muhtaç olduğu daha açıkça görülecektir. 
 



 

 
 

T.C. BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 

 
 

 

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ 88 / 112 Mevcut Durum Analiz Raporu 
 

Bu alanda incelenecek başlıca kanun 5846 sayılı ve 5 Aralık 1951 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu’dur (FSEK). 
 
Korumanın Kapsamı 
4110 sayılı Kanun ile FSEK’te Avrupa Konseyi Talimatı’na uygun bir değişiklik 
yapılmış, böylece bilgisayar programları da FESK kapsamında korumaya 
alınmıştır. FSEK’in tanımlara ilişkin 1/B maddesinde bilgisayar programı “bir 
bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde 
düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve 
gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmaları” olarak; ara yüz “bilgisayarın donanım 
ve yazılım unsurları arasında karşılıklı etkilenme ve bağlantıyı oluşturan program 
bölümlerini” ve ara işlerlik “bilgisayar program bölümlerinin fonksiyonel olarak 
birlikte çalışması ve karşılıklı etkilenmesi ve alışverişi yapılan bilginin karşılıklı 
kullanım yeteneği” olarak  tanımlanmış ve koruma altına alınmıştır. 
 
Ayrıca FSEK’in 2. maddesinde de bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada 
program sonucu doğurması koşuluyla hazırlık tasarımları, ilim ve edebiyat eserleri 
arasında sayılmıştır. Buna ek olarak FSEK’in 6. maddesinde  diğer bir eserden 
yararlanılarak yaratılan ve ilk esere göre müstakil bir nitelik taşımayan işleme 
eserler arasında da “bir bilgisayar programının uyarlanması, düzenlemesi ve 
herhangi bir değişim yapılması” sayılmıştır. 
 
FSEK koruma kapsamı altına alınan bilgisayar programı yaratıcılarının eserleri 
üzerindeki mali ve manevi menfaatleri, FSEK kapsamında himaye görür. Eser 
sahibinin manevi hakları (i) umuma arz yetkisi; (ii) adının belirtilmesi yetkisi; (iii) 
eserde değişiklik yapılmasını menetme yetkisi ve zilyet ile malike karşı 
haklarından ibarettir.  
 
Mali hakları ise (i) işleme hakkı; (ii) çoğaltma hakkı; (iii) yayma hakkı; (iv) temsil 
hakkı; (v) umuma iletim hakkıdır. Eser sahibine tanınan mali haklar, zamanla 
sınırlıdır. Bu şekilde bir sınırlama öngörülmesinin sebebi, eser sahibinin hakları 
korunurken yeniliklerin ve gelişmelerin de engellenmemesidir. FSEK’in 27. 
Maddesine göre koruma süresi eser sahibinin yaşadığı müddetçe ve ölümünden 
itibaren 70 yıl devam eder. 
 
Haklara Tecavüzün Yaptırımları 
Yukarıda sayılan hakları ihlal edilen eser sahibine, genel olarak tecavüzün refi 
davası açma hakkı tanınmıştır. Bunun yanı sıra, manevi haklarına tecavüz edilen 
eser sahibi tanınan bazı özel hakların yanı sıra, mali hakları tecavüze uğrayan 
eser sahibi de ayrıca rayiç bedel itibariyle uğradığı zararın ya da haklarının ihlal 
edilmesi yerine bir sözleşme yapılmış olsaydı elde edeceği bedelin en çok üç 
katını tazminat olarak talep edebilir ve ayrıca tecavüzün engellenmesini talep 
eden bir dava da açabilir. 
 
Ayrıca izinsiz yayınlama, izinsiz olarak ad koyma, eseri kendi eseri gibi gösterme 
ya da izinsiz olarak kopyalama, kaynak göstermeme, izinsiz olarak eseri 
değiştirme suretiyle manevi haklara tecavüz eden kişilere iki yıldan dört yıla kadar 
hapis veya 50.000 YTL’den 250.000 YTL’ye kadar ağır para cezası veya bu iki 
cezanın her ikisi birden uygulanır. 
 
Mali haklara tecavüz halinde ise eseri ve çoğaltılmış nüshalarını hak sahibinin izni 
olmaksızın ya da aralarında var olan sözleşmeye aykırı olarak kasten işlenmiş 
ise, eser sahibi sözleşme yapılmış olsa idi isteyebileceği bedelin ya da emsal 
değer itibariyle isteyebileceği değerin en çok üç kat fazlasını talep edebilecektir. 
Ayrıca eser izinsiz olarak çoğaltılmış ise, eser sahibi bu kopyaların imhasını talep 
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edebileceği gibi, kopyaların kendisine verilmesini ya da çoğaltan kişi ile arasında 
sözleşme yapılmış olsa idi isteyebileceği bedelin en çok üç katını da talep 
edebilecektir. 
 
Bunların yanı sıra FSEK mütecaviz için çeşitli ağır para cezası ve hapis cezaları 
öngören cezai hükümler de içermektedir. 
 
FSEK’in 76. maddesi uyarınca dava konusunun miktarına ya da öngörülen 
cezanın derecesine bakılmaksızın, FSEK’in düzenlediği hukuki ilişkilerden doğan 
davalarda ihtisas mahkemeleri görevlidir. Fikri mülkiyetten kaynaklanan 
uyuşmazlıklar için dava konusunun miktarına ya da cezanın derecesine 
bakılmaksızın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk veya Ceza Mahkemeleri görevli 
mahkemeler olarak belirlenmiştir. İhtisas mahkemelerinin kurulması ile bu 
yargılamaların hem genel mahkemelerdeki iş yoğunluğundan etkilenmemesi ve 
daha kısa sürede görülmesi hem de konuda uzman hakim ve savcıların 
görevlendirilmesi neticesinde daha isabetli kararlar verilmesi amaçlanmıştır. 
 
İhtisas mahkemeleri açısından uygulamada karşılaşılan en önemli sorun, bu 
konuda uzman hakim ve savcı sayısının azlığıdır.  
 
Türkiye ve WIPO Kapsamında Uluslararası Koruma 
Türkiye, Uluslararası Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO’nun üye ülkelerindendir. Bu 
bağlamda fikri mülkiyetin uluslararası boyutta korunması amacıyla imzalanmış, 
aralarında Paris, Bern, Roma Anlaşmaları’nın da bulunduğu birçok anlaşmayı 
imzalamış ve onaylamıştır. Ancak, Türkiye Edebiyat ve Sanat Eserlerinin 
Korunmasına ilişkin 1886 tarihli Bern Anlaşması’na nazaran daha özel bir anlamı 
olan WIPO Telif Hakkı Anlaşması’nı imzalamamıştır. 
 
1886 tarihli Bern Anlaşması, açık şekilde bilgisayar programları ve yazılımlar 
alanında telif haklarının korunacağını hükme bağlamamıştır. WIPO Telif Hakları 
Sözleşmesi ise 4. maddesinde, Bern Anlaşması’nın 2. maddesinde edebi esere 
verilen tanım kapsamında bilgisayar programlarının da korunacağını hükme 
bağlamıştır. Ancak, Türkiye gibi Bern Anlaşması’nı imzalamış ancak WIPO Telif 
Hakları Sözleşmesi’ni imzalamamış ülkelerde bilgisayar programlarına ilişkin telif 
haklarının uluslararası boyutta korunmasına bir sorun olduğu açıktır. Bu durum, 
Avrupa Birliği 2004 yılı İlerleme Raporu’nda ve uluslararası forumlarda sıklıkla 
Türkiye’nin eleştirilmesine neden olmaktadır. 
 
Türkiye ve TRIPS Anlaşması Kapsamında Koruma 
Dünya Ticaret Örgütü görüşmelerinin Uruguay turunda kabul edilmiş olan TRIPS 
Anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü üyesi devletlerin fikri mülkiyete sağlaması 
gereken asgari koruma düzeyini hükme bağlayan bir anlaşmadır.  
 
TRIPS Anlaşması, fikri mülkiyeti, ilgili konuları düzenleyen diğer uluslararası 
anlaşmalara atıf yapmak suretiyle koruma altına almıştır. Bilgisayar programları 
ve yazılımlara bağlı fikri mülkiyet hakları da TRIPS Anlaşması altında Bern 
Anlaşması kapsamında koruma altına alınmıştır. 
 
Anlaşmanın düzenlediği başlıca beş alan vardır: 

• Temel ticaret prensiplerinin diğer uluslararası fikri mülkiyet anlaşmaları ile 
birlikte nasıl uygulanacağı, 

• Fikri mülkiyetin korunması için yeterli koruma düzeyinin nasıl sağlanacağı; 
• Üye devletlerin fikri hakların korunmasına ilişkin kuralları ne şekilde 

uygulayacağı; 
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• Üye devletler arasında bu konuda ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların ne 
şekilde çözüme ulaştırılacağı; 

• Geçiş dönemi için öngörülmüş bazı anlaşmalardan ibarettir. 
 
AB Türkiye Ulusal Programı Kapsamında Değerlendirme 
AB müktesebatına uyum kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde, 
Türkiye’nin yürürlükteki mevzuatın içeriği açısından, büyük ölçüde uluslararası 
koruma standartlarına eriştiği görülmektedir. 
 
Bu bağlamda bilindiği gibi, Avrupa Birliği Komisyonu 2004 yılı Türkiye İlerleme 
Raporu’nda da ilgili bölümde WIPO üyeliği konusunda gerekli çabanın 
gösterilmesi gereğinden bahsedilmiş; bunun yanı sıra mevcut koruma 
önlemlerinin etkin biçimde uygulamasının sağlanması gereğine değinilmiştir.  
 
Sonuç olarak, Türkiye’de fikri mülkiyet konusunda etkin bir koruma 
sağlanabilmesi için gerekli hukuki altyapı mevcuttur. Ancak, yürürlükteki 
mevzuatın tamamen uygulanması ve amacına ulaşması için gereken önlemler 
alınmamıştır. 

4.2. Avrupa Birliği Mevzuatı Analizi 

4.2.1. AB Eylem Planları 

4.2.1.1. E-Ticaretin gelişimi: GoDigital Programı 
 
Bu konuda temel metin Avrupa Komisyonu’nun 13 Mart 2000 tarihli KOBİ’lere 
sayısal ortamı kullanma konusunda yardımı amaçlayan “GoDigital” projesi 
hakkındaki bildirimidir. 
 
KOBİ’lerin yeni Bilgi Teknolojileri’ni kullanamamalarının, uyumsuz standartlar ve 
teknolojiler, bu konuda yeterli bilgiye sahip eleman eksikliği ya da Bilişim ve 
İletişim Teknolojileri’ni kullanmanın ve bunlara erişimin maliyeti gibi çeşitli 
sebepleri vardır. GoDigital Eylem Planı’nın amacı da bu engelleri belirleyip 
KOBİ’lerin BİT’den yararlanmaları için bu engelleri aşmaları konusunda yardım 
etmektir. Bu girişimin amacı, KOBİ’lerin elektronik ticaretin ve girişimciliğin 
gelişimine vesile olacakları, teknolojik gelişim programlarından ve sonuçlarından 
faydalanacakları ve bu sonuçları bilişim ve iletişim becerilerini geliştirecek şekilde 
kullanacakları  bir ortam yaratmalarını sağlamaktır. Bu amaçla ve e-Europe 2002 
Projesi’ne katkıda bulunmak amacıyla GoDigital Eylem Planı hem AB yetkililerine, 
hem de üye devlet yetkililerine yönelik bazı eylemler belirlemiştir: 
 
Elektronik Ticaret ve Girişimcilik İçin Olumlu Bir Ortam Yaratmak 
Önde gelen eylemler elektronik ticaret ve girişimcilik için olumlu bir ortam 
yaratmaya yardımcı etkenlerin belirlenmesine ilişkindir. Bu eylemler e-Ticareti 
destekleyen milli ve bölgesel stratejilerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, BİT’in 
ve e-Ticaretin hacminin belirlenmesi, bilgiye erişimin geliştirilmesi ve elektronik 
ticaret konusunda hazırlanacak mevzuat konusunda strateji belirlemek için geri 
bildirim toplamaktır. Ayrıca ETSI (European Telecommunications Standards 
Institute) gibi standardizasyon kuruluşları ile girişimciler arasında işbirliğine 
dayanarak elektronik ticaretin beraber işlerliğinin geliştirilmesi de bu kapsamda 
değerlendirilmektedir. 
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Elektronik Ticaretin Kolaylaştırılması  
İkinci sırada yer alan eylemler ise KOBİ’lerin bilgi işlem teknolojilerini daha fazla 
kullanmaları için yönlendirilmelerine ilişkindir. Bu eylemler KOBİ’lere BİT ve gayri 
maddi haklar alanındaki yatırımları için kredi sağlanması ve e-Ticareti geliştirmek 
üzere AB yapısal fonlarından yararlanılmasıdır. 
 
Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek 
Ayrıca KOBİ’lerdeki bilgi iletişim yeterliliğini artırmak da eylem planının 
dahilindedir. Bu bağlamda özellikle KOBİ eğitim programları öngörülmüştür. 
 
Mali İşlemlerin Güvenliğini Sağlamak: E-Ticaret ve Mali Hizmetler 
Bu konudaki temel metin, 7 Şubat 2001 tarihli ve COM (2001) 66 sayılı Avrupa 
Komisyonu’nun, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’ne sunduğu e-Ticaret ve 
finansal hizmetler konulu bildirimdir. 
 
Aşağıda açıklanan e-Ticaret konulu direktifin iç hukuk sistemlerine aktarılması 
amacına uygun olarak Avrupa Komisyonu, e-Ticaretin AB finansal piyasalarının 
birbirine uyumu açısından önemine dikkat çekmiştir. E-Ticaret ve finansal 
hizmetlere ilişkin Bildirim’de Komisyon, sözleşmesel ve sözleşme dışı kuralların 
yakınlaştırılması konusuna ve milli kuralların iç piyasanın bütünlüğüne zarar 
verdiği alanlara ilişkin politika belirleme gerekçelerini belirlemiştir. 
 
Mali Hizmetlere İlişkin Mevzuatta Tutarlılığın Sağlanması 
Temel piyasayı ve bilgi kurallarını uyumlu hale getirmek, sektörel konuları 
(bankacılık, sigortacılık, yatırım, vb.) düzenlemek ve ürüne özel kurallar 
(mortgage kredisi, UCITS, hayat sigortası ve diğer sigortalar, sigorta aracılığı, vb.) 
belirlemek yolu ile daha büyük bir uygunluk sağlanabilecektir. 
 
İnternet Ödeme ve Teyit Sistemlerinde Tüketicinin Güvenini Kazanmak 
Komisyon, sınır ötesi teyit konusunda uyuşmazlık çözümü, için alternatif bir yolu 
(ADR) öngörülmesini desteklemektedir ve finansal hizmetler için finansal 
hizmetler şikayet ağı  olan Fin-Net’in kurulmasını sağlamıştır. İnternet üzerinden 
güvenli bir ödeme sisteminin sağlanması için Komisyon, yeni kimlik belirleme ve 
onaylama teknikleri ile güvenliğin artırılması ve ödemede sorun yaşanması 
halinde (izinsiz işlem, hizmetin verilmemesi, dolandırıcılık) geri ödemenin 
sağlanmasını güvence altına alan bir yasal çerçevenin hazırlanmasını teşvik eden 
e-Europe girişiminin geliştirilmesini hedeflemektedir. Sayısal imza ve diğer kimlik 
belirleme ve onaylama teknikleri İnternet üzerinden yapılan sınır ötesi işlemlere 
ilişkin risk oranını bir ölçüde azaltacaktır. 

4.2.2. Yürürlükteki Mevzuat 

4.2.2.1. Elektronik Ticaret 
 
Bu alandaki temel metin, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi’nin iç piyasada 
Bilgi Toplumu hizmetlerinin belli yönlerini, özellikle de elektronik ticaret konusunu 
düzenleyen 2000/31/EC sayılı ve 8 Haziran 2000 tarihli Direktifidir (Elektronik 
Ticaret Direktifi). 
 
Elektronik Ticaret Direktifi Avrupa’da işletmeler arasında (B2B) ve tüketicilere 
yönelik olarak (B2C) gerçekleştirilen elektronik ticaretin yasal çerçevesini 
belirlemektedir. Sadece noterlik gibi belli alanlar direktifin kapsamı dışında 
bırakılmıştır. Metinde yer alan belli başlı esaslar şunlardır: 
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İşletmenin Bulunduğu Ülke Kanunlarının Uygulanması 
İşletmeler AB’nin hizmetlerini her yerinde sağlarken, bilgi toplumu servisi 
sağlayıcıları münhasıran kurulu bulundukları ülkenin hukukuna tabi olacaklardır 
(iç piyasa kuralı). Direktife göre işletmenin kurulu bulunduğu ülkenin 
belirlenmesinde yerleşik bir işyeri aracılığıyla ekonomik bir faaliyet yürüttüğü ülke 
dikkate alınmaktadır.  
 
Ön İzin Sisteminin Olmaması 
Direktif, üye ülkelerde belirli bir ticari faaliyetin elektronik olmayan yollar ile  
yürütüldüğünde ön izin usulüne tabi olmadığı takdirde, bu faaliyetin elektronik yol 
kullanılarak yapılmasının da ön izine tabi olmamasını hükme bağlamıştır. 
 
Şeffaflık 
Üye ülkelerde Bilgi Toplumu hizmeti sağlayan işletmeler kendileri hakkındaki belli 
bilgileri doğrudan ve sürekli olarak, muhataplarının ve yetkili mercilerin kolaylıkla 
ulaşabileceği şekilde sunmakla yükümlüdürler. Bu bilgiler isim, adres, e-Posta 
adresi, ticaret sicil ya da benzeri kuruluştaki kayıt numarası ve vergi sicil 
numarasıdır. 
  
Ticari Amaçlı İletişim ve İstenmeyen İletişim (spamming) 
Ticari amaçlı iletişim ve reklamlar, dürüst ticari faaliyetlere uygun, açıkça ve net 
olarak iletişimin amacı belirlenebilir şekilde yapılmalıdır. Ticari amaçlı iletişim, 
muhatabına eriştiği anda hangi amaç ile gönderildiği belli olacak şekilde 
yapılmalıdır. Talep edilmeksizin elektronik posta gönderen servis sağlayıcılar, bu 
tip iletişimi istemeyen muhatapların posta listesinden kendilerini silebilecekleri 
(opt-out) bir yöntem sağlamakla yükümlüdürler. Üye ülkeler bu tür bir reddetme 
sistemi yerine ticari amaçlı iletişimin ancak talep üzerine gönderilebileceği bir 
sistem de öngörebileceklerdir. 
 
Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Akdedilmesi 
Üye ülkeler elektronik ortamda akdedilmiş sözleşmelerin kullanılmasına ilişkin 
tüm yasak ve kısıtlamaları bertaraf etmelidirler. Ayrıca sözleşmelerin elektronik 
ortamda akdedilmelerine ilişkin olarak belli bilgilerin paylaşılmasının da zorunlu 
tutulması öngörülmüştür. 
  
İnternet Servis Sağlayıcılarının Sorumlulukları 
İnternet servis sağlayıcılarının sorumluluğu konusu özellikle de servis 
sağlayıcıların ağlarında ve sunucularında yayınlanan hukuka aykırı ve zararlı 
içerikten dolayı ne derece sorumlu tutulabilecekleri hassas bir noktadır. Bu 
hususta daha önce hakim olan hukuki karışıklığın önlenmesi amacıyla direktifte 
telekomünikasyon operatörleri ve İnternet erişim sağlayıcılarının hukuka aykırı 
içeriğin iletiminde pasif bir rol oynamış olmaları, diğer bir deyişle e-Posta 
adreslerini ve içeriği belirlememiş olmaları şartıyla sorumlu tutulamayacaklarını 
hükme bağlamıştır. Diğer servis sağlayıcıları için de sorumluluğu kısıtlayan 
hükümler öngörülmüştür. 
 
Öte yandan üye ülkelerin İnternet sitesi operatörlerine her türlü hukuka aykırı 
faaliyetten yetkili mercileri haberdar etmek ve İnternet barındırma hizmeti 
sağlayıcılarına hukuka aykırı içeriği hazırlayanların kimliklerinin belirlenmesinde 
yardımcı olmak şeklinde yönelik yükümlülükler getirebilecekleri belirtilmiştir. 
 
Direktif İle Uyum 
Üye ülkelerin mevzuatları İnternet servis sağlayıcılar ve kullanıcılar arasında 
çıkabilecek uyuşmazlıkların milli mahkemeler dışında etkin şekilde çözümünü 
mümkün kılar nitelikte olmalıdır. Uyuşmazlıkların bu şekilde halledilmesi için 
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öngörülen mekanizmalar tarafsızlık ve şeffaflık gibi temel hukuk usullerine uygun 
olmalıdır. Üye devletler ayrıca uyuşmazlıkların milli mahkemelerde de etkin 
şekilde çözülmelerini güvence altına almalıdırlar. 
 

Ödeme Alanında Tüketici Haklarının Korunması 

• 97/489/EC sayılı Tavsiye Kararı elektronik araçlarla ödeme yapılan işlemlere ilişkindir. İzinsiz 
işlemler ile elektronik yöntemlerle kaynak transferi ve evden bankacılık sistemlerine ilişkin 
hükümler içerir. 

• 87/102/EEC sayılı Direktif tüketici kredilerine ilişkindir ve tüketicilerin belirli şartlar altında kredi 
veren kuruluşa karşı takip hakkının olabileceğini öngörmektedir. Ancak bu hükümler kredi 
kartları ve diğer banka kartlarını kapsamamaktadır. 

• 97/7/EC sayılı Direktif mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak tüketici haklarının korunmasına dair 
olup, tüketicilerin kredi kartları ile dolandırıcılık suretiyle ödeme yapılması halinde iptal ve geri 
ödeme talep edebileceklerini öngörmektedir. Ancak bu korumanın kapsamı kısıtlı olup uzaktan 
ödemeler ile ilgili olarak daha kapsamlı sorunlar ortaya çıkmıştır. Taslak halindeki Finansal 
Hizmetlerin Uzaktan Pazarlanmasına ilişkin Direktif’te finansal hizmetler için de benzer bir 
koruma sistemi öngörülmüştür. 

• 200/28/EC ve 2000/46/EC sayılı Direktifler e-Para hakkında olup e-Paranın ancak denetim 
altındaki ve belli hukuki ve mali şartları yerine getirmiş ve teknik güvenliği sağlamış olan 
kuruluşlarca çıkarılabileceği öngörülmüştür. 

• 97/5/EC sayılı sınır ötesi kredi transferine ilişkin Direktif sınır ötesi transferlerin uygulanmasına 
ve şartların şeffaflığına ilişkin hükümler içermektedir. 

• Dolandırıcılığın önlenmesine ilişkin Bildirim ödeme yöntemlerinin güvenliğinin sağlanması için 
ekonomik açıdan mümkün en yüksek seviyede güvenlik önlemlerinin alınmasını  ve 
dolandırıcılığın önüne geçmek üzere en kapsamlı önlemleri içeren Dolandırıcılığın Önlenmesi 
için Eylem Planı’nı öngörmüştür. 

• Taslak halindeki Çerçeve Karar üye devletlerin ceza hukuklarında dolandırıcılığa ve nakit 
olmayan ödeme yöntemlerinin taklidine ilişkin hükümlerin uyumlu hale getirilmesini ve böylece 
bu eylemlerin tüm AB’nde aynı şekilde suç olarak tanımlanmasını ve cezalandırılmasını 
öngörmüştür. 

• 99/93/EC sayılı Direktif elektronik imzaların tanınmasına ve sertifikasyona ilişkin hükümler 
içermektedir. 

• 95/46/EC ve 97/66/EC sayılı Direktifler (verilerin korunması direktifleri) kişilerin kişisel verilerin 
işlenmesine karşı korunmasını ve elektronik ticaret bağlamında gizliliğin korunmasını 
öngörmektedir. 

4.2.2.2. Elektronik İmza ve Elektronik Delil 
 
Bu alandaki temel metin, Avrupa Parlamentosu’nun ve AB Konseyi’nin 
1999/93/EC sayılı ve 13 Aralık 1999 tarihli AB’de elektronik imzanın çerçevesi 
konulu Direktifidir. 
 
Elektronik imza, elektronik ortamda iletilen verilerin doğruluğunu saptama ve bu 
verilerin eksiksiz ve değiştirilmemiş olduğunu kontrol etme imkanı tanımaktadır. 
Burada amaçlanan belgelerin elektronik ortamda iletiminin güvenli bir şekilde 
yapılmasını ve böylece BİT’ten en iyi şekilde yararlanılmasıdır. 
 
E-İmza konusundaki Direktif elektronik imzaların hukuken tanınması ve AB’de 
sertifikasyon sistemleri için aranan temel kriterleri belirlemiştir. 
 
Hukuki ve Teknik Tanımlar 
Direktif, elektronik imza sürecinin çeşitli unsurlarını elektronik imza, nitelikli 
elektronik imza, imza yaratma, imza denetleme, sertifikasyon, sertifika sağlayıcı 
ve elektronik imza ürünü olarak tanımlar. Bu bağlamda örneğin e-Fatura için 
gerekli olan nitelikli elektronik imza Direktifin 2. maddesinde münhasıran imza 
sahibine bağlı olup imza sahibinin kimliğini tespit edebilen ve sadece imza 
sahibinin kontrolü altındaki araçlarla yaratılmış olan ve veriye, veride 
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yapılabilecek her türlü değişikliğin saptanmasını mümkün kılacak şekilde bağlı 
olan elektronik imza olarak tanımlanmıştır. İmza sürecinin amaçları ve kriterleri 
açıkça belirlenmiş olmakla beraber teknik konuların düzenlenmesi iç hukuk 
sistemlerine bırakılmıştır. 
 
Elektronik İmzanın Hukuki Değeri 
Üye devletlerin usulüne uygun olarak yaratılmış, yetkili sertifika sağlayıcı 
tarafından sertifikasyonu yapılmış olan ve güvenli bir imza aracı ile yaratılan 
nitelikli elektronik imzaların ıslak imza ile aynı etkiye sahip olmalarını ve 
yargılamalarda aynı şekilde delil olarak kabul edilmelerini güvence altına almaları 
şart koşulmuştur. 
 
Direktif ayrıca, sınır ötesi ve AB üyesi olmayan devletlerdeki imza ve sertifikaların 
tanınmasını da teşvik etmektedir. 
 
Serbest Piyasaya Erişim ve İnternet Piyasası Esasları 
Üye devletler sertifika hizmet sağlayıcılarını her hangi bir ön izin şartına bağlı 
kılmamalıdır ancak sertifika hizmet sağlayıcıların hizmet kalitelerinin artırılması 
amacıyla bazı akreditasyon sistemleri öngörebilirler. Bu durumda bu sistemlerin 
objektif, şeffaf, ölçülü ve ayrıcılıktan uzak olmaları gerekmektedir. En önemlisi, 
direktifte iç piyasada direktif ile uyumlu olan tüm elektronik imza ürünlerinin 
serbest dolaşımı hükme bağlanmıştır. 
 
Sorumluluk 
Direktifte nitelikli sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından yaratılan nitelikli 
sertifikalara dayanarak, bağlı olduğu verinin tam ve değiştirilmemiş olduğuna 
güvenen gerçek ve tüzel kişilere verilen zararlardan dolayı sertifika hizmet 
sağlayıcının sorumlu olduğu öngörülmüştür. 

4.2.2.3. Ödeme Yöntemleri 
 
AB düzeyinde ödeme yöntemleri konusunda hukuki bağlayıcılığı olan bir metin 
olmamakla beraber, Komisyon bu konuda iyi uygulama örneği olarak 8 Aralık 
1987 ve 30 Temmuz 1997 tarihli iki Tavsiye Kararı yayınlamıştır. 
 
87/598/EEC sayılı ve 8 Aralık 1987 tarihli elektronik ödemelere ilişkin genel 
kurallara ilişkin Tavsiye Kararı, AB’nin BİT alanında hazırladığı ilk metinlerden 
olup birçok hükmü artık AB ya da iç hukuk mevzuatına eklenmiş durumdadır. 
Tavsiye kararının amacı tüketiciler için kolaylık ve güvenlik, işletmeciler açısından 
ise etkinlik sağlamaktır. Metnin önemli hükümleri şunlardır:  
 
Genel Prensipler 
Ödeme aracı sahibi, elektronik ödeme kartının güvenliğini sağlamak için her türlü 
önlemi almalıdır. 
 
Birlikte Çalışabilirlik  ve Piyasanın Düzenlenmesi 
Her elektronik ödeme cihazı, diğer cihazlarla uyumlu ve her türlü kardı işleyebilir 
nitelikte olmalıdır. Operatörler arasında etkin rekabetin sağlanabilmesi için 
sadece bir sistemle uyumlu olmayı gerektiren münhasırlık anlaşmalarını da 
yasaklamıştır. 
 
Gizlilik ve Sisteme Erişim 
Ödeme aracı sahibi bilgilerinin gizliliğini talep etme hakkına sahiptir. İşletmeciler 
işletmenin büyüklüğü ile orantılı olarak elektronik ödeme sistemine erişim hakkına 
sahiptir. 
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Komisyon’un 30 Temmuz 1997 tarihli elektronik ödeme araçları ile yapılan 
işlemlere ilişkin tavsiye kararında kart sahibi ile kartı veren kuruluş arasındaki 
ilişkiye özellikle yer verilmiştir.  
 
Ön Bilgi 
Bir elektronik ödeme aracını teslim etmeden önce, kartı veren kuruluş, örneğin 
banka, muhataba ödeme aracının kullanma şartlarını, kart sahibi ile bankanın 
karşılıklı borç ve haklarını açık ve kolayca anlaşılabilir bir dilde bildirmelidir. 
 
Hamilin Sorumluluğu 
Ödeme aracı sahibi, aracın çalınması ya da kaybolması durumunda ortaya çıkan 
zararlardan dolayı sorumluluğu dolandırıcılık ya da ağır ihmal bulunması halleri 
dışında 150 Avro ile sınırlıdır. Elektronik ödeme cihazının kaybolduğu ya da 
çalındığı kartı veren kuruluşa bildirildiği takdirde ya da ödeme aracı fiziken 
mevcut olmadan ya da elektronik olarak tanımlanmadan kullanıldığı takdirde 
hamilin sorumluluğu olmadığı kabul edilmektedir. 
 
Ödeme Aracını Veren Kuruluşun Sorumluluğu 
Kuruluş elektronik işlemlerin hatalı olarak gerçekleşmesinden ve hamil tarafından 
izin verilmemiş olan işlemlerden dolayı sorumlu olmalıdır. Tavsiye kararına göre, 
sorumluluğun miktarı, hatalı olarak gerçekleştirilen işlemin miktarı kadar ya da 
hamilin işlemden doğan zararlarını ortadan kaldırmaya yetecek miktarda 
olmalıdır. 

4.2.2.4. Elektronik Fatura 
 
Bu konudaki temel metin 77/388/EC sayılı Direktifi değiştiren ve Katma Değer 
Vergili faturalama yöntemlerini basitleştiren, modernleştiren ve uyumlu hale 
getiren 2001/115/EC sayılı ve 20 Aralık 2001 tarihli Direktiftir. 
 
Bu direktifin amacı elektronik olarak keşide edilmiş, iletilmiş ve saklanmış olan 
faturalar için Avrupa çapında geçerli olacak hukuki çerçevenin hazırlanmasıdır. 
 
Şartları 
İçeriğinin doğruluğunun ve gönderenin kimliğinin tespitinin elektronik imza 
yöntemi ile garanti altına alınması şartı ile faturaların elektronik ortamda 
gönderilmesi mümkündür. Üye ülkelerin imzanın nitelikli sertifika ile 
doğrulanmasını ve güvenli elektronik imza yaratma amacıyla yaratılmasını hükme 
bağlama imkanları olmakla beraber, direktifte bu şartlar zorunlu tutulmamıştır. 
 
Direktifte ayrıca elektronik veri değişimi (EDI) de alternatif bir elektronik metot 
olarak belirlenmiştir. EDI belirlenmiş bir standarda dayanarak insan müdahalesi 
olmaksızın otomatik olarak anlaşılıp işlenebilen ve güvenli elektronik bilgi iletimini 
sağlayan bir sistemdir. Tüccarlara, genel güvenlik şartlarını taşımaları kaydıyla 
standart seçimi konusunda serbesti tanınmıştır. 
 
Elektronik Faturanın Hukuki Değeri 
Üye ülkelerin hukuka uygun olarak yaratılmış elektronik faturalara, KDV indirimi 
talep hakkı da dahil olmak üzere basılı faturalara tanınan hukuki sonuçları 
yaratabilme niteliğini tanımaları gerekmektedir. 
 
AB içinde, elektronik faturaların serbest dolaşımının sağlanması için faturaların 
ülkelerin yetkili mercilerinin kontrolüne tabi olmaları şartıyla, tüccarlara elektronik 
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faturanın hangi dilde olacağını ve ülkesini, fatura saklama yöntemlerini belirleme 
konusunda serbesti tanınmıştır. 

4.2.2.5. Ağın Güvenliği 
 
Bu konudaki temel metin, 460/2004 sayılı ve 10 Mart 2004 tarihli Avrupa 
Parlamentosu ve AB Konseyi’nin Tüzüğüdür. 
 
Kişisel veri ve elektronik ödeme gibi güvenli elektronik işlemlerin yapılması için 
ağın güvenliğinin geliştirilmesi e-Avrupa Bilgi ve İletişim Teknolojileri teşviki 
girişiminin önemli bir bölümüdür. 2002 yılında Avrupa Komisyonu bilişim 
sistemlerine uzaktan saldırıyı suç olarak tanımlayan bir metin hazırlamıştır. 2004 
yılında ise Komisyon, AB’nin etkin şekilde ağ güvenliği sorunlarını çözebilmesi 
için bu  konuda görevli bir kuruluş olarak ENISA’yı kurmuştur. 
 
ENISA hakkındaki (EC) 460/2004 sayılı Tüzük iki temel prensibi hükme 
bağlamıştır: (i) Yönetim Kurulu üyeleri, yönetici müdürler ve dış uzmanlar geçici 
bir çalışma grubu kurarak  bağımsızlıklarında şüphe duyulmasına sebep olacak 
herhangi bir menfaatin var olmadığını açıklayacaklardır demek suretiyle üyelerin 
bağımsızlığı prensibini ve (ii) ajans kamuya objektif, güvenilir ve kolay ulaşılabilir 
bilgi sağlayacaktır diyerek şeffaflık prensibini belirlemiştir. 

4.2.2.6. Şirketler Hukukunun Modernleşmesi 
 
Bu konudaki temel metinlerin ilki 21 Mayıs 2003 tarihli Komisyon’un Konseye ve 
Parlamento’ya sunduğu AB’de Şirketler Hukukunun Modernleştirilmesi ve 
Kurumsal Yönetişimin Geliştirilmesi konulu bildirimdir. Bu projenin adı “a plan to 
move forward” olarak belirlenmiştir.  
 
Diğer metin ise 68/151/EEC sayılı direktifi değiştiren 2003/58/EC sayılı ve 15 
Temmuz 2003 tarihli belirli şirketler için kamuya açıklama zorunluluğu konusunu 
düzenleyen Direktif’tir. 
 
Mevcut durumda, AB mevzuatında şirketler hukukunun BİT’e ilişkin yönlerini 
düzenleyen hükümler bulunmamaktadır. Ancak Komisyon’un Konsey’e sunduğu  
şirketler hukukunun modernleştirilmesine ilişkin Bildirim bu konuda ileride kabul 
edilmesi muhtemel mevzuata nüfuz etmektedir. Temel olarak, BİT’in 
kullanımından iki alanın etkilenmesi beklenmektedir; (i) kurumsal bilgilerin 
yayılması ve (ii) kurumsal yaşamın yönetimi. 
 
Kurumsal Bilginin Açıklanması ve Erişim 
2003/58/EC sayılı Direktif ilk şirketler hukuku direktifini bildirim yükümlülükleri 
açısından değiştirmiştir. 
 
Kısaca bu direktif, ticaret sicil kayıtlarında BİT’in kullanılmasını öngörmektedir. 
Şirketlerin belgelerini ve bilgilerini elektronik ortamda sunmalarını mümkün 
kılmaktadır. Ticaret sicil gazetelerinin de elektronik ortamda yayınlanması 
öngörülmüştür. 
 
Üye ülkeler, ilgili kişilerin ticaret sicil kayıtlarında tutulan belgelerden fiziki 
nüshalar alabilecekleri gibi, elektronik kopyalar da edinebilmelerini ve 99/93/EC 
sayılı Direktif uyarınca elektronik imza usulü ile onaylanmış elektronik kopyaların 
da fiziki nüshalar ile aynı geçerliliğe sahip olmalarını sağlamalıdır. 
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Bu Direktifin 31 Aralık 2006’ya kadar, üye devletlerin iç hukukuna aktarılması 
gerekmektedir. 
 
Kurumsal Yaşam 
AB ülkeleri arasında, kurumsal yönetişim ilkelerinin hissedarların sınır ötesinden 
oy kullanmalarını engellemeyecek şekilde düzenlenmelerine ilişkin karşılaştırmalı 
çalışmalar yapılmıştır. Bunun yanı sıra genel kurul ve yönetim kurulu 
toplantılarının elektronik ortamda yapılmasının sağlanması da komisyonun AB 
seviyesinde hükme bağlanmasını önerdiği hususlar arasındadır. 
 
Bazı üye ülkeler BİT’i iç hukuklarına adapte etmişlerdir. 
 
İflas prosedürlerine ilişkin olarak 29 Mayıs 2000 tarihli ve (EC) 1346/2000 sayılı 
iflas prosedürlerine ilişkin Tüzük,  kanunlar ihtilafı kurallarını uyumlu hale getirmiş 
böylece uygulanacak hukukun iflas prosedürünün başlatıldığı ülke hukuku olması 
sağlanmıştır. Ancak bu metinde BİT’e ilişkin hüküm bulunmamaktadır. 

4.2.2.7. Siber Suçlar 
 
Bu konudaki temel metinler (i) Avrupa Konseyi’nin 23 Kasım 2001’de imzaya 
açtığı Siber Suçlar Konvansiyonu; (ii) komisyonun Konsey, Parlamento, 
Ekonomik ve Sosyal Komite ile Bölgeler Komitesine sunduğu, bilişim 
altyapılarının güvenliğini geliştirmek ve bilişim yolu ile işlenen suçlarla mücadele 
etmek suretiyle daha güvenli bir bilgi toplumu yaratmak konulu bildirimi; (iii) 
Avrupa Konseyince hazırlanan Taslak Siber Suçlar Konvansiyonu görüşmelerine 
ilişkin olarak AB Konseyinin hazırladığı ortak görüş bildirimidir. 
 
Siber Suçlar Konvansiyonu bilgisayar şebekeleri yolu ile gerçekleştirilen bazı 
fiillerin suç olarak tanımlanması için kapsamlı bir mevzuata duyulan ihtiyacı 
belirlemiş olup, bilgisayar suçlarının soruşturulması ve kovuşturulması için 
uluslararası işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Konvansiyon bu konuda 
Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu’nun 1990’lı yılların başlarından beri 
yürütmekte olduğu çalışmalara ilişkindir. 
 
Bilgisayar ile İlgili Suçların Belirlenmesi 
Konvansiyon, ceza hukuku ya da ceza usul hukuku hükümleri yaratmamaktadır; 
ancak akit, devletlerin bazı tip eylemleri kendi iç hukuklarında suç olarak 
tanımlamalarını öngörmektedir. Bunlar arasında, bilgisayar sistemlerine izinsiz 
olarak girmek, kamuya açık olmayan bilgisayar verisi transferlerine müdahale 
etmek, bilgisayar verilerinin kasten yok edilmesi,  bilgisayar yolu ile dolandırıcılık 
ve sahtekarlık, çocuk pornografisi, telif hakları ve ilgili hakların ihlali vardır. 
 
Suçların Kovuşturulması için Usul Hükümleri 
Konvansiyon, akit devletlerin bu tip suçların kovuşturulması için usul hükümleri 
öngörmeleri gereğini hükme bağlamıştır. Örneğin, yetkili birimlerinin bilgisayar 
verilerinin, özellikle de bilgisayar verilerinin kaybolma ya da değiştirilmeye açık 
olduğu hallerde, bu verilerinin korunmasını sağlama ve bu konuda emir verme 
yetkisi ile donatılması gerekmektedir. Yetkili birimlere ayrıca bir bilgisayar ya da 
bilgisayar sistemindeki verilere erişme ya da içerik verileri durdurma yetkisi 
tanınmalıdır.  
 
Uluslararası İşbirliği 
Bu alandaki hükümler, iade etme ve suçların kovuşturulmasında karşılıklı 
yardımlaşmaya ilişkin düzenlemeler içermektedir. 
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5. GZTF Analizi 

5.1. GZTF Analizi 
 
Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
Girişimcilik 
• Türkiye’de girişimci potansiyeli yüksektir. 
• Türkiye’de iş kurma süresi diğer ülkeler 

ile karşılaştırıldığında kısadır. 
 
Genel Durum 
• İşletmeler büyüdükçe BİT yetkinlikleri, 
İnternet'i kullanma amaçları, bilgi ve 
iletişim teknolojilerini kullanma alanları 
artmaktadır. 

 
İşletmenin Devamı/BİT Adaptasyonu 
• İşletmelerde BİT'e yaklaşım hızlı bir 
şekilde gelişmekte; İnternet’in önemi ile 
ilgili farkındalık oluşmakta ve BİT 
uygulamaları da aynı hızda artmaktadır. 

 
Rekabet 
• Gümrük Birliği çerçevesinde aynı üretim 

dalındaki KOBİ’lerin bir organizasyon 
altında toplanarak dünya pazarlarına 
açılmalarını, yurt içinde ve yurt dışında 
rekabet şanslarını artırarak daha etkin 
faaliyet göstermelerini sağlamak 
amacıyla sektörel dış ticaret şirketleri 
kurulmaktadır. 

Genel Durum 
• Türkiye'deki KOBİ'ler teknik bilgi, beceri 

seviyesi, sermaye miktarı, bilgi ve 
iletişim teknolojileri alanındaki 
farkındalık, modern teknolojiye erişim ve 
bu teknolojilerin sağladığı avantajlardan 
faydalanma kabiliyeti açısından 
gelişmekte olan diğer ülkelere göre geri 
durumdadır. 

• KOBİ'lerin GSMH içindeki payları; toplam 
işletmeler içindeki sayıları ve istihdam 
ettikleri çalışan nüfusla 
karşılaştırıldığında çok düşüktür (diğer 
ülkeler ile karşılaştırıldığında). 

• Türkiye’deki işletmelerin ağırlıkla mikro 
ölçekte olması bu işletmelerin bilgi ve 
iletişim teknolojilerine maliyet etkin 
şekilde ulaşmalarını engellemektedir. 

• BİT sektöründe faaliyet gösteren firmalar 
yetkin iş gücü bulmada ve devamlılığını 
sağlamada problem yaşamaktadır. 

 
Yenilikçilik 
• Teknoparklar içindeki işletmelerin işbirliği 

azdır. 
• Türkiye'de alınan yerli patent sayısı 

yabancı patent sayısının yaklaşık beşte 
biri kadardır. 

 
Finansman Desteği 
• KOBİ’lerin muhasebe kayıtları yeteri 

kadar şeffaf değildir. 
 
İşletmenin Devamı/BİT Adaptasyonu 
• İşletmeler hala İnternet'i kendi işlerinde 

nasıl kullanabileceklerini bilmemektedir. 
• KOBİ’ler, BİT sektöründe kendileri için 

üretilen ürünleri/hizmetleri yeterince 
tanımamaktadır. 

• KOBİ'lerin sahipleri ve çalışanlarının 
eğitim düzeyi yeterli seviyede değildir. 

• KOBİ’lerde dış kaynaklı teknoloji 
kullanımına ve faydalarına yönelik 
farkındalık azdır. Dış kaynak kullanımı 
işletmeler tarafından riskli ve gereksiz bir 
hizmet olarak algılanmaktadır. 

• İşletmeler e-Ticareti güvenli 
bulmamaktadır. 
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Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
• İşletmelerin yalnızca küçük bir bölümü 

satışlarını e-Ticaret üzerinden 
yapmaktadır. 

• KOBİ’ler tarafından kamu hizmetleri 
İnternet üzerinden kapsamlı olarak 
kullanılmamaktadır. Sunulan hizmetlerle 
ilgili farkındalık son derece kısıtlıdır. 

 
Rekabet 
• KOBİ’lerin pazarlama/ tanıtım 

organizasyonları yetersiz, üretim 
kapasiteleri zayıftır; ayrıca markalaşma 
konusunda eksikleri vardır. 

 
Fırsatlar Tehditler 
Genel Durum 
• BİT kullanımını artırmaya, girişimcilik ve 

yenilikçiliği geliştirmeye odaklı birçok 
kurum ve kuruluşun özellikle KOBİ'lere 
yönelik çalışmaları bulunmaktadır. 

• KOBİ’lere finansman yaratacak KOBİ 
borsasının kurulması ile ilgili çalışmalar 
tamamlanmak üzeredir. 

 
Yenilikçilik 
• Bilgi ve iletişim teknolojileri girişimcilerine 

destek veren Teknopark ve TEKMER 
sayıları hızla artmaktadır. 

 
Finansman Desteği 
• Türkiye’de risk sermayesi bilinci 

artmaktadır ve bu konuda yeni girişimler 
planlanmaktadır. 

• KOBİ'lerin daha kolay kredi almasını 
sağlayacak Kredi Garanti Fonu KGF 
faaliyete geçmiştir. 

 
İşletmenin Devamı/BİT Adaptasyonu 
• E-Belge, e-Beyanname gibi e-Devlet 

çalışmaları yürütülmektedir. 
 
Rekabet 
• E-İhale projesi çalışmaları devam 

etmektedir. 
• Türkiye’nin dış pazarlarda tanıtımına 

yönelik ve yabancı yatırımcıları 
bilgilendirici Türkiye yatırım portalı 
tamamlanmak üzeredir. 

• Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım 
potansiyeli yüksektir. 

• KOBİ’lerin, “İhracata Yönelik Devlet 
Yardımları Kararı” kapsamında 
desteklenmesi söz konusudur. 

 
Hukuk 
• E-İmza yasası ve kanunun tüketici 

Girişimcilik 
• Türkiye’nin genel durum ve girişimcilik 

alanında belirli, herkes tarafından bilinen 
ve benimsenmiş bir vizyonu 
bulunmamaktadır. 

• Türkiye’de girişimciliği teşvik edici ve 
yapılan girişimleri yönlendirici eğitim 
faaliyetleri yetersizdir. 

 
Genel Durum 
• BİT kullanımını arttırmaya, girişimcilik ve 

yenilikçiliği geliştirmeye yönelik 
çalışmalar birbirlerinden kopuk 
yürütülmektedir ve işletmelerde genel bir 
farkındalık/bilinirlik yaratılamamıştır. 

• Türkiye’de KOBİ’lerin BİT kullanımına 
dair veri ve göstergeler etkin şekilde 
tutulmamakta; işletmelerin ortalama 
ömrü takip edilmemektedir. 

• Verilen destekler ile başarıya ulaşmış 
işletmelerin başarı hikayeleri ve örnek 
olay analizleri yaygın şekilde 
paylaşılmamaktadır. 

• Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne 
özel, yerli girişimcilere yönelik ulusal bir 
vizyon ve buna bağlı stratejiler 
bulunmamaktadır. 

• KOSGEB’in kuruluş amacı itibariyle 
KOBİ’lere yönelik bilgi ve iletişim 
teknolojileri destekleri genelde imalat 
sektöründe yoğunlaşmaktadır. 

 
İş Kurma 
• İşletmelerin üzerinde devlete karşı 

özellikle faaliyete geçme ve faaliyetlerini 
sürdürme aşamalarındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik 
yoğun bürokrasi yükü bulunmaktadır. 
Ayrıca idari süreçlerin yükünü azaltmaya 
yönelik iyileştirmeler OECD 
ortalamasının altında kalmıştır. 
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Fırsatlar Tehditler 
hakları ile ilgili maddelerinde 
düzenlemeler yapılmaktadır. 

• E-Ticaret ve elektronik genel durumu 
geliştirmeye yönelik Yeni Ticaret Kanunu 
Tasarısı hazırlanmıştır. 

• Ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortama 
alınması ile ilgili kanuni düzenlemeler 
yapılmıştır. 

• Adalet Bakanlığı’nın ulusal yargı ağı 
projesi (UYAP) çerçevesinde 
mahkemeler, savcılıklar, cezaevleri, icra 
daireleri, adli tıp ve Adalet Bakanlığı 
merkez teşkilatını kapsayan bir 
bilgisayar ağı kurulacaktır.  

 
Finansman Desteği 
• KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik 

finansal araçlar yeterince gelişmemiştir. 
Sağlanan finansmanın çoğu maddi 
teminata karşılık verilmektedir. 

 
Rekabet 
• Kamuda özellikle bilgi ve iletişim 

teknolojileri tedariklerinde teknik 
şartname hazırlayabilecek yetkinlik 
azdır. 

• Yabancı yatırımcılara yönelik bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörüne özel bir 
vizyon ve buna bağlı stratejiler 
bulunmamaktadır. 

 
Hukuk 
• Kişisel verilerin korunmasına ilişkin 

tasarı henüz yasalaşmamıştır. 
Tüketicinin korunması kanununa aykırı 
davranmanın yaptırımları yeterince ağır 
değildir ve kanunda İnternet’e özel 
hükümlere yer verilmemiştir. 

 
Türkiye’deki genç nüfus ve girişimci olma isteği incelendiğinde girişimci 
potansiyelinin yüksek olduğu gözlenmektedir. Fakat bu kişileri yönlendirecek 
eğitim faaliyetleri yeterli düzeyde değildir. Üniversite mezunlarının çok azı 
girişimcilik eğitimi alarak mezun olmaktadır. 
 
Girişimci olmaya karar veren kişiler de özellikle finansman sağlama ve bürokratik 
konularda çeşitli engellerle karşılaşmaktadır. 
 
İş kurma süresi Türkiye’de oldukça kısalmış olsa da şirket kurma-kapama, lisans 
alma, emlak kaydı, yatırımcıyı koruma, vergi verme ve dış ticaret mevzuatı gibi 
göstergeler göz önüne alındığında Türkiye, iş yapma rahatlığı en düşük olan 
ülkeler arasındadır. Bu sebeple idari süreçlerin yükünü azaltmaya yönelik 
çalışmaların artırılması gerekmektedir. 
 
Prosedürlerin uzun olması, bir takım güvencelerin gösterilmesi gerekliliği, 
KOBİ’lerin muhasebe kayıtlarının tam şeffaf olmaması, girişimcilere, iş planlarına 
karşılık kredi veren organizasyon veya kurum bulunmaması ve Ar-Ge projelerine 
karşılık kredi veren organizasyon veya kurumların sayısının az olması girişimcileri 
finansmana erişim konusunda oldukça zorlamaktadır. Türkiye’de bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektöründe faaliyet göstermek isteyen girişimcinin ürün ortaya 
çıkarması ve bunu tanıtması uzun sürdüğü için bu süre zarfında finans kaynağına 
duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Fakat bu alanda bilinirliğin düşük olması, 
sektördeki girişimcilere kredi bulmaları aşamasında ek bir zorluk yaratmaktadır.  
 
Bu sebeple Türkiye’de yeni iş yeri açılma oranı Avrupa ülkelerine kıyasla düşük 
kalmaktadır. Finansman bulan, bürokratik engelleri aşıp işletmesini kurmayı 
başaran bir girişimci bu sefer işletmesini rekabet ortamında idame ettirmek ve 
büyütmek için çalışacaktır. 
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İstihdam ve işletme sayısı göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de KOBİ’lerin 
iş ortamındaki ağırlığı oldukça fazladır. Fakat cirolarının, teknik bilgi ve beceri 
seviyelerinin, teknolojiye erişme fırsatlarının ve teknolojinin sağladığı 
avantajlardan faydalanma kabiliyetinin az olması sebebiyle GSMH içindeki payları 
düşüktür. İşletmelerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemi konusunda 
farkındalık artmaktadır. Fakat KOBİ’ler BİT’i kendi süreçleri için nasıl 
kullanabileceklerini bilmemektedir. Bunun önemli sebeplerinden biri KOBİ 
sahipleri ve çalışanlarının eğitim düzeyinin yeterli seviyede olmaması bir diğeri de 
teknoloji alanındaki gelişmelerden haberdar olmamalarıdır (tedarikçinin ve 
KOBİ’lerin buluşacağı organizasyon kalitesi yüksek fuarların az olması, vb.). 
Bilinci yüksek, BİT uygulamalarını artırmak isteyen küçük işletmeler ise maliyet 
problemi ile karşılaşmaktadır.  
 
Girişimcilik ve yenilikçiliği geliştirmeye, KOBİ’lerde BİT kullanımını artırmaya 
yönelik çalışmalar/programlar yürütülse de bu destekler bir bütünlük içinde 
yapılmamaktadır ve işletmelerde genel bir bilinirlik yoktur.  Ayrıca KOBİ’lerin BİT 
kullanımına dair düzenli bir ölçümleme yapılmadığı için bu programların başarıları 
da takip edilememektedir. Teknoparkların sayısı artsa da buradaki işletmeler 
arasında işbirliği konusunda eksiklik görülmektedir.  
 
İşletmenin büyütülmesi aşamasında verimliliği artırmak için süreçlerin elektronik 
ortama taşınmasında ilk adım e-Ticarettir. Fakat e-Ticaretin güvenli bulunmaması 
sebebiyle KOBİ’ler için kısa dönemde yatırım yapılacak bir alan olarak 
gözükmemektedir. E-İmza ve çeşitli yasal düzenlemeler ile giderilecek güvenlik 
probleminin tüm işletmelere duyurulması ve işletmelerin bu konudaki bilinirliğinin 
artırılması gerekmektedir. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına ilişkin tasarının 
yasallaşması ve tüketicinin korunması hakkındaki kanuna İnternet’e özel 
hükümler eklenmesi gerekmektedir. 
 
Devlet ile ilgili işlemlerin elektronik ortamdan da yapılabilecek olması işletmelerin 
devlete karşı yükümlülüklerinin getirdiği yükü hafifletecek; kuruluş, sermaye 
azaltma, bölünme ve tasfiye gibi birçok konuda işlemlerin daha hızlı 
tamamlanabilmesini sağlayacaktır. Ayrıca UYAP çerçevesinde kurulacak 
bilgisayar ağı ile yargılama sürecinin kısaltılması amaçlanmaktadır. 
 
Büyüyen işletme, farklı pazarlara açılma ihtiyacı duyacaktır. Öncelikle yurtiçinde 
daha sonra yurtdışı rekabet ortamında ayakta kalması gerekecektir. 
 
KOBİ’lerin pazarlama/tanıtım organizasyonlarının yetersiz olması, markalaşma 
konusundaki eksiklikleri, yurtdışından önce bulundukları şehir dışında dahi satış 
yapmalarına engel olmaktadır. Bu sebeple KOBİ'lerin ülke ihracatına katkıları 
sınırlı bir düzeyde kalmaktadır. Bu problemlerin sektörel dış ticaret şirketleri ile 
giderilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında teknik şartname hazırlanması konusunda 
yetkinliğin yeterli düzeyde olmaması şartnamelerin büyük firmalara 
hazırlatılmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple büyük firmalar kamu ihalelerinin 
çoğunu almakta ve kamu alımları tabana yayılmamaktadır. E-İhale projesi ile 
şartname hazırlığı elektronik ortamda yürütülebilecek ve KOBİ’lerin de ihaleye 
girmesi kolaylaşacaktır. 
 
Ekonomik ve politik istikrar, coğrafik konumu, genç ve kaliteli iş gücü, yüksek iç 
pazar potansiyeli Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için olumlu bir ortam olmasını 
sağlamaktadır. Bu da pazarın büyümesini ve rekabet ortamının geliştirmesini 
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sağlamaktadır. Türkiye’nin yabancı yatırımcıya yeterince tanıtılmaması, iş yapma 
kolaylığı açısından diğer ülkelere göre alt seviyelerde yer alması doğrudan 
yabancı yatırımın, düşük vergilendirme ve özel teşvikler veren diğer ülkeleri 
seçmesine ve yabancı yatırımların GSYİH’ya oranının düşük çıkmasına sebep 
olmaktadır. 

5.2. Değerlendirme ve Sonuç 
GZTF analizi, mevcut durum değerlendirmesi bulgularının özetini sunmaktadır. İş 
Ortamı ve Girişimcilik çalışma alanında stratejiler ve eylemler GZTF analizinde 
belirtilen zayıf yönlerin kapatılmasına yönelik planlanmalıdır. Bu analize ek olarak 
güçlü ve zayıf yönlerin, kamu sektörünün önündeki fırsat ve tehditlerle 
karşılaştırılması, stratejinin oluşturulmasına önemli katkı sağlayacaktır. 
 
 Güçlü Yönler Zayıf Yönler 
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• Potansiyel girişimcilerin, verilen 
teşvik ve destekler hakkındaki bilgi 
seviyesi ve farkındalığı 
artırılmalıdır. 

• Daha çok işletme ve girişimciye 
kredi sağlanabilmesi için KGF'nin 
bütçesinin artırılması 
gerekmektedir. 

• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
sayısının artırılması; mevcut 
durumda var olanların da 
genişletilmesi gerekmektedir. 

• KOBİ Borsası bir an önce faaliyete 
geçmelidir. 

• İşletmelerin kamuya karşı 
yükümlülüklerini (vergi, SSK primleri) ve 
kamuyla ilgili işlerini (adalet, ithalat-
ihracat) elektronik kanallardan yapması 
için teşvik edilmesi gerekmektedir. 

• Teknoparklar içinde yer alan işletmeler 
arası işbirliği artırılmalıdır. 

• KOBİ'lere dış pazarlara erişimlerinde yol 
gösterecek oluşumların (SDŞ, ABİGEM) 
artırılması gerekmektedir. 

• İşletmeler ve vatandaşların e-Ticareti 
güvenli kılacak e-İmza gibi gelişmeler ve 
kanuni düzenlemeler hakkındaki 
farkındalıkları artırılmalıdır. 

• Üniversitelerde girişimcilik derslerinin 
sayısı artırılmalıdır. Her fakülte ilişkili 
olduğu sektörlerle birlikte özellikle kendi 
öğrencilerine yönelik girişimcilik ve iş 
fırsatları içerikli dersler sunmalıdır. 

• Yabancı yatırımcılar, Türkiye'deki 
parlayan sektörler ve verilen teşvikler 
hakkında bilgilendirilmelidir. 

• İhalelerin elektronik ortama taşınmasıyla 
ihale başına gelen teklif sayısının 
artırılması ve KOBİ'lerin ihalelere 
katılımının artırılması hedeflenmelidir. 

• İşletmelerin genişbant İnternet kullanımı 
yaygınlaştırılmalı ve İnternet sitesi 
sahipliği artırılmalıdır. 

• KOBİ’lerin BİT tedarikçileri ile buluşacağı 
ortak platformların sayısı artırılmalıdır. 
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 Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

Te
hd
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• KOSGEB'in kapsamı BİT 
sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ'leri de içine alacak şekilde 
genişletilmelidir. 

• Girişimcilere ve işletmelere yönelik 
farklı kurumların verdiği destek ve 
teşviklerde mükerrerliğin önüne 
geçilmelidir. 

• İşletmeler BİT'in kendilerine 
sağlayacağı avantajlar hakkında 
bilgilendirilmelidir. 

• İşletmeler, verilen teşvikler ve 
desteklerle ilgili bilgilere ve başvuru 
formlarına tek bir kaynaktan 
ulaşabilmelidir. 

• İşletmelerin iş planlarını ve/veya Ar-Ge 
projelerini değerlendirecek ve başarılı 
olma ihtimallerine göre işletmenin 
alacağı krediye kefil olacak bir oluşuma 
ihtiyaç vardır. 

• KOBİ'ler için, KOBİ'lerle ilgili tüm 
paydaşların kullanacağı, mikro, küçük ve 
orta ölçekleri açık şekilde birbirinden 
ayıran ortak bir tanımın belirlenmesi 
önemlidir. 

• KOBİ'lere yönelik finansal araçlar 
zenginleştirilmeli, işletmeler bu araçlar 
hakkında bilgilendirilmelidir. 

• KOBİ'lere verilen teşvik ve desteklerin 
etki analizi yapılmalıdır. 

• Ölçek gereği BİT yatırımı yapması uygun 
olmayan işletmelerin BİT yetkinliklerine, 
dış kaynak kullanımıyla erişebilmeleri 
sağlanmalıdır. 

• İşletmelerin performanslarını ortaya 
koyacak istatistikler düzenli aralıklarla 
tutulmalıdır. 

• BİT'in verimliliğe etkisinin artırılması için 
işletmeler iş süreçlerini BİT'e uygun 
şekilde yeniden yapılandırmalıdır.   

 
Bilgi ve iletişim teknolojileri işletmelerin verimliliğini olumlu yönde 
etkileyebilmektedir. Sadece BİT yatırımlarının verimliliği artırması 
beklenmemelidir. BİT’in verimliliğe en üst seviyede etki etmesi için bir takım 
faktörler ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu faktörler çalışanların BİT yetkinliği, 
ve organizasyonel yapıdır (örneğin iş planları ve süreçleri, yönetimin yaptırım 
gücü)30. 

                                                 
30 The ICT Productivity Paradox: Insights From Micro Data, Dirk Pilat 
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6. Uluslararası Örnek Uygulamalar 
İş ortamı ve girişimcilik çalışma alanı için Güney Kore, İrlanda ve Portekiz en iyi 
uygulamalara örnekler olarak incelenmiştir. Bunlara ek olarak raporda belirtilen 
konularla ilgili dünyadaki en iyi uygulama örnekleri, uygulama bazında 
incelenmiştir. 

6.1. Ülke Örnekleri 

6.1.1. Güney Kore 

Kore’nin Endüstriyel Yapısı: 
Son 40 yılda Güney Kore’nin (Kore) endüstriyel yapısı tarım ekonomisinden 
endüstri ekonomisine doğru değişim göstermiştir. Bu değişim sürecinde büyük 
ölçekli işletmeler Kore endüstrisinin lokomotifi olmuş, KOBİ’ler ise düşük maaş ve 
eski teknolojileri ile büyük şirketlerin alt yüklenicileri olarak faaliyet göstermişlerdir. 
Fakat geçmişte KOBİ’lerin korunmasını sağlayan bu etkenler günümüzde 
değişmiştir. İşletmelerin global dış kaynak kullanımı, rekabetin artması ve maliyet 
avantajının ortadan kalkması, pazarın liberalleşmesi gibi etkenler KOBİ’lere 
yönelik politikaların da değiştirilmesine yol açmıştır. Önceden uygulanan 
KOBİ’lerin büyük işletmelerden korunması ve istikrar politikaları artık yerini 
KOBİ’lerin girişimciliğini ve yenilikçiliğini teşvik edecek politikalara bırakmıştır.  
Kore’nin KOBİ’lere yönelik öncelikli politikaları yaratıcı ve iyi fikri olan herkese 
girişimini yapacak ortamı yaratmak ve bu girişimcileri dünyada rekabet edecek 
hale getirmek için desteklemek üzerine kurulmuştur.  

Kore’de KOBİ’lere Yönelik Politikalar 
İflas Süreçleri 
Devlet finansal güçlük çeken işletmelerin iş hayatından çıkışına ve yeniden 
yapılanmasına yönelik tasfiye kanunlarında önemli gelişmeler yapmıştır. Özellikle 
KOBİ’ler için tasfiye aşamalarında maliyet azaltıcı ve hızlı uygulanabilen 
uygulamalar geliştirilmiştir. Devlet yürürlükteki üç iflas kanununu tek bir kanuna 
indirgemiştir. Birleştirilen iflas kanunu işletmelerin kendilerine yönelik en hızlı ve 
maliyeti düşük iflas sürecini seçmelerine olanak vermektedir.  
 
İdari Yükler 
Kore, iş ortamı ve girişimciliği doğrudan etkileyen tescil ve lisans, fiyat kontrolleri, 
izinler gibi idari yüklerin kolaylaştırılmasına yönelik önemli çalışmalar yapmıştır. 
Nisan 1998’de Kore’de doğrudan Başbakana bağlı olarak çalışan ve mevcut 
mevzuatı inceleyen İdari Reform Komitesi kurulmuştur. Yeni yasalar yürürlüğe 
girmeden İdari Reform Komitesi’nin denetiminden ve onayından geçmektedir. 
1999 yılından beri bu komite toplam 8.121 düzenlemenin yarısına yakınını 
gözden geçirmiş ve çeşitli iyileştirmeler yapmıştır. Devlet özelikle bir yerde üretim 
yapmak ile ilgili girişimlerin önündeki idari engelleri kaldırmaya yönelik 
düzenlemeler üzerine yoğunlaşmıştır. Eskiden fabrika kurmaya yönelik değişik 
yerlerden 63 onay alınması gerekirken, yapılan bu düzenlemeler ile KOBİ’lerin tek 
bir merkezden başvuru yapmaları ve gerekli onayları almaları sağlanmıştır. Bu 
merkezlerin başvuru tarihinden sonraki 20 gün içerisinde başvuru sahibine geri 
dönmesi, eğer geri dönülmezse başvurunun otomatik olarak kabul edilmesi ve 
onaylanması sağlanmıştır.  
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Vergi İndirimleri 
Kore yeni kurulan işlere yönelik önemli vergi indirimleri sağlamaktadır. Gelir ve 
kurumlar vergisi işletmenin ilk altı yılı için %50 indirimlidir. Buna “tax holiday” de 
denilmektedir. Yeni iş kurmak için alınan varlıklar, kayda ilişkin vergilerden ve 
yerel vergilerden iki sene muaf tutulmaktadır. Risk sermayesi yöntemiyle elde 
edilen gelirler belirli bir seviyeye kadar gelir vergisinden muaf tutulmaktadır.  
 
Girişimciliğin Teşvik Edilmesi 
Kore’de girişimciliğin artırılmasını hedefleyen birçok çalışma uygulanmaktadır. 
Genç girişimcilere yönelik yeni iş kurma dersi, girişimcilik klüpleri, gençler için iş 
programları ve girişimci lisans eğitimi uygulamaları bunlara örnek verilebilir. 
Devlet girişimcilerin önünü açmak için şu adımları atmaktadır: 

• İş kurma sürecinde girişimciyi zorlayan düzenlemelerin kolaylaştırılması 
• Girişimcilere iş planı hazırlama ve iş kurma aşamasında yardımcı olacak  

ajansların kurulması 
• Girişimcilere kuluçka dönemlerinde ofis yeri ve ekipmanı sağlanması  
• Girişimci geliştirme ve eğitme programlarının uygulanması 

 
Özellikle onlu yaşlardaki insanların girişimciliğe karşı bakış açılarını değiştirme ve 
yönlendirme amaçlı “BizCool” programı uygulamaya konmuştur. Yaklaşık 20.000 
öğrenci örnek olay analizlerine yönelik girişimcilik, şirket yönetimi ve finans 
konularında eğitim almıştır. Devlet ayrıca üniversitelerde kurulan girişimcilik 
klüplerinin, iş sahipleri ile buluşmasına ve fikir alışverişinde bulunmasına yönelik 
finansal destek sağlamaktadır. Ülke genelinde 520 girişimci kulübüne üye 
yaklaşık 12.000 üye öğrenci bu destekten faydalanmaktır. Üniversitelerde 
özellikle BİT girişimcilerinin hayatta kalmalarını sağlamak için kuluçka dönemlerini 
sorunsuz geçirmeleri amacıyla kuluçka desteği verilmektedir. Mevcutta 300 
kuluçka merkezinde 4.000’e yakın KOBİ’ye ofis, danışmanlık ve pazarlama 
hizmet desteği verilmektedir.   
 
Finansmana Erişim 
Girişimcilerin en çok karşılaştıkları problem finansmana erişimdir. Bunun nedeni 
genelde klasik finansman araçlarının teminata dayalı olmasıdır. Devlet yenilikçi ve 
yaratıcı iş fikirlerinin finansmana erişimden kaynaklanan sorunlardan dolayı yok 
olmasını engellemek için çeşitli uygulamalar başlatmıştır. KCGF (Korea Credit 
Guarantee Fund), KOTEC (Korea Technology Credit Guarantee Fund) gibi 
kuruluşlar, özellikle teminat eksiği olan girişimcilerin bankalardan aldıkları krediler 
için kefil olmaktadır. Türkiye’de Kredi Garanti Fonu da benzer bir uygulamadır. 
Kore’de girişimcilerin ve KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmayı 
hedefleyen diğer bir uygulama ise risk sermayesi şirketlerinin teşvik edilmesidir. 
Ayrıca devlet tarafından verilen başka bir hizmet de BİT girişimcilerinin fikirlerinin 
uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi ve girişimin toplam değerinin 
bulunmasıdır. Bu hizmeti alan girişimciler ellerindeki belgeler ile bankalara 
başvurmakta ve girişimlerinin değerini teminat olarak gösterebilmektedirler.  
 
Teknoloji ve Yenilikçilik 
Bilgiye dayalı ekonomilerde, KOBİ’lerin bilgi ve yenilikçilik kapasiteleri çok 
önemlidir. Bu sebeple KOBİ’lerin bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde 
kullanması Kore ekonomisinin büyümesinin önemli başarı faktörü olarak 
görülmektedir. Kore’de KOBİ’lerin teknoloji kullanımı %70 seviyelerindedir. Buna 
rağmen yapılan Ar-Ge çalışmaları çok düşük kalmaktadır. Devletin bu konudaki 
politikaları şu ana başlıklar altında toplanmıştır: 

• Yenilikçi KOBİ’leri teşvik etmek ve KOBİ’lerin teknoloji kullanımlarını 
artıracak yeni buluşların ortaya çıkmasını sağlamak 

• Üniversite ve işletmelerin birbirleriyle olan bilgi alışverişini güçlendirmek 
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• İşletmelerde gelişmiş teknolojilerin kullanımını özendirmek 
 
KOBİ’lerin yeni teknolojiler geliştirmesini sağlamak amacıyla Kore’de başarılı bir 
program yürütülmektedir. Savunma Bakanlığı, KEPCO (Kore Elektrik Kurumu), 
KOGAS (Kore Gaz Şirketi) gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları KOBİ’lere yeni 
fikirler üretmeleri için destek olmakta ve bu fikirler sonucunda ortaya çıkan 
ürünleri de belirli süre alacaklarına dair garanti vermektedirler. 2004 yılında bu 
şekilde 35 adet proje yürütülmüştür. İleride birçok kurum ve kuruluşun da bu 
programa dahil olması beklenmektedir.  
 
KOBİ’lerin verimliliğini artırmak için devlet e-İmalat Destek Programı altında, 
KOBİ’lerin son teknoloji ürünü imalat bilgi sistemlerini uygulamasını teşvik 
etmektedir. KOBİ’lerin gerekli bilgi altyapısını oluşturabilmesi için CIM (Computer 
Integrated Manufacturing - Bilgisayar Destekli Üretim), MES (Manufacturing 
Execution Systems - Üretim Uygulama Sistemleri) ve POP (Point Of Production - 
Üretim Noktası) ve bunlara yönelik veri ambarları kurulmasına finansal destek 
verilmektedir. 30.000’ine yakın şirket bu destekten faydalanmaktadır.  
 
Elektronik ticaretin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Kore’nin en önemli 
hedeflerinden biridir. KOBİ’lerin e-Ticarete geçmeleri ve B2B iş ağlarına 
katılmaları için danışmanlık destekleri sağlanmaktadır. Kümelenme bölgelerinde 
genişbant İnternet ağları KOBİ’lerin daha rahat bilgi alışverişinde bulunmaları için 
kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak devlet tarafından KOBİ’lerin birbirleriyle e-
Ticaret yapmalarını teşvik etmek amacıyla “Korean Market Place” (Kore Pazarı) 
portalı kurulmuştur. Portalda şirket katalogları, iletişim bilgileri gibi bilgilere 
ulaşmak mümkündür. 

6.1.2. İrlanda 
 
İş Ortamının Yapısı 
İrlanda’da %99’luk payıyla KOBİ’ler işletmelerin büyük bir bölümünü 
oluşturmaktadır. İrlanda işletmelerin büyüklüklerine göre kompozisyonu bakımdan 
Türkiye’ye benzemektedir. İrlanda KOBİ’lerinin istihdamdaki payı %66 
civarındadır. İşletmelerin %97’si elli kişiden az personel istihdam etmektedir. 
Toplam çalışan nüfusun %44’ü küçük ölçekli işletmelerde istihdam edilmektedir. 
 
Politikalar 
Bugün İrlanda’daki iş ortamı 1990’lı yıllar ile karşılaştırıldığında tamamı ile 
değişmiştir. Geçtiğimiz 10 yıl içinde KOBİ’lerin ekonomiye katkılarını artırmak 
İrlanda’nın önceliklerinden biri olmuştur. 90’lı yılların başında KOBİ’ler yüksek 
vergi, yavaş büyüme ve yüksek faiz ortamında çalışırken, bugün sabit oranda 
vergilendirilen, finansman araçlarının çeşitlendiği bir iş ortamında faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  
 
Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi 
İrlanda girişimcilik kültürünü geliştirmek adına 12 yaşından itibaren gençleri 
girişimcilik ve işletme kurma konusunda çeşitli programlarla eğitmeye 
başlamaktadır.  12-18 yaş grubu için “Young Entrepreneurs Scheme – 
www.yes.ie” (Genç Girişimciler Projesi), 15-17 aralığını hedef alan “www.young-
ebiz.com”, 16-30 yaşındakiler için “Shell LiveWIRE” ve üniversite mezunlarına 
yönelik “Graduate Enterprise Scheme” (Mezun İşletme Projesi) programları 
bulunmaktadır. 
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Girişimcilere ve mikro işletmelere eğitim ve danışmanlık servisi verilmesi için 
İrlanda’nın 35 noktasında faaliyet gösteren “City and County Enterprise Boards 
(CEBs)” (İl ve İlçe İşletme Kurulları) kullanılmıştır.  Bu kurullar iş kurma ve mikro 
işletmelerin gelişmesinde kilit rol oynamıştır. Her kurul dört ana başlık altında 
kendi bölgelerindeki girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun programlar geliştirmekle 
yükümlüdürler.  Bunlar: 

• Girişimcilik kültürünü yaymak, 
• Yerel işletmelerin iş planlarını gözden geçirmek, 
• Finansman desteği sağlamak, 
• Girişimcilerin yönetimsel yeteneklerini artırmak, 
• İktisadi faaliyetler hakkında bilgi, tavsiye, danışmanlık vermek, kılavuzluk 

etmektir. 
 
İşletme Kurulları yeni programların uygulamaya konmasıyla, mevcut işletmelerin 
BİT’i ve profesyonel şirket yönetimini benimsemesine odaklanarak rekabetçiliğin 
ve yaratılan katma değerin artırılmasını hedeflemiştir. 
  
“Enterprise Ireland” (İrlanda İşletmeleri) yeni girişimcilerin iş fikri, iş planı, 
finansman, insan kaynakları ve dış pazarlara açılma konusunda danışıp destek 
alabilecekleri devlet ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan bir kurumdur. 
“Enterprise Ireland” kaynaklarını özellikle yaratıcı ve yenilikçi İrlandalı girişimciler 
için seferber etmektedir. İki sene öncesine kadar çoğu girişimci BİT ve yazılım 
fikirleriyle kuruma başvurmaktayken bugün ağırlık biyoteknoloji, fotoniks, tıbbi 
cihazlar ve fonksiyonel gıdalarla ilgili girişimlere kaymıştır. Bu alanlar İrlanda’da 
Ar-Ge ile desteklenen yüksek getiri potansiyelli sektörler olarak görülmektedir31. 
 
“Enterprise Ireland” aynı zamanda yüksek büyüme potansiyelli yeni ve gelişmekte 
olan iş alanlarının kurulması için gerekli fiziksel altyapı yatırımlarını da 
yapmaktadır. Bu plan dahilinde 2005 sonuna kadar İrlanda’daki üçüncü seviye 
Teknoloji Enstitüsü kampuslarında birer adet kuluçka merkezi kurulması 
planlanmaktadır. 
 
“Enterprise Platform Programme” (İşletme Platform Programı), iş kurmak isteyen 
girişimcilere yönetim yeteneklerini geliştirmek ve iş kuruluş sürecinde destek 
olmak üzere hayata geçirilen bir yıllık bir kuluçka programıdır. İş fikrinin 
oluşturulması, iş planının hazırlanması, şirket yönetimi, kişisel gelişim, 
danışmanlık, işletmeye geçişi sağlayacak adımların atılması gibi konularda 
girişimcilere yardımcı olmaktadır. 
 
Finansmana Erişim 
İrlanda’daki KOSGEB benzeri kuruluşların işletmelere sunduğu teşvikler 
arasında; 

• Finansal ve sermaye teşvikleri, 
• Başlangıç sermayesi destekleri, 
• Fizibilite çalışmaları, 
• Kira destekleri, 
• Pazarlama destekleri, 
• İş gücü teşvikleri, 
• Ücret destekleri, 
• Eğitim destekleri, 
• İşletme yönetim kalitesini geliştirme destekleri, 
• Teknoloji ve yenilik teşvikleri, 

                                                 
31 www.enterprise-ireland.com 
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• Ar-Ge destekleri, 
• Teknoloji transfer destekleri 

 
yer almaktadır. 
 
Aynı zamanda İrlanda Girişim Sermayesi pazarı büyümesini sürdürerek yeni 
girişimlere finansal destek sağlamaya devam etmektedir. İrlanda Hükümeti’nin 
desteklediği başlangıç ve girişim sermayesi fonları özellikle kalkınmadaki öncelikli 
sektör ve bölgelerdeki yenilikçi girişimlere odaklanmıştır. Tüm bunlara ek olarak 
İrlanda Hükümeti KOBİ’lere 10 milyon Avro’luk destek sağlama potansiyeli olan 
kişilerle ilgili bir veri bankası yapmıştır. 
 
BİT Farkındalığının ve Yetkinliğinin Artırılması 
İrlanda geçtiğimiz beş yıl içinde e-İş ortamını geliştirmek ve işletmelerin Bilgi 
Toplumu’nun potansiyel faydalarını anlayabilmeleri için çeşitli programları 
uygulamaya koymuştur. Bunlardan bir tanesi kamu-özel sektör işbirliğiyle 
uygulanmaya başlanan “Acceleration Fund and eBIT” isimli iş ortamında 
farkındalığın artırılması kampanyasıdır. Bu projeyi BİT üreticilerinin dışında kalan 
KOBİ’lerin BİT kullanımını artırmaya yönelik strateji hazırlama çalışması izlemiştir. 
Çalışmayla, KOBİ’lerde BİT kullanımının daha geniş bir tabana yayılması ve 
KOBİ’lerin rekabetçiliğinin artırılması amaçlanmıştır. Strateji çalışması dört ana 
başlık altında toplanmıştır: 

• KOBİ’lerin BİT yönetim ve BİT kullanım yeteneklerinin yükseltilmesi, 
• KOBİ’lere e-Ticaretin benimsetilmesi, 
• KOBİ’lerin e-Tedariğin getireceği zorluklara ve fırsatlara hazır olup 

olmadıklarından emin olunması, 
• Sistem güvenliği hakkında KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi. 

 
Strateji dokümanının uygulanmasını denetleyecek ve koordine edecek bir çalışma 
grubu 2005 yılının ilk ayları içinde oluşturulmuştur. 
 
Bilgi Ağları, Kümelenme Merkezleri ve İşbirlikleri 
İrlanda’da sivil toplum örgütleri işletmelerin aralarında haberleşme ağları 
kurmaları ve işbirliği yapmaları konusunda çok çaba sarf etmektedir. Bu çabalar 
sonucunda işletmelerin kendi alanlarının en iyi örneklerine ulaşabilmeleri, yine 
kendi alanlarındaki diğer işletmelerle bilgi alışverişi yapabilmeleri dolayısıyla 
ulusal rekabetçiliğin artması hedeflenmektedir. Benzer iş kollarındaki oyuncu 
kümelerinin büyümesi İrlanda’nın bölgesel gelişiminde çok önemli yer teşkil 
etmektedir. 
 
İrlanda’nın biyoteknoloji sektörü işletmeler arası iletişimde en başarılı olan 
sektördür. Biyoteknoloji endüstrisinde bir ürünün tasarlanıp üretilebilmesi için 
genelde birçok işletmenin işbirliği yapması gerekmektedir. Bu iş alanında ürün 
geliştirme maliyetinin aşırı yüksek olması işletmeler arası işbirliğini çok önemli 
kılmaktadır.  
 
Bu sektör aynı zamanda küresel çapta faaliyet göstermektedir. İrlandalı 
biyoteknoloji oyuncuları Biolink USA-Ireland ağ yapısı ile Amerikalı bilim adamları, 
mühendisler, girişimciler ve araştırmacılarla işbirliği yapmaktadırlar. Bu 
işbirliğinde yakalanan başarı sayesinde İngiltere ile de benzer bir yapıya 
gidilmiştir. 
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6.1.3. Portekiz 
 
İş Ortamının Yapısı 
KOBİ’ler Portekiz’de toplam işletmelerin %99’nu, istihdamın %75’ni oluşturmakta, 
toplam hizmet ve servislerin de %70’ni üretmektedir.  
 
Portekiz Hükümeti küçük işletmelerin ekonomiye katkısını artırmak için 
“Operational Programme for Economic Activities (POE)” adında özel bir destek 
programı geliştirmiştir. 2003 yılında yeniden yapılandırılan programla yenilikçiliğe 
(innovation) ve araştırma-geliştirme projelerine odaklanılmıştır. PRIME olarak 
adlandırılan yeni programın Ocak 2006’ya kadar yürürlükte kalması 
beklenmektedir.  
 
Girişimcilik 
Portekiz’de kültürel faktörlerden dolayı girişimcilik kültürü diğer ülkelere nazaran 
zayıftır. Portekiz toplumunda başarısız olan girişimciler üzerinde büyük baskı 
kurulduğundan kendi işini kurmak isteyenlerin çalışan toplum içindeki oranı 
oldukça düşüktür. Portekiz Hükümeti girişimciliği geliştirebilmek için çeşitli 
çalışmalar yapmaktadır. Genç girişimcilere finansal kaynak sağlanmasına ve 
onların eğitimine öncelik vermiştir. 
  
PRIME’nin bir alt programı olan SIPIE girişimciliği destekleyici bir programdır. Bu 
programın amacı KOBİ’lerin kurulmasını ve gelişmesini desteklemektir. Bunu 
KOBİ’lerin üretim altyapılarını modernleştirip verimliliklerini artırarak yapmayı 
amaçlamaktadır.  
 
Risk sermayesi de küçük işletmelerin finansal sorunlarını çözümlemek için 
uygulanan bir programdır. İşletmelerin kuruluş dönemlerinde yeniliklere ve yeni 
fikirlere destek olmaktadır. Küçük işletmelerin kendi varlıklarından daha iyi 
yararlanmalarını hedeflemektedir. İki tip finansal destek sistemi bulunmaktadır; 

• Risk Sermayesi Sendikasyon Fonu 
• Garanti Mekanizması 

 
Portekiz girişimcilerin doğru yönlendirilmesinde verilecek eğitimler için kamu-özel 
sektör ortaklığına gitmeyi tercih etmiştir.  
 
Daha İyi Denetim ve Yönetim 
Portekiz devleti iflas sürecini kısaltmak amacıyla 2004 yılının Mart ayında yeni 
İflas Kanunu’nu yürürlüğe koymuştur. Çalışma iflas etmiş girişimcilerin mali 
sorumluklarından arındırılmış bir şekilde temiz bir başlangıç yapmalarını 
amaçlamaktadır.  
 
Çalışma sırasında  işletmelerin devlete karşı idaresel yükümlülükleri de 
hafifletilmiştir.  
 
Yenilikçilik (Innovation) 
Portekiz’deki önemli sorunlardan bir tanesi girişimcilerin yeniliklere yönelmemiş 
olmasıdır. Bunu sağlamak için Çalışma Bakanlığı tarafından bir destek 
mekanizması kurulmuştur. Bu mekanizma farklı amaçları olan ve yenilikleri 
destekleyen programlardan oluşmaktadır. Bunlar PRIME ile iç içedir. Bu 
programlar; 

• SIME Innovation: Ar-Ge çalışmalarını destekleyen, yeni ürünlerin ve 
sistemlerin geliştirilmesini amaçlayan bir programdır. Ayrıca program Ar-
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Ge kuruluşlarıyla birlikte proje yürüten KOBİ’lere de bir takım ek avantajlar 
sağlamaktadır. 

• NITEC: Türkiye’deki Duvarsız Teknoloji İnkubatörleri programı gibi kendi 
içlerinde AR-GE çalışması yapan işletmeleri destekleyen bir programdır. 
İşletme içi Ar-Ge yeteneğinin geliştirilmesi bu programın ana amacıdır.  

• NEST (New Technological Based Enterprises): NEST programı teknoloji 
üreten işletmelerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur. 
Program yeni teknoloji girişimlerinin finansmana erişimi konusuna 
yoğunlaşmaktadır.  

• DEMTEC:  Bu program yeni ürün ve teknolojik sistemlerle ilgili pilot 
projelere finansal destek sağlamaktadır. Endüstri ortamına ulusal düzeyde 
çözümler getiren yeni teknolojilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Ayrıca bu program, Türkiye’deki TTGV’nin de üye olduğu “The Association 
for Technology Implantation in Europe”a üye “Agencia de Inovacao” adlı 
kurum tarafından yürütülmektedir. 

6.2. Uygulama Örnekleri 

6.2.1. Teknoloji Üreten Grupların Oluşturulması 

6.2.1.1. İrlanda 
The Irish Software Cluster (İrlanda Yazılım Grubu), kamu kurumları, gelişmeden 
sorumlu kurumlar, sektördeki şirketler için ilerlemenin ana şartların neler olduğu 
konusunda araştırma başlatmıştır. Özellikle kamu ve özel sektör arasında 
ortaklıklar kurulmuş; araştırma/üniversite/endüstri arasındaki bağlar 
güçlendirilmiştir. 

6.2.1.2. Belçika 
 “The Flemish Cluster Policies” (Felemenk Grup Politikası): Şirket sinerjilerinden 
yararlanabilmek amacıyla bir teknoloji grubu kurulmuştur. Bu sayede Felemenkler 
ilgi alanlarını geleneksel ve endüstri sektöründen yüksek teknoloji sektörüne 
kaydırmışlardır.  Grup, teknoloji başlığı altında e-Güvenlik, multimedya, 
biyoteknoloji ve dijital sinyal yöntemlerini içeren bir çeşitlilik yaratmıştır. Bu 
aşamalarda grup, Felemenk Biyoteknoloji Enstitüsü ve Mikro Elektronik Merkezi 
gibi uzmanlar tarafından desteklenmektedir. Bu uzman kuruluşlar, yeni 
kuruluşların ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek ve yerli kuruluşları teşvik 
edecek ortamı oluşturmuştur. 

6.2.1.3. Avrupa Ağı - ACENET  
ACENET (accelerating the establishment of clusters) bilişim ağı, grup ve şirket 
ağlarının kurulum ve yönetim metot ve yöntemlerinin gelişimiyle ilgilenen 11 
bölgesel organizasyonu bir araya getirmektedir. Bu sistem, küçük ve orta ölçekli 
kuruluşlara grup içinde iş olanakları sağlamaktadır.  

6.2.2. Girişimcilik Ruhunun Eğitim ile Teşvik Edilmesi 

6.2.2.1. Fransa 
Girişimcilik konusunda  düzenlenen ikincil eğitim hizmetleri devlet tarafından 
denetlenmektedir. Devlet tarafından kurulan bu denetim organı, bu tür eğitim 
veren kuruluşlara bir eğitim müfredatı hazırlamaktadır. Bu kurumun ana hedefleri 
girişimcilik eğitimi hakkında yapılan çalışmaları incelemek, eğitim programları ve 
kurslarından bilgileri toplamak ve yararlı çalışmaları ve bilgileri yaygınlaştırmaktır. 
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Denetim kurumu, üç bakan ve birkaç ajans ve kuruluştan oluşan bir icra 
kurulunun denetiminde çalışmaktadır. 

6.2.2.2. Hollanda 
Girişimcilik ve eğitimi konusunda özel bir komisyon (ilkokuldan üniversite 
düzeyine kadar) kurulmuştur. Bu komisyon pilot projeleri  desteklemeyi ve diğer 
eğitim kurumlarına kolayca uyum sağlayabilecek iyi örnekleri toplamayı 
amaçlamaktadır. Eğitim metot ve materyallerin geliştirilmesi ve diğer aktiviteler 
(seminer, öğretmen, eğitim) için gerekli olan finansal destek, Ekonomi Bakanlığı 
tarafından sağlanmaktadır. Bunun yapılmasındaki ana düşünce hükümetin bu 
konuları empoze etmeyip sadece desteklemesidir. 2000-2002 periyodunda her 
seviyede (ilkokuldan üniversiteye kadar) 100’den fazla girişimcilik projesi 
sübvanse edilmiştir. Şu anki strateji ise bu pilot projelerinin ülkedeki bütün 
okullara yayılması üzerinde odaklanmaktır. 

6.2.2.3. Norveç 
Norveç Hükümet Stratejisi girişimciliğin tüm eğitim düzeyinde uygulanması 
üzerine kurulmuştur. Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından 1997 yılında bu 
stratejik planı gerçekleştirmek amacıyla bir kurum kurulmuştur. Bu kurum şu anda 
girişimcilik eğitiminin tüm seviyelerde (birincil, ikincil ve üçüncül eğitim seviyeleri) 
yol göstericiliğini yapmaktadır. Genç girişimcilere üç değişik bakanlık tarafından 
koordineli yapılan finansal destek  bu planın somut bir göstergesidir. Eğitim ve 
Araştırma Bakanlığı tarafından yönetilen Zaman Sürecinde Girişimcilik Projesi de 
ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin girişimciliği konusunda materyal ve 
strateji geliştirmiştir. Hükümet, girişimcilik için yenilik ve eğitim planını 
uygulamaya koymuştur. 

6.2.2.4. Slovenya 
Girişimcilik ilkokullarda  Gençler Arasında Girişimcilik Kültürü ve Yaratıcılığı 
Gelişim Programı adı altında yerini almaktadır. Bu program küçük şirketler gelişim 
merkezi tarafından yürütülüp çeşitli bakanlıklar tarafından desteklenmektedir. 
Toplamda 123 ilkokul (Slovenya’daki toplam ilkokul sayısı 450’dir) “girişimcilik 
çemberi”ne dahil edilmiştir. Programda danışmaların ve öğretmelerin eğitimi de 
yer almaktadır. 

6.2.2.5. Estonya 
Yaklaşık ilkokulların yarısında “minik başarı aktiviteleri” bulunmaktadır. Bu “minik 
başarı programı” (K-6) ile öğrenciler girişimciliğe yönelik oyun oynamaktadır. 
Böylece öğrencilerin davranışlarının daha girişimci bir şekil alması 
sağlanmaktadır. Bu dersler çocuklar arasında çok popülerdir ve onların okulda 
öğrenme motivasyonlarını artırmaktadır. Bununla birlikte,  bu programların bazı 
elementleri müfredatlara kademeli bir şekilde yerleştirilmeye başlanmıştır. Bu 
sayede çoğu öğrenciye girişimcilik düşüncesi aşılanmaktadır. 

6.2.2.6. İspanya 
10/2002 sayılı eğitim kalitesi konulu yasada, girişimciliğin becerilerinin ve tüm 
üniversite dışı kişisel eğitimin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, ilk 
ve orta dereceli okulların müfredatlarında bir gözden geçirme gündeme gelmiştir. 
Bu uygulamalar 17 özerk komite tarafından yürütülmektedir. 

6.2.2.7. İrlanda 
İrlanda’nın girişimcilik uygulamaları “yaparak öğrenmeye dayalı”dır. Örneğin, 
öğrenciler orta dereceli okullarda küçük şirketlerde önceden belirlenmiş üç 
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aşamalı programlarda çalışmaktadır (Geçiş Yılı Programı, Mesleki Sertifika 
Programı, Uygulamalı Sertifika Programı). Her yıl toplam 43.000 orta öğretim 
öğrencisi bu program sayesinde iş deneyimiyle tanışmaktadır. Bununla birlikte; 
diğer birçok farklı kişiler tarafından geliştirilen özel programlar da mevcuttur.  Bu 
programlar özel sektörden destek almaktadır. 

6.2.2.8. İngiltere 
“Science Enterprise Challenge”ın amacı İngiltere’nin merkezindeki üniversiteler 
arasında bir ağ kurmaktır. Bu özel eğitim ağının amacı, ticaret eğitimlerinin ve 
bilim ve teknoloji alanındaki girişimcilik konularının paylaşılmasını sağlamaktır. Bu 
çalışma finansal yönden devlet tarafından desteklenmektedir. Kurumun ana 
hedefleri: yeni düşünce ve araştırma alanındaki ticarileşmeyi teşvik etmek; 
bilimsel girişimciliği desteklemek; girişimcilik konularını bilim ve mühendislik 
müfredatına dahil etmek; bilimsel bilgi ve deneyimden faydalanmak için değişimin 
merkezi olarak hareket etmektir. “Science Enterprise Challenge” tüm üniversite 
düzeyinde girişimciliğin ve işletmenin öneminin bilincini artırmayı tasarlamaktadır. 
Ayrıca ticari aktiviteleri akademik yaşamın önemli bir yönü olarak  
yasallaştırmaktır. 


