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A. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Girişimcilik Destek Programı 2010 yılında yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları 

Yönetmeliği’nin bir parçası olarak 2010 yılı Temmuz ayında uygulamaya alınmış ve 2018 yılı sonuna 

kadar programa başvuru kabul edilmiştir. KOSGEB bünyesinde destek programlarına yönelik bir 

izleme ve değerlendirme sistemi kurulmasını müteakip uygulama süreci sona eren destek 

programlarına yönelik değerlendirme çalışmaları yürütülmesine başlanmış olup Girişimcilik Destek 

Programı - Yeni Girişimci Desteği de bu kapsamda ilk grupta değerlendirilen programlardan birisi 

olmuştur. 

Programa yönelik yürütülen değerlendirme çalışmasına 2019 yılı Mayıs ayında başlanmış, çeşitli 

kesintilerle devam eden çalışmalar 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde sona ermiş ve bu değerlendirme 

raporu hazırlanmıştır. Raporun hazırlık sürecinde KOSGEB İdaresi kayıtları ile diğer kamu 

kurumlarından alınan çeşitli kayıtlar bir arada kullanılmış ve ayrıca saha araştırması kapsamında 

anket ve görüşme yöntemleri aracılığıyla veri toplanmıştır. 

Girişimcilik Destek Programı ile “ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel 

faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını 

sağlamak” amaçlanmıştır. Girişimcilik Destek Programı uygulandığı süre boyunca hedef kitleye 

verilen toplam KOSGEB destek miktarının %39’unu oluşturmuştur. Yeni Girişimci Desteği de bu 

destek programının amacını gerçekleştirmek üzere verilen 4 destekten en çok payı alan olmuştur 

(%99,5).  

Yeni Girişimci Desteğinin uygulandığı süreçte 66 binden fazla girişimciye 1,7 milyar ₺ destek 

verilmiş ve düzenlenen 35 bini aşkın Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile 1,2 milyon kişinin 

girişimcilikle tanışması sağlanmıştır. Destek, KOSGEB’in kamuoyu tarafından en bilinen ürünü 

haline gelmiş, kurumun tanıtımında ve paydaşlarla işbirliği kapasitesinin geliştirilmesinde büyük rol 

oynamıştır.  

Yapılan değerlendirme çalışması destek programında yapılan bazı revizyonların kırılma noktası 

niteliği taşıdığını göstermiştir. Özellikle 2015 - 2016 yıllarında yapılan çeşitli değişikliklerin desteğin 

gidişatını değiştirdiği hem idari kayıtlardan elde edilen bulgularla hem de yürütülen saha 

araştırmaları ile görülmüştür. Eğitim sürelerinin ve destek tutarlarının ve oranların revize edilmesi 

ile desteğe olan talep ikiye katlanmış ve dolayısıyla Yeni Girişimci Desteği bağlamında kurumun 
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operasyonel yükü de bununla birlikte artmıştır. Özellikle desteğe başvuru alınan son 3 yılda rekor 

sayıda işletmeye destek sağlanmıştır. 

Anılan dönemde destek oran ve miktarlarında yapılan değişiklik, desteğin daha fazla talep edilir hale 

gelmesine sebep olmasına rağmen imalatçıları desteğe çekme konusunda etkili olduğunu söylemek 

güçtür. Diğer taraftan lokanta, kuaför gibi meslek kolları için ise desteğin 2016 yılındaki değişiklik 

sonrası daha da cazip hale geldiği hem görüşmelerden elde edilen bulgularla hem de idari kayıtlardan 

elde edilen bulgularla ortaya koyulmuştur. 

Girişimciliğin çok yönlü doğası girişimciliği etkileyebilecek çok sayıda faktörü de beraberinde 

getirmektedir. Dolayısıyla temel girişimcilik göstergelerini de çeşitlendirmektedir. Yürütülen 

değerlendirme çalışmasında da desteğin performansının ölçülmesi amacıyla; işletmelerin ödedikleri 

vergiler, sağladıkları istihdam, net satış hasılatları, ihracat tutarları gibi çok çeşitli göstergelere 

bakılmıştır. Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanan işletmelere ilişkin şu bilgilere ulaşılmıştır: 

 Destekten yararlanan işletmelerin %76’sı 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla faaliyetine devam 

etmektedir. 

 İşletme kuruluş tarihi 2016 yılına kadar olan işletmelerin %66,6’sı 5 yıldan fazla yaşamıştır. 

 2010 - 2020 yılları arasında işletme sahibi hariç en az bir kişiye istihdam sağlayan işletme 

sayısı 48.349’dır.  

 Destekten faydalanan işletmelerde 537.584 farklı çalışan farklı dönemlerde istihdam 

edilmiştir.  

 İstihdam edilen çalışan sayılarına göre “İmalat” sektörü 179.396 kişi ile en çok istihdam 

sağlanan sektör olmuştur. 

 Ayrıca desteklenen ve istihdam sağlayan işletmeler ile bu işletmelerde istihdam edilen 

çalışanlardan yapılan kesintiler aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenen prim 

tahsilatlarının yaklaşık olarak 3 milyar ₺ olduğu tahmin edilmektedir. 

 Destekten yararlanan işletmeler 2010 - 2019 yılları arasında toplam 1 milyar 248 milyon ₺ 

vergi ödemiştir. 

 Destek alan işletmeler 2013 – 2018 yılları arasında toplam 44,4 milyar ₺ tutarında net satış 

hasılatına ulaşmıştır. 

 Destekten faydalanan 1.671 işletme 550,5 milyon $ ihracat gerçekleştirmiştir. 

Bu istatistiklerin yanı sıra; 
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 En yüksek terk oranının %33,3 ile “I - Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü 

işletmelerinde olduğu,  

 Şahıs işletmelerinde kapanma oranı %26,6 iken limited şirketlerde %9,9 ve anonim 

şirketlerde ise %4,9 olduğu, 

 “96 - Diğer hizmet faaliyetleri” sektörünün destek kapsamında ödenen toplam destek 

tutarının %10,3’ünü almasına rağmen destek alan işletmeler tarafından ödenen vergi 

miktarlarının yalnızca %3,4’ünü kapsadığı 

bilgilerine ulaşılmıştır. 

Desteğe ilişkin genel memnuniyet seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, değerlendirme çalışmasına 

ilişkin saha araştırmasının ilk aşaması kapsamında bir anket çalışması yürütülmüştür. Tüm 

şehirlerden katılım sağlanan anket sonuçlarına göre hem uygulamalı girişimcilik eğitimleri hem de 

Yeni Girişimci Desteği için memnuniyet oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Özellikle 

kurullarda değerlendirme sürecinin adil ve şeffaf olduğunu düşünenlerin oranının (%89) yüksek 

olması dikkat çekmektedir. Destekten kısmen memnun olduğunu ifade edenlerle birlikte genel 

memnuniyet oranı %84,4’tür. En yüksek memnuniyetsizliğin ise destek limit ve oranları ile ilgili 

olduğu görülmüştür. 

KOSGEB personeli ve girişimciler ile yapılan görüşmeler; destek süresince bilgi sistemleri 

anlamında sağlanan olumlu gelişmelerin hem personelde hem de girişimcilerde memnuniyet artırıcı 

bir etki yarattığı görülmüştür. Özellikle Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi 

çalışmaları kapsamında 2018 yılında e-devlet uygulamalarına geçiş sağlanması olumlu karşılanmıştır. 

Hem KOSGEB personelinin hem de girişimcilerin bu konudaki memnuniyetleri sadeleştirme 

çalışmalarının Yeni Girişimci Desteği açısından olumlu sonuç verdiğini göstermektedir. 

Destek hakkında daha geniş kapsamlı bilgi almak amacıyla programın tasarım ve uygulamasında 

görev alan kişilerle ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapılmıştır. Koronavirüs Salgını nedeniyle 

uygulanan ulaşım kısıtlamaları ve sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik tedbirler nedeniyle 

elektronik iletişim kanalları kullanılarak ve yarı yapılandırılmış formlar aracılığıyla 28 görüşme 

gerçekleştirilmiştir. 

Destek, hazırlandığı dönemin ihtiyaçları gözetilerek, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve işgücüne 

katılımın teşvik edilmesi amaçlarıyla uygulamaya alınmış, uygulandığı uzun süreç boyunca değişen 
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ihtiyaçlara uyum sağlanabilmesi ve uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilebilmesi için birçok kez 

değişikliğe uğramıştır.  

Uzun uygulama döneminin sonunda desteğin amacı bakımından değerlendirme yapıldığında; ülkede 

girişimciliğin yaygınlaştırılması bağlamında önemli katkılar sunulduğu saha araştırmaları ve idari 

kayıtlardan elde edilen verilerle anlaşılmıştır. 

Sonuç olarak on binlerce girişimcinin kendi işini kurması sağlanmış ve söz konusu girişimciler 

arasından başarılı işletmeler de ortaya çıkmıştır. Genel bir değerlendirme yapıldığında bu destek 

programının misyonunu tamamladığı ve ortaya çıkan sorunların revizyonlarla çözülemeyecek 

boyutlara ulaştığı görüldüğünden; uygulama süresinin tamamlanmasının ve desteğin yerini günün 

şartlarına daha uygun bir destek programına bırakması yönünde verilen kararın yerinde olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Her ne kadar bu çalışmanın konusu olmasa da çalışma kapsamında yürütülen görüşmelerde Yeni 

Girişimci Desteği’nin devamı niteliğinde sayılabilecek Geleneksel Girişimci Destek Programı ve 

İleri Girişimci Destek Programlarının memnuniyetle karşılandığına yönelik işaretler de alınmıştır.
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YENİ 
GİRİŞİMCİ 
DESTEĞİ

1.2 Milyon Sertifika
UGE Sertifikası Alan Girişimci Sayısı

35 Bin Eğitim
Düzenlenen UGE Sayısı

1,2 Milyar TL
Vergi Ödemesi

550 Milyon USD
İhracat Tutarı

3 Milyar TL
SGK Prim Ödemesi

603 Bin İstihdam
Sağlanan Toplam  İstihdam 
Sayısı

48.349 İşletme
En Az Bir Kez İstihdam Sağlayan 
İşletme Sayısı

66.148 İşletme
Destek Alan İşletme Sayısı

100 1,7 Milyar TL
Destek Ödemesi



 

6 

B. GİRİŞ 

Bu rapor Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile Destek 

Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi hükümleri kapsamında ve Başkanlık Makamının 

29.03.2019 tarihli ve 3512 sayılı OLUR’u ile yürürlüğe giren ve 01.04.2019 tarihli ve 3567 sayılı yazı 

ile duyurusu yapılan 2019 Yılı Değerlendirme Takvimi gereğince 1 Bilgi Yönetimi ve Karar Destek 

Dairesi Başkanlığı (BYKDDB) tarafından politika yapıcıların karar verme süreçlerine katkı 

sağlaması amacıyla hazırlanmıştır.  

Bu çalışma ile KOSGEB Girişimcilik Destek Programı (GDP) altında yer alan Yeni Girişimci 

Desteği (YGD) hakkında elde edilen veriler kullanılarak; 

 Politika yapıcıların ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü 

olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını 

sağlamak amacıyla oluşturacağı politikalara ışık tutulması, 

 YGD’nin ulusal düzeyde işgücüne katılım oranına ve girişimcilik kültürünün toplumda 

yaygınlaşmasına etkisinin ortaya koyulması hedeflenmiştir. 

KOSGEB bünyesinde destek programlarına yönelik izleme ve değerlendirme sisteminin 

kurulmasına ve bu sistem kapsamında buna benzer değerlendirme raporları hazırlanabilmesine 

imkân sağladıkları için başta KOSGEB yönetimine olmak üzere, çalışmanın her aşamasında bilgi 

ve tecrübelerini çalışmayı yürüten değerlendiricilerle paylaşarak sürece katkı sağlayan KOSGEB 

personeline ve deneyimlerini paylaşan girişimcilerimize teşekkür ederiz. 

1. Amaç ve Kapsam 

Bu çalışma ile 2010 - 2018 yılları arasında KOSGEB tarafından kesintisiz olarak uygulanan 

GDP’nin bir bileşeni olan YGD’nin; girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı 

işletmelerin kurulmasına olan katkısının araştırılması ve destek programının performansının 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, değerlendirme çalışmasıyla elde edilen bulgu ve 

sonuçların karar alma süreçlerini desteklemesi ve böylece 2019 yılı itibarıyla GDP’nin yerine 

                                                           
1 Söz konusu takvim 24.12.2019 tarihli ve 12429 sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ile güncellenmiştir. 
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uygulamaya alınan Geleneksel Girişimci Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programında 

yapılması muhtemel iyileştirmelere katkı sağlanması beklenmektedir. 

Çalışma kapsamında GDP içerisinde yer alan 4 bileşenden birisi olan YGD değerlendirilmiştir. 

Ayrıca bu desteği almanın ön koşulu olarak sayılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri (UGE) 

hakkında da çeşitli değerlendirmelere yer verilmiştir. BYKDDB tarafından yürütülen Yeni Girişimci 

Desteği Nihai Değerlendirme çalışmasının planlanmasına 2019 yılı başında ilgili birimden mantıksal 

model ve gösterge tablosu talep edilerek başlanmıştır. Gelen mantıksal model ve gösterge tablosu 

üzerinden değerlendirme künyesi hazırlanmış ve dokümanlar üzerinde ilgili birim ile mutabık 

kalınmıştır. Değerlendirme künyesinde planlandığı gibi 2019 yılı Nisan ayının ilk haftasında 

değerlendirme çalışmalarına fiili olarak başlanmış çeşitli kesintilerle devam eden çalışmalar 2020 yılı 

Temmuz ayında tamamlanmış ve çalışma süresince aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür: 

 Programın uygulandığı döneme ilişkin makro politika dokümanlarının incelenmesi, 

 Programın mevzuatının incelenmesi, 

 Literatür çalışması kapsamında benzer destek programlarının, yurt içi ve yurt dışı 

değerlendirme raporlarının incelenmesi, 

 Çalışmanın nicel araştırma kısmında kullanılacak verilerin belirlenmesi, verilerin talep 

edilmesi, gelen verilerin temizlenip analize hazır hale getirilmesi, 

 Elde edilen verilerle ön analizlerin yapılarak ilk bulguların elde edilmesi, 

 Etki kriteri kapsamında analizlere başlanması, 

 Saha araştırmasının planlanması, veri toplama araçları ve örneklemin belirlenmesi ve ilgili 

formların tasarlanması, 

 Saha araştırmasının uygulanması, 

 Saha araştırmasından elde edilen verilerin analizi, 

 Tüm analiz ve araştırmalardan elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilerek bulgu, sonuç 

ve önerilerin ortaya koyulması. 

Yürütülen değerlendirme çalışması sonucunda ortaya çıkan bu rapor UGE ve YGD’ye ilişkin elde 

edilen bulguları, ulaşılan sonuçları ve bu bağlamda geliştirilen önerileri içermektedir. Programın 

uygulama dönemi olarak YGD’ye başvuru alınan 2010 – 2018 yılları kabul edilmiştir.  
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2. Destek Programına İlişkin Bilgiler 

KOSGEB destek sisteminde 2010 yılı öncesinde, proje esaslı başvurular ve değerlendirme 

aşamasında kurul yapısı bulunmamaktaydı. Destekler ise sadece “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği” kapsamında 

uygulanmaktaydı. Bu durum KOSGEB’in hareket alanını kısıtlamakta ve ufak değişiklikler 

yapılması için bile Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Yönetmeliğin Bakanlar Kurulu Kararı ile 

değiştirilmesini gerektirmekteydi. Bu süre zarfında uygulamadan gelen geri dönüşler ve yapılan bazı 

denetim çalışmaları sonucu durumun sürdürülemeyeceğinin anlaşılması üzerine değişiklik yapılması 

ihtiyacı belirgin hale gelmiştir. 

Bunun yanı sıra, KOSGEB 2008-2012 Stratejik Planı’ndaki iki temel stratejik amaçtan biri olan 

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) rekabet gücünün artırılması” amacını etkili 

araçlarla destekleyebilmek üzere yeni bir destek sistemine geçilmesine karar verilmiştir. 

Uygulama ve saha tecrübesi olan müdürlerden oluşan dar bir ekip ile 2009 yılı başı itibarıyla yeni 

mevzuatın hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Çalışmaların ilk aşamasında özellikle 

kamu kaynaklarını destek olarak işletmelere sunan kurumların mevzuat sistemleri başta olmak üzere 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevzuat incelenmiştir. KOSGEB’e uygun mevzuatın 

yönetmelik, program, uygulama esasları hiyerarşik yapısında olmasına karar verilmiştir. Yeni sistem, 

başvuruların proje/iş planı esasına göre yapılması ve değerlendirmelerin kurul marifetiyle 

yürütülmesi şeklinde kurgulanmış ve çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmüştür. 

Çalışmalar kapsamında ilk olarak KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Taslağı söz konusu 

ekip tarafından hazırlanmış ve birim görüşleri de alınarak taslağa son hali verilmiştir. Bu süreçte 

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği’nin, KOSGEB’in hareket kabiliyetini güçlendirecek 

şekilde esnek bir çerçeve mevzuat olmasına özellikle dikkat edilmiş ve Yönetmelik esas alınarak 

aşağıdaki destek programlarının hazırlık çalışmalarına başlanmıştır: 

 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 

 KOBİ Proje Destek Programı 

 Tematik Proje Destek Programı 

 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 

 Girişimcilik Destek Programı 

 Genel Destek Programı 
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Programların oluşturulmasından sonra ise kaynak ve zaman kısıtı nedeniyle söz konusu destek 

programlarına ait uygulama esasları ve eki formların hazırlanması amacıyla çalışma grupları 

oluşturulmuştur.  

Bu süreçte paydaşlardan gelen talepler değerlendirilmiş ve yine hazırlanan mevzuat taslakları 

hakkında tüm birimlerin görüşleri alınmıştır. Gelen görüşler neticesinde taslak mevzuatlar 

tamamlanmış ve KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği 15.06.2010 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır.  

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında yürürlüğe giren GDP’nin uygulanmasına 

ise 09.07.2010 tarihinde başlanmıştır. Programın genel amacı; ekonomik kalkınma ve istihdam 

sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve 

başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak olarak belirlenmiştir. GDP, bu genel amaç 

doğrultusunda: 

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 

 Yeni Girişimci Desteği, 

 İş Geliştirme Merkezi Desteği, 

 İş Planı Ödülü  

olmak üzere 4 destekten oluşmuştur.  

Değerlendirme çalışması kapsamında incelenen iki bileşenden birisi olan; UGE’ler, girişimcilik 

kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı 

düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenir (KOSGEB, 2018). UGE’lerin hedef kitlesi kendi işini 

kurmak isteyen gerçek kişilerdir. 

Yürütülen değerlendirme çalışmasının ana bileşeni olan YGD’den ise GDP kapsamında UGE’yi 

tamamlayan ve işletmesini kuran girişimciler ile İş Geliştirme Merkezi’nde (İŞGEM) yer alan 

işletmelerin sahip veya ortakları yararlanabilir (KOSGEB, 2018). Destek kapsamında Şekil 1’de yer 

alan başlıklarda destek verilmektedir.  
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Şekil 1 - Yeni Girişimci Desteği Unsurları 

 

Zaman içerişinde değişen ihtiyaçlar ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar ile programı iyileştirmeye 

yönelik çabalar kapsamında destek programında çeşitli revizyonlar yapılmıştır. GDP, yürürlükte 

kaldığı sekiz buçuk yıl boyunca, 9 kez program, 18 kez ise uygulama esasları değişikliğine uğramıştır. 

Tablo 1’de bugüne kadar yapılan program ve uygulama esasları revizyonları ve revizyon tarihleri yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

İşletme 
Kuruluş 

Desteği (Geri 
Ödemesiz)

Kuruluş Dönemi 
Makine, Teçhizat, 
Yazılım ve Ofis 

Donanım Desteği 

(Geri Ödemesiz)

İşletme 
Giderleri 

Desteği (Geri 
Ödemesiz)

Sabit Yatırım 
Desteği 

(Geri Ödemeli)
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Tablo 1 - Program ve Uygulama Esasları Revizyonları 

Program Revizyon Tarihi Uygulama Esası Revizyon Tarihi 

PR-03_00(0) 09.07.2010 1 

UE-03_00(0)  

UE-03_00(1) 24.02.2011 

UE-03_00(2) 26.07.2011 

PR-03_00(1) 02.08.2012 UE-03_00(3) 02.08.2012 

PR-03_00(2) 15.03.2013 UE-03_00(4) 15.03.2013 

PR-03_00(3) 08.07.2013 
UE-03_00(5) 08.07.2013 

UE-03_00(6) 26.09.2013 

PR-03_00(4) 09.04.2014 UE-03_00(7) 09.04.2014 

PR-03_00(5) 28.09.2015 
UE-03_00(8) 28.09.2015 

UE-03_00(9) 09.12.2015 

PR-03_00(6) 17.12.2015 UE-03_00(10) 17.12.2015 

PR-03_00(7) 16.05.2016 

UE-03_00(11) 16.05.2016 

UE-03_00(12) 26.10.2016 

UE-03_00(13) 2 - 

UE-03_00(14) 16.03.2017 

PR-03_00(8) 28.12.2017 UE-03_00(15) 28.12.2017 

PR-03_00(9) 27.03.2018 

UE-03_00(16) 27.03.2018 

UE-03_00(17) 02.11.2018 

UE-03_00(18) 27.05.2019 

Kaynak: KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) 

Yapılan tüm revizyonlar incelendiğinde, bu revizyonların bir kısmında yazım hatalarının 

düzeltilmesi ve kullanılan ifadelerin daha anlaşılır olması için değişiklikler yapıldığı görülürken bir 

kısmında ise destek programı için kırılma noktası sayılabilecek ölçüde önemli değişiklikler yapıldığı 

görülmektedir. Bu değişikliklere Şekil 2’de yer alan zaman çizelgesinde yer verilmiştir.3 

 

                                                           
1 Programın yürürlüğe girdiği tarihtir. 
2 Bu revizyonun tarihi tespit edilememiştir. 
3 Bu rapor kapsamında yalnızca UGE ve YGD değerlendirildiği için İş Geliştirme Merkezi Desteği ve İş Planı Ödülüne 
ilişkin yapılan revizyonlar Şekil 2’de gösterilmemiştir. 
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Şekil 2 - Uygulama Esaslarında Yapılan Önemli Değişiklikler 

 

• İkinci el makinelerin en fazla 3 yaşında olabileceğine ilişkin hükmün eklenmesi

2011

• Bölge sayısının 4'ten 6'ya çıkması ve destek oranlarının yeniden düzenlenmesi

• Başvuru formlarının KOSGEB web adresinden elektronik ortamda doldurulabilmesi

• Kurulun verdiği ret kararına itiraz edebilme hakkı

• Danışmanlık desteğinin kaldırılması ve yazılımların destek kapsamına alınarak destek miktarının artırılması

• Üniversitelerin örgün eğitim kapsamında verecekleri girişimcilik derslerinin mevzuata eklenmesi

• UGE sürelerinin 60 saatten 70 saate çıkarılması

• İşletmenin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif olmasının şartlar arasına eklenmesi

• İşletme giderleri kapsamında yeni istihdam şartı aranmadığına ve iş yeri kirasının işletme gideri olarak sayılmasına
ilişkin hüküm eklenmesi

• İşletmenin kapanması halinde desteğin sonlandırılacağına ilişkin hüküm eklenmesi

2012

• İnceleme, denetim ve soruşturma faaliyetleri kapsamında, teknik detay ve bilimsel içerik açısından destek başvurusunu
değerlendiren teknik ve/veya akademik kişilerden inceleme komisyonu oluşturulmasının sağlanması

2013

• Teminat tanımının mevzuata eklenerek banka teminat mektubu ve geri ödemeli destek kefalet mektubu ayrımının
yapılması

• Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi (KGF) tarafından verilen geri ödemeli destek kefalet mektubu ile ilgili hususların
belirlenmesi

2014

• İşletmenin destek başvurusunda bulunabilmesi için Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde
kurulmuş olması şartının eklenmesi

• İnceleme komisyonunun kaldırılması

• Gaziler ve 1. dereceden şehit yakınlarının da pozitif ayrımcılık yapılan gruba eklenmesi ve destek oranlarının yeniden
düzenlenmesi

• Adi ortaklıkların destek kapsamından çıkarılması

• Elektrik, su ve yakıt giderlerinin destek kapsamından çıkarılması

• Destek süresinin destek başlangıç tarihi itibarıyla 2 yıl olarak belirlenmesi

• İş planın kısaltılması ve sadeleştirilmesi

• İşletme Kuruluş Desteği için destek oranı uygulamasının kaldırılması

• Destek miktarlarının artması

• Sabit Yatırım Desteği geri ödeme süresinin 30 ay sonra başlayacak şekilde değiştirilmesi

• Satın alınacak makine/teçhizat, yazılım, ofis donanım için işletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay olan sürenin 24 aya
çıkarılması

• Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım ile İşletme Giderleri Desteği üst limitlerinin %50'ye kadar arttırılabilmesi

2015

• Girişimcilerin işletmelerini kurduktan sonra desteğe başvurma şartının kaldırılmasıyla destek almaya hak kazandıktan
sonra işletmelerini kurabilmeleri uygulamasına geçilmesi

• Destek başvurusu uygun bulunan girişimcinin 90 gün içerisinde işletmesini kurmasına olanak tanınması

• Teminat Giderleri Desteğinin mevzuata eklenmesi

• UGE süresinin 70 saatten 32 saate düşürülmesi ile ilgili düzenleme yapılması

• Uzmanların da kurullarda yer alabilmesinin sağlanması

2016

• Girişimcilerin ancak işletmelerini kurduktan sonra destek başvurusunda bulunabileceklerine yönelik uygulamanın
tekrar başlaması

• Destek başvurusu uygun bulunan girişimcinin işletmesini kurması için verilen sürenin 180 güne çıkarılması

• Erken ödemenin mevzuata eklenmesi

• İş planının kısaltılması ve sadeleştirilmesi

2017

• E-Devlet uygulamalarına geçiş

• Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi (BAMS) çalışmaları kapsamında tüm süreçlerin elektronik
ortama aktarılması

• Teminat Giderleri Desteğinin kaldırılması

2018
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Yapılan bu revizyonlar kapsamında UGE ve YGD’de uygulama süreci boyunca çeşitli değişiklikler 

meydana gelmiştir. Yapılan değişikliklerden değerlendirme çalışması açısından önemli görülenler 

başlıklar halinde açıklanmıştır. 

UGE’lerin Süresi ve İçeriği 

UGE’lerin süresi, destek programının ilk yıllarında 60 saat olarak uygulanmış, 2012 yılında yapılan 

düzenlemeyle 70 saate çıkarılmış, uzun dönem boyunca 70 saat olarak uygulandıktan sonra 2016 

yılında yapılan bir değişiklikle 32 saate düşürülmüştür. 

Başvuru Formunun Sadeleştirilerek Kısaltılması 

Destek başvuru formunda sık sık ufak değişiklikler yapılmakla birlikte 2017 yılında formda yapılan 

sadeleştirme çalışması söz konusu formla ilgili yapılan en kapsamlı değişiklik olarak görülmektedir. 

Yapılan değişiklik öncesinde formda yer alan finansal tablolar, iş fikrinin detaylı olarak anlatıldığı 

bölümler formdan çıkarılmış ve sadeleştirilmiş, böylece başvuru formu kısaltılmıştır. 

KGF’den Alınacak Destek Kefalet Mektubunun Sabit Yatırım Desteği İçin Kullanılabilir 

Olması 

KOSGEB ve KGF arasında 2014 yılında “KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak 

KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolü”nün imzalanması ile YGD kapsamında yer alan 

geri ödemeli Sabit Yatırım Desteği’nde banka teminat mektubu alamayan girişimcilerin KGF’den 

destek kefalet mektubu alabilmesi sağlanmıştır.  

Girişimcilerin YGD’ye Başvuru Yapmasına İmkân Tanınması 

Desteğe 2016 yılına kadar yalnızca işletmeler başvuru yapabiliyorken, yapılan değişiklikle 

girişimcilerin henüz işletmelerini kurmadan başvuru yapabilmeleri sağlanmıştır. 14 aylık bir 

uygulamanın ardından bu yöntemden vazgeçilmiş ve 2017 yılında tekrar yalnızca işletmelerin 

başvuru yapabilmelerine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

BAMS Çalışmaları Kapsamında Yapılan Değişiklikler 

2015 yılında tüm destek programlarını kapsayacak şekilde BAMS çalışmalarına başlanmış, daha 

önce KOBİ ve girişimcilerden başvuru ve ödeme süreçlerinde talep edilen bilgi ve belgelerin 
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elektronik ortama aktarılması ya da bilgi ve belgeden tamamen vazgeçilmesi gibi düzenlemeler 

yapılmıştır. UGE ve YGD’ye ilişkin tüm hizmetler 2018 yılında BAMS çalışmaları kapsamında 

dijital ortama taşınmış ve işletmelerin KOSGEB Müdürlüklerine gelmelerine gerek kalmadan 

destek süreçlerini yürütmeleri sağlanmıştır. 

Destekten Yararlanma Koşullarında Yapılan Değişiklikler  

2015 Yılına kadar destek başvurusunda bulunacak işletmelerin Türk Ticaret Kanununda tanımlı 

gerçek ve tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibarıyla; 

 Son 1 yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması, 

 Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması, 

 Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması, 

 Ayrıca başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hükümlerine 

tabi olarak çalışmaması  

şartları aranmazken yapılan değişiklikle birlikte destekten yararlanma koşullarında kısıtlamaya 

gidilmiştir.  

Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek ve tüzel kişi statüsünde kurulmuş olmasına yönelik yapılan 

değişiklikle birlikte adi ortaklıkların YGD’ye başvurması engellenmiştir. 

Destek Unsurlarında Değişiklikler Yapılması  

Destek tasarlandığında desteklenecek gider türlerinden birisi olarak belirlenen Danışmanlık Desteği 

2012 yılında mevzuatta yapılan değişiklikle destek unsurları arasından çıkarılmıştır. 

İşletme Giderleri Desteği kapsamında “elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde 

ürün/hizmet üretimi amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri” KOSGEB tarafından 

belirli oranlarda karşılanırken 2015 yılında yapılan değişiklikle bu giderler destek kapsamından 

çıkarılmıştır. 

Kurul Yapısında ve Süreçlerinde Değişiklikler Yapılması 

Süreç içerisinde kurulların oluşturulmasına ilişkin esaslarda değişiklikler yapılmış ve 2016 yılında 

yapılan değişiklik ile uzmanların da kurullarda yer alması sağlanmıştır. Ancak 2017 yılının sonunda 
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bu uygulamadan vazgeçilmiş ve girişimcilik karar kurullarının müdürler ve müşavirler ile 

oluşturulması yöntemine geri dönülmüştür. Benzer şekilde kurulların değerlendirme süreçleri ile 

ilgili de çeşitli düzenlemeler yapılmış (bir kurulda görüşülebilecek en fazla dosya sayısının 

belirlenmesi, revizyon sayıları vb.) bu düzenlemelerden bir kısmı destek programı bitene kadar 

tekrar değiştirilmeden uygulanmıştır. 

Destek Miktarlarında Değişiklikler Yapılması 

Dönem dönem destek tutarları, oranları ve limitlerinde değişiklikler yapılsa da asıl dikkat çekici 

değişiklik 2016 yılında yapılmıştır. Söz konusu yılda yapılan değişiklikle birlikte Kuruluş Dönemi 

Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği üst limiti 15 bin ₺’den 18 bin ₺’ye; İşletme 

Giderleri Desteği 12 bin ₺’den 30 bin ₺’ye; Sabit Yatırım Desteği 70 bin ₺’den 100 bin ₺’ye 

çıkarılmıştır. Buna karşılık İşletme Kuruluş Desteğinde oran uygulaması kaldırılmış ve 3 bin ₺ olan 

destek miktarı 2 bin ₺’ye sabitlenmiştir. 

Uygulanan en son programa göre; programın süresi her işletme için 2 yıl olarak belirlenmiştir. 

İşletmeler GDP’den yalnızca bir kez yararlanabilmiş ve YGD kapsamında geri ödemeli ve geri 

ödemesiz olmak üzere 150 bin ₺’ye kadar destek sağlanmıştır. 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile 

belirlenmiş olan bölgelere göre destek oranları değişkenlik göstermektedir. Buna göre destek 

miktarları ve oranları hem programın uygulamaya alındığı 2010 yılı hem de uygulamadan kaldırıldığı 

2018 yılı için karşılaştırmalı olarak Tablo 2’de yer almaktadır. 
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Tablo 2 - Yıllara Göre Destek Unsurları Miktarları ve Oranları 

Yeni Girişimci 
Desteği Unsurları 

2018 Yılı 2010 Yılı 

Destek 
Üst 

Limiti 

(₺) 

Destek Oranı  

Destek 
Üst 

Limiti 

(₺) 

Destek Oranı  

Yeni Girişimci Desteği 
1. ve 2. 
Bölge 

3., 4., 5. ve 6. 
Bölge 

 1. ve 2. 
Bölge 

3. ve 4. 
Bölge 

İşletme 
Kuruluş 
Desteği 

İşletme 
Kuruluş 
Giderleri 

2.000 3.000 

%60 
Girişimcinin 
kadın, gazi, 

birinci 
dereceden 
şehit yakını 
veya engelli 

olması 
halinde %70 

%70 
Girişimcinin 
kadın, gazi, 

birinci 
dereceden 
şehit yakını 
veya engelli 

olması 
halinde %80 

Danışmanlık*  2.000 

Kuruluş Dönemi 
Makine, Teçhizat, 
Yazılım** ve Ofis 
Donanım Desteği  

18.000*** 

%60 
Girişimcinin 
kadın, gazi, 

birinci 
dereceden 
şehit yakını 
veya engelli 

olması 
halinde %80 

%70 
Girişimcinin 
kadın, gazi, 

birinci 
dereceden 
şehit yakını 
veya engelli 

olması 
halinde %90 

10.000 

İşletme Giderleri 
Desteği 

30.000*** 12.000 

Sabit Yatırım Desteği 100.000 70.000 

* Danışmanlık Desteği 02.08.2012 tarihinde yapılan düzenleme ile destek kapsamından çıkarılmıştır. 
** Yazılım desteği program uygulanmaya başladığında kapsamda olmayıp 02.08.2012 tarihinde yapılan değişiklikle 
mevzuata eklenmiştir. 
*** Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; 
bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  
% 50’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst 

limiti 27.000 ₺, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 ₺ ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 ₺’yi 
geçemez. 
Kaynak: KOSGEB, 2018 

YGD’ye başvurmanın koşulu UGE’yi tamamlamış 1 olmaktır. Eğitimi tamamlayan girişimciler 

işletmelerini kurduktan sonra KOSGEB Veri Tabanına kaydolarak desteğe başvurma hakkı 

kazanırlar. Veri tabanına kayıt sürecini tamamlayan işletmeler YGD Başvuru Formunu doldurur ve 

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları ekinde belirtilen ekleri sisteme 

yükleyerek başvurusunu tamamlar. İşletmenin destek başvurusu uygulama birimi tarafından 

mevzuata uygunluk, bilgi, belge ve şekil yönünden ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön 

değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvurular destek başvurusunun değerlendirmesi için 

kurula sunulur. Kurul, gelen destek başvurularını YGD Başvuru Değerlendirme Kriterleri Formunu 

dikkate alarak değerlendirir. Kurul, destek başvurusunu kabul edebilir, reddedebilir ya da revizyon 

isteyebilir. Kurulun ret kararı vermesi durumunda, kararın işletmeye bildirilmesinden sonra 

işletmenin bir defaya mahsus itiraz hakkı bulunmaktadır. Destek başvurusu uygun bulunan 

                                                           
1 İŞGEM’de yer alan işletmeler sahip veya ortaklarının UGE’ye katılımı şartı aranmaksızın başvurabilir. 
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işletmenin YGD Taahhütnamesini KBS üzerinden onayladığı tarih destek başlangıç tarihi olarak 

kabul edilir. İşletme revizyon talep ederse kurul kararı ile 2 kez revizyon yapılabilir.  

İşletme, kurul tarafından uygun bulunan ve alınan mal veya hizmetler için Destek Ödeme Talep 

Formu ve KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları ekinde belirtilen belgelerle 

birlikte KBS üzerinden ödeme talebinde bulunur. İşletmenin “Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, 

Yazılım ve Ofis Donanım Desteği” ve/veya “Sabit Yatırım Desteği” için ödeme talebinde 

bulunması durumunda işletme ziyaret edilerek destek ödemesine konu olan makine, teçhizat, 

yazılım ve ofis donanımlarına ilişkin tespit tutanağı düzenlenir. Destek başvuru, değerlendirme ve 

ödeme süreçlerine ilişkin adımlar Şekil 3’te yer almaktadır. 

Desteğin süresi boyunca ve sonrasında işletme YGD İşletme İzleme Raporu aracılığıyla 3 kez 

izlenir. Birinci izleme desteğin başlangıç tarihi itibarıyla 1. ve ikinci izleme 2.  yılın bitimini müteakip 

30 gün içerisinde işletmenin vergi mükellefiyetinin devam edip etmediğinin elektronik ortamda 

sorgulanması ile üçüncü izleme ise 3. yılın son 90 günü içerisinde işletme yerinde ziyaret edilerek 

yapılır. 

Şekil 3 - Destek Başvuru, Değerlendirme ve Ödeme Süreci 

Kurul 

Değerlendirmesi
Ön 

Değerlendirme

Kabul Etme

Reddetme

Uygulamalı 

Girişimcilik 

Eğitimi

Destek 

Başvurusu

İşletmenin 

Kurulması

Destek 

Ödemesi

Revizyon

İtiraz

Taahhütname

İtiraz 

Komisyonu

Veri 

Tabanına 

Kayıt

TespitDestek Ödeme 

Talep Formu

Reddetme
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a. Tanımlayıcı İstatistikler 

Bu bölümde KOSGEB idari kayıtları baz alınmış ve ilk olarak UGE’lere ve UGE katılımcısı 

girişimcilere ilişkin istatistiklere, ardından YGD ile işini kuran girişimcilere ilişkin istatistiklere ve 

son olarak YGD’ye ilişkin temel istatistiklere yer verilmiştir.  

i. KOSGEB UGE’ye ilişkin tanımlayıcı istatistikler 

KOSGEB kayıtlarına göre 2010-2018 yılları arasında Türkiye genelinde 35.521 UGE 

düzenlenmiştir. Bu eğitimlerde 1.171.094 kişi eğitim almıştır. KOSGEB kayıtlarında yer alan 35.521 

UGE’nin yıllara göre dağılımı Grafik 1’de yer almaktadır.  

Grafik 1 - Yıllara Göre UGE Sayıları 1 

 

Kaynak: KBS 

Grafik 1 incelendiğinde 2018 yılına kadar her yıl verilen eğitim sayılarının sürekli olarak arttığı 

görülmektedir. Ancak 2016 yılı ile birlikte eğitimlere olan talebin artması ve eğitim sürelerinin de 

kısaltılması ile açılan UGE sayıları da iki katına çıkmıştır. 2018 yılındaki azalışı ise programın yıl 

sonunda sonlandırılacağının belli olması nedeniyle daha az eğitim düzenlenmesi ile açıklamak 

mümkündür. 

Katılımcı sayılarında da, UGE sayılarına paralel bir durum görülmektedir. Yıllara göre katılımcı 

sayıları kadın - erkek katılımcı sayılarını da içerecek şekilde Grafik 2’de yer almaktadır. 

                                                           
1 Bu grafikte 18 kursun yılı tespit edilememiştir. 
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Grafik 2 - Yıllara Göre Katılımcı Sayıları 1 

 

Kaynak: KBS 

Katılımcı sayılarının, 2017 yılına kadar artan UGE sayılarına paralel olarak sürekli olarak arttığı ve 

2017 yılında en yüksek katılımcı sayısına ulaşıldığı görülmektedir. Yıllara göre katılımcı sayıları 

incelendiğinde kadın ve erkek katılımcıların katılım oranlarının 2011 yılı itibarıyla erkek katılımcılar 

lehine açılmaya başladığı ve ancak 2018 yılına gelindiğinde aradaki farkın kapandığı hatta kadın 

katılımcıların ilk kez erkek katılımcıları sayıca geçtiği görülmektedir. 2016 yılına kadar erkek 

katılımcılar hemen hemen sabit bir oranla kadın katılımcıların sayı olarak önündedir. UGE 

katılımcılarının cinsiyete göre dağılımı Grafik 3’te yer almaktadır.  

Grafik 3 - UGE Alanların Cinsiyete Göre Dağılımı 

                          

Kaynak: KBS 

UGE’ye katılan girişimcilere ilişkin istatistikler incelendiğinde cinsiyete göre katılımcı sayılarının 

dağılımında büyük bir farklılık olmadığı ancak erkek katılımcıların sayısının nispeten fazla olduğu 

görülmektedir. Eğitimlerin ve katılımcı sayılarının illere göre dağılımı Tablo 3’te yer almaktadır. 

                                                           
1 Bu grafikte 1.433 erkek ve 1.322 kadın olmak üzere 2.755 kişinin eğitim aldığı yıl tespit edilemediği için grafiğe dâhil 
edilmemiştir. 
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Tablo 3 - İllere Göre Düzenlenen UGE’ler ve Katılımcı Sayıları 1 

İl 
Düzenlenen 

Eğitim 
Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 

İl 
Düzenlenen 

Eğitim 
Sayısı 

Katılımcı 
Sayısı 

İstanbul 3.656 140.811 Giresun 295 7.468 

İzmir 2.230 47.501 Yozgat 293 10.282 

Ankara 2.074 57.065 Çorum 284 6.926 

Sakarya 1.096 52.107 Uşak 277 12.399 

Bursa 1.036 21.286 Kırklareli 271 4.859 

Antalya 877 18.530 Kars 265 7.312 

Kocaeli 868 22.722 Amasya 249 6.730 

Kayseri 822 19.464 Elazığ 248 12.326 

Adana 769 22.360 Muş 245 6.366 

Gaziantep 749 20.332 Bolu 236 10.349 

Konya 749 18.984 Diyarbakır 233 15.137 

Mersin 748 16.782 Isparta 226 18.653 

Van 704 24.638 Nevşehir 209 5.348 

Denizli 669 16.974 Bitlis 203 4.903 

Hatay 652 14.351 Bilecik 197 5.978 

Malatya 571 14.601 Burdur 197 23.849 

Şanlıurfa 548 18.173 Edirne 197 6.595 

Muğla 502 11.927 Karabük 184 6.972 

Eskişehir 492 12.843 Hakkâri 180 4.019 

Erzurum 485 21.758 Bingöl 176 5.612 

Manisa 461 26.266 Sinop 175 5.539 

Samsun 456 16.948 Siirt 167 4.514 

Kütahya 449 25.555 Ordu 165 8.023 

Tokat 446 12.396 Bartın 160 5.626 

Balıkesir 444 13.660 Ağrı 152 5.573 

Zonguldak 428 13.540 Yalova 145 4.096 

Kahramanmaraş 426 16.450 Batman 143 10.063 

Kastamonu 413 18.006 Niğde 139 5.366 

Aydın 408 9.383 Rize 135 7.486 

Tekirdağ 403 12.781 Artvin 123 3.312 

Afyonkarahisar 389 16.135 Kırıkkale 120 4.581 

Osmaniye 388 12.834 Kırşehir 118 3.730 

Sivas 384 11.043 Çankırı 117 5.174 

Adıyaman 355 11.522 Kilis 113 3.614 

Mardin 348 13.661 Gümüşhane 110 9.275 

Aksaray 343 18.206 Şırnak 108 3.181 

Düzce 332 14.052 Ardahan 66 1.668 

Çanakkale 324 6.203 Tunceli 60 2.122 

Trabzon 313 10.776 Iğdır 60 1.452 

Karaman 312 7.330 Bayburt 44 1.151 

Erzincan 307 10.754    

Kaynak: KBS 

                                                           
1 2.755 Katılımcıya ilişkin hangi ilde eğitim aldığı bilgisine ulaşılamadığı için tabloda yer verilmemiştir. 
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En çok katılımcı, İstanbul (tüm katılımcıların %12’si), Ankara (%4,9’u), Sakarya (%4,4’ü) ve 

İzmir’de (%4,1’i) yer almaktadır.  

İller bazında kadın katılımcılara ilişkin istatistikler incelendiğinde ise UGE alan kadın oranının en 

yüksek olduğu illerin sırasıyla; %57,1 ile Çanakkale, %56,2 ile Burdur ve %55,8 ile Mersin olduğu 

görülmüştür. UGE alan kadın oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla %26,5 ile Siirt, %28,9 ile 

Van ve %29,4 ile Batman’dır. 

KOSGEB’den UGE alan katılımcıların sayısı, Türkiye’nin 31.12.2018 tarihi itibarıyla çalışma 

çağındaki nüfusunun 1 %2,1’ine karşılık gelmektedir. Aynı oranlara il bazında bakıldığında ise 

Burdur ili öne çıkmaktadır. Burdur ilinde her 100 kişiden 12,9’u UGE almıştır. Kadın girişimcilerde 

bu oran daha da artmakta ve her 100 kadından 15’inin, her 100 erkekten ise 11’inin UGE aldığı 

görülmektedir. İl nüfuslarına göre oranlara bakıldığında en düşük oranın %1 ile Şırnak’ta olduğu 

görülmektedir. Şırnak’ta her 100 kadından sadece 0,6’sı UGE alırken, erkeklerde bu oran 1,3 olarak 

gerçekleşmiştir.  

KOSGEB dışında diğer kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen UGE’ler ve katılımcı sayıları 

Tablo 4’te yer almaktadır.  

Tablo 4 - İllere Göre Düzenlenen UGE ve Katılımcı Sayıları 2 

Kursu Düzenleyen Kurum/Kuruluş 
Düzenlenen 

Eğitim Sayısı 
Katılımcı Sayısı 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 14.285 348.050 

Üniversite 4.414 349.053 

Belediye 3.472 93.687 

KOSGEB 3.132 86.227 

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 2.573 76.301 

Kalkınma Ajansları 1.842 54.099 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) 968 27.732 

Diğer 3 4.835 133.190 

TOPLAM 35.521 1.168.339 

Kaynak: KBS 

En çok eğitim veren kurumun İŞKUR olduğu görülmektedir. İŞKUR tarafından verilen UGE 

sayıları ile diğer kurum/kuruluşların eğitim sayıları arasında büyük bir fark olduğu görülmektedir. 

                                                           
1 15 – 64 yaş grubundaki nüfus çalışma çağındaki nüfus olarak adlandırılmaktadır. 
2 2.755 Katılımcıya ilişkin hangi kurum/ kuruluştan UGE aldığı bilgisine ulaşılamadığı için tabloda yer verilmemiştir. 
3 TOSYÖV, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Esnaf ve Sanatkârlar Derneği, GAP İdaresi Başkanlığı, TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası vb. 
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Ancak, verilen eğitim sayısına göre katılımcı oranlarına bakıldığında en yüksek oranın eğitim başına 

79 kişi ile üniversitelerde olduğu görülmektedir. Bunun sebebi üniversiteler başlığı altında yer alan 

UGE’lere örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleri ve derslere kayıtlı öğrencilerin de 

katılımcı sayısına dâhil edilmesidir. Üniversitelerdeki bu durumu göz önüne aldığımızda, UGE’lere 

en çok İŞKUR aracılığıyla katılım sağlandığı görülmektedir. Bunları sırasıyla belediyeler, KOSGEB 

ve TSO’lar izlemektedir.  

UGE’ye katılan girişimcilere ilişkin bir diğer istatistik ise katılımcıların UGE’ye katıldıkları tarihteki 

eğitim durumlarıdır. Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları Grafik 4’te yer almaktadır.  

Grafik 4 - Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Kaynak: KBS 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde UGE’lere en çok lisans 

mezunlarının rağbet gösterdiği görülmektedir. Onları lise/ortaöğretim mezunlarının ve 

ilkokul/ilköğretim mezunlarının takip ettiği görülmektedir.  

ii. YGD ile işini kuran girişimcilere ilişkin istatistikler 

Eğitimlere ve desteğe ilişkin temel istatistiklerin ardından YGD ile işini kuran girişimcilere ilişkin 

veriler analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre UGE katılımcılarının %10’u eğitim sonrası YGD 

başvuru formu doldurmuş, %7,4’ü kurula girmiştir. Kurulda destek alması uygun bulunan 

işletmelerin eğitime katılanlara oranı %7’dir. UGE katılımcılarının %5,6’sı eğitim sonrası destekten 

faydalanmıştır. Hem kadın hem de erkeklerde işini kurma oranı %5,2’dir. İller bazında bakıldığında 

işini kuranların eğitim alanlara oranı en yüksek olan şehirler %13,3 ile Mardin, %11,4 ile Ordu ve 
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%10,8 ile Kırşehir’dir. Kadınlar için bu şehirler; %12,1 ile Mardin ve Ordu, %11,2 ile Kırşehir’dir. 

Burada dikkat çeken istatistiklerden birisi eğitim alan kadın girişimci oranının en yüksek olduğu 

Burdur ilinin işini kuran kadın girişimci oranında %2,1 ile alt sıralarda yer almasıdır. İşini kuran 

girişimci oranlarının en düşük olduğu iller ise %1,5 ile Gümüşhane, %1,8 ile Hakkâri ve %1,9 ile 

Kütahya olmuştur. İş kurma oranının düşük olduğu iller arasında UGE katılımcı sayısı yüksek olan 

Sakarya dikkat çekmektedir. Sakarya’da eğitim alan girişimcilerin işini kurma oranı %2,1’dir. 

Destekten faydalanan girişimcilerin eğitim durumlarına göre dağılımları Grafik 5’te yer almaktadır. 

Grafik 5 - Destekten Faydalanan Girişimcilerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 1 

 

Kaynak: KBS 

UGE alan girişimcilerin eğitim düzeylerine (bkz. Grafik 4) göre eğitime en çok rağbet gösterenler 

lisans mezunları olurken en çok iş kuranlar ise lise/ortaöğretim mezunları olmuştur.  

KOSGEB ile işini kuran girişimcilerin UGE aldıkları kurum ve kuruluşlara göre dağılımları Grafik 

6’da yer almaktadır.  

 

 

 

                                                           
1 Bu grafikte 5.434 girişimcinin eğitim düzeyi bilgisine ulaşılamadığından grafiğe dâhil edilmemiştir. 
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Grafik 6 - Eğitim Alınan Kurum/Kuruluşlara Göre Destekten Faydalanma Oranları 1 

 

Kaynak: KBS 

Eğitime katılan girişimci sayılarına göre destek alanların oranlarına bakıldığında ESOB’ların 

düzenlediği UGE’lere katılan girişimcilerin %8,8’i, TSO’lar ve KOSGEB’in düzenlediği eğitimlere 

katılanların ise %7,9’u YGD ile işini kurmuştur. Genellikle birbirine yakın oranlar çıkmakla birlikte 

en düşük oranın üniversitelerde olduğu görülmektedir. Bunun sebebi daha önceki bölümde de 

açıklandığı gibi üniversitelerde verilen girişimcilik dersleri kapsamındaki derslere katılan 

öğrencilerin de katılımcı sayısına dâhil edilmesidir.  

Sayısal olarak bakıldığında ise YGD ile işini kuran 66.148 girişimcinin %34,4’ünün İŞKUR 

tarafından düzenlenen UGE’ler aracılığı ile YGD aldığı görülmüştür. 

GDP kapsamında alınan UGE katılım belgelerinin herhangi bir geçerlilik süresi olmadığından 

girişimciler eğitim aldıktan sonra istedikleri zaman iş yerlerini kurup destek başvurusunda 

bulunabilmekteydi. Girişimcilerin işletmelerini UGE aldıktan ne kadar süre sonra kurduklarına 

ilişkin istatistikler Grafik 7’de yer almaktadır. 

 

 

                                                           
1 Bu grafikte 5.426 kişinin katıldığı kurs tespit edilememiştir. 
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Grafik 7 - UGE'den Sonra İşletme Kurana Kadar Geçen Süre1 

 

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), KBS 

İşletmelerin %78,6’sı eğitim aldıkları yıl içerisinde, %11,5’i ise eğitimin üzerinden 12 - 24 ay 

geçtikten sonra işini kurmuştur. İşletmelerin %90,1’i 24 ay içerisinde işletmesini kurmuştur. 

Eğitimden sonraki 24 - 36 ay arasında işini kuranların oranı %4,6 iken 36 aydan sonra işini 

kuranların oranı %5,4’tür. Aynı yıl içerisinde işletmesini kuran işletmelerin kuruluş tarihleri ay 

bazında incelendiğinde %32,1’inin eğitimin bittiği ay içerisinde %70,9’nun ilk 3 ay içerisinde, 

%85’inin ise eğitimin bitişi ile birlikte ilk 6 ay içerisinde işletmesini kurmuş olduğu görülmektedir. 

Eğitimin bittiği ay içerisinde işletmesini kuran girişimcilerin işletmesini kuran tüm girişimcilere oranı 

ise %25,7’dir. Destek alan girişimcilerin %68,1’i ilk 6 ay içerisinde işletmesini kurmuştur. 

iii. YGD’ye ilişkin temel istatistikler 

GDP altında yer alan YGD uygulandığı süre boyunca hedef kitleye verilen toplam KOSGEB destek 

miktarının %39’unu oluşturmuştur. YGD’nin GDP içerisindeki payı ise %99,5’ti. Uygulandığı 

sürede destek kapsamında 66.148 işletmeye 1.680.442.193 ₺ destek ödemesi yapılmıştır. Bu süre 

sonunda KOSGEB’in destek tutarı bakımından en fazla kaynak ayırdığı destek YGD olmuştur. 

2012-2019 döneminde kurullarda değerlendirilen YGD’ye ilişkin değerlendirme sonuçlarına ait 

dağılım Tablo 5’te yer almaktadır. Girişimcilerin 2010 – 2018 yılları arasında sistem üzerinden 116 

binden fazla başvuru formu doldurduğu ve 86 binden fazla işletmenin destek alabilmek için kurula 

girdiği görülmüştür. Kurula giren bu işletmelerden 81 bini kuruldan destek için onay almıştır. Onay 

alan bu işletmelerden ise 78 binden fazlası taahhütname vermiş ancak 66.148 işletme 

                                                           
1 5.428 işletmenin UGE aldığı tarih tespit edilemediğinden grafiğe dâhil edilememiştir. 
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desteklenmiştir. Taahhütname veren işletmelerden 12 bin tanesinin herhangi bir sebeple ödeme 

almadığı ya da alamadığı, 5 binden fazla işletmenin ise kurulda reddedildiği diğer bir deyişle destek 

almaya hak kazanamadığı görülmektedir.  

Tablo 5 - Programa İlişkin Başvuru Sonuçları  

Kurul Kararları Başvuru Sayısı 

Onaylanan 81.161 

Reddedilen 5.475 

Revize Edilen 12.682 

Sonlandırılan 4.827 

Toplam Başvuru 1 86.636 

Kaynak: KBS 

Yıllara göre kurula giren dosyaların reddedilme oranları Grafik 8’de yer almaktadır.  

Grafik 8 - Yıllara Göre YGD Kurulları Ret Oranları 2 

 

Kaynak: KBS 

KOSGEB destek başvuruları 2011 yılı Aralık ayı ile birlikte online olarak alınmaya başlamıştır. 

Dolayısıyla, 2012 – 2019 yılları arasında kurulda görüşülerek hakkında onay ya da ret kararı verilen 

destek başvuruları dikkate alınmıştır. Toplam ret oranlarına bakıldığında başvuruların %6,7’si 

reddedilmiştir. Ret oranının en yüksek olduğu yılların 2017 – 2018 yılları olduğu görülmektedir.  

                                                           
1 Revize edilen ve sonlandırılan satırı toplam satırına dâhil edilmemiştir. Bunun nedeni revize edilen başvuruların 
daha sonra onaylanması veya reddedilmesi, sonlandırılan başvuruların ise onaylanan başvurulara dâhil olmasıdır.  
2 Reddedilen başvurulardan 26 tanesinin, kabul edilen başvurulardan ise 189 tanesinin kurul karar tarihi tespit 
edilememiştir. 

%98,5
%97,1

%96,0
%95,3 %94,8

%92,4
%90,8 %91,2

%1,5
%2,9

%4,0 %4,7 %5,2
%7,6

%9,2 %8,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kabul Red



 

27 

2010 - 2018 Döneminde 66.148 işletmeye 1 milyar 680 milyon ₺ destek ödemesi yapılmıştır. Destek 

gerçekleşmelerinin il bazlı dağılımı Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6 - İllere Göre Destek Gerçekleşmeleri 

İl 
İşletme 
Sayısı 

Destek Tutarı 

(₺) 
İl 

İşletme 
Sayısı 

Destek Tutarı 

(₺) 

İstanbul 5.544 129.807.817 Isparta 522 12.084.467 

Ankara 3.809 98.098.537 Tekirdağ 519 12.207.711 

İzmir 2.830 70.216.77 Muş 515 11.983.929 

Adana 1.898 45.127.983 Burdur 499 13.066.500 

Mersin 1.846 53.788.974 Aksaray 498 11.638.613 

Bursa 1.841 51.360.817 Bolu 495 12.601.349 

Mardin 1.554 45.394.450 Kütahya 489 12.666.831 

Kahramanmaraş 1.492 38.280.152 Erzincan 474 11.385.879 

Konya 1.409 39.937.995 Karaman 464 11.965.383 

Kayseri 1.374 30.966.793 Sinop 453 10.973.149 

Kocaeli 1.348 34.228.967 Bingöl 449 13.921.798 

Şanlıurfa 1.335 28.514.337 Giresun 428 12.920.114 

Antalya 1.314 30.034.105 Karabük 427 9.986.725 

Samsun 1.262 31.981.914 Rize 406 10.936.233 

Denizli 1.245 34.125.668 Nevşehir 403 8.784.744 

Sakarya 1.173 29.639.419 Kırıkkale 391 9.800.229 

Diyarbakır 1.142 43.774.566 Adıyaman 382 9.190.744 

Elazığ 1.135 25.955.195 Kırşehir 382 10.655.900 

Gaziantep 1.112 29.456.966 Kastamonu 379 8.320.538 

Malatya 1.103 27.196.480 Siirt 377 10.654.521 

Erzurum 1.093 27.210.749 Bitlis 375 9.757.651 

Muğla 1.063 26.967.512 Çanakkale 325 7.152.879 

Osmaniye 1.061 25.281.581 Yalova 316 7.899.580 

Balıkesir 1.022 24.530.223 Kars 306 8.343.458 

Ordu 1.014 27.807.617 Niğde 304 7.428.727 

Van 978 27.713.635 Edirne 289 7.513.019 

Düzce 899 24.018.809 Ağrı 283 6.551.519 

Manisa 869 20.932.750 Bartın 283 7.792.225 

Tokat 836 19.513.567 Bilecik 263 6.853.174 

Batman 821 21.578.595 Kırklareli 256 5.798.184 

Eskişehir 807 20.940.568 Artvin 233 6.935.600 

Hatay 745 15.845.369 Şırnak 200 4.779.343 

Trabzon 699 19.416.980 Kilis 194 4.428.336 

Amasya 685 16.198.635 Ardahan 177 3.886.416 

Uşak 673 17.339.460 Çankırı 173 3.848.377 

Çorum 643 15.065.519 Gümüşhane 151 3.765.287 

Sivas 604 14.887.081 Iğdır 149 3.442.972 

Afyonkarahisar 594 14.179.597 Hakkâri 148 2.959.632 

Zonguldak 569 16.878.924 Tunceli 128 2.692.462 

Aydın 560 13.529.160 Bayburt 89 2.501.228 

Yozgat 553 12.642.531    
Kaynak: KBS 
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İşletme başına destek tutarı 25 bin ₺’den fazladır. İşletme başına destek tutarının en yüksek olduğu 

il 38 bin ₺ ile Diyarbakır olurken, en düşük olduğu il ise 20 bin ₺ ile Hakkâri olmuştur. Bölge bazında 

bakıldığında işletme başına destek tutarının en yüksek olduğu bölge Güneydoğu Anadolu 

bölgesidir. YGD kapsamında verilen toplam destek tutarının %7,7’sini İstanbul, %5,8’ini Ankara, 

%4,2’sini İzmir’de yer alan işletmeler almıştır. Benzer şekilde desteklenen işletmelerin %8,4’ü 

İstanbul’da, %5,8’i Ankara’da ve %4,3’ü İzmir’de yer almaktadır. İller bazında destekten yararlanan 

işletme sayıları ve destek tutarlarına göre yoğunlukları gösteren harita Şekil 4’te yer almaktadır. 

Şekil 4 - Desteklenen İşletme Sayıları ve Destek Tutarlarına Göre Yoğunluklar 

 

Kaynak: KBS 

YGD kapsamındaki destek gerçekleşmelerinin bileşen bazında dağılımı Tablo 7’de yer almaktadır. 

Tablo 7 - Destek Gerçekleşmeleri 

Destek Alt Başlığı İşletme 
Sayısı 

Destek Tutarı (₺) İşletme Başına 

Destek Tutarı (₺) 

Sabit Yatırım Desteği             
(Geri Ödemeli) 

3.499 181.022.809 51.735,58 

Kuruluş Dönemi Makine, 
Teçhizat, Yazılım ve Ofis 
Donanım Desteği 

61.367 775.676.044 12.640 

İşletme Kuruluş Desteği 59.473 97.918.577 1.646 

İşletme Giderleri Desteği 59.473 624.028.661 10.493 

İş Kurma Giderleri Desteği 2.045 1.335.890 653 

Danışmanlık Giderleri Desteği 575 460.211 800 

GENEL TOPLAM 66.148 1 1.680.442.193 25.404 

Kaynak: KBS 

                                                           
1 Bir işletme birden fazla destek alt başlığında destek aldığından destek alan net işletme sayısı verilmiştir. 
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YGD kapsamında KOBİ’lere verilen toplam destek tutarının bileşen bazında dağılımı Grafik 9’da 

yer almaktadır. 

Grafik 9 - YGD Toplam Destek Tutarının Desteklere Göre Dağılımı 

 

Kaynak: KBS 

YGD kapsamında verilen alt desteklere bakıldığında toplam destek tutarının %10,8’ini Sabit 

Yatırım Desteği oluştururken, %89,2’sini geri ödemesiz destekler oluşturmuştur. Destek alan 

işletmelerin yalnızca %5,3’ü Sabit Yatırım Desteğinden faydalanmıştır. Geri ödemesiz Makine, 

Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinde bu oran %92,7; İşletme Kuruluş Desteğinde %89,1 

ve İşletme Giderleri Desteğinde ise %89,9 olarak gerçekleşmiştir. İşletme sayılarına göre en az 

faydalanılan destek alt başlığı sabit yatırım desteği olmuştur. Sabit Yatırım Desteğinin sektörel 

dağılımı Grafik 10’da yer almaktadır.  

Grafik 10 - Sabit Yatırım Desteği Sektörel Dağılımı 

 

Kaynak: KBS 
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Sabit Yatırım Desteğinden en fazla faydalanan sektör “İmalat” sektörü olurken, bunu “Konaklama 

ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” ve “Diğer Hizmet Faaliyetleri” takip etmiştir. “Toptan ve 

Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı” alanında faaliyet 

gösteren işletmeler hem tutar hem işletme sayısı bakımından YGD’den en fazla yararlananlar 

olmasına rağmen (bkz. Tablo 8) Sabit Yatırım Desteğinden çok fazla faydalanmadıkları 

görülmektedir. Destek programının uygulandığı dönem boyunca, erkek girişimcilere 812 milyon 

₺’den fazla, kadın girişimcilere ise 784 milyon ₺’den fazla destek ödemesi yapılmıştır. 1  

YGD gerçekleşmelerinin sektör bazlı dağılımı Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8 - Destek Gerçekleşmelerinin Sektör Bazlı Dağılımı 

Sektör * İşletme Sayısı Destek Tutarı (₺) 

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara 
Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 

22.263 537.596.622 

İmalat 15.227 409.588.207 

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 9.377 264.682.759 

Diğer Hizmet Faaliyetleri 6.965 185.548.588 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 5.600 135.726.493 

İnşaat 2.657 58.378.245 

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 2.026 47.690.284 

Bilgi ve İletişim 1.325 24.064.883 

Ulaştırma ve Depolama 284 7.221.759 

Finans ve Sigorta Faaliyetleri 159 3.095.078 

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve 
İyileştirme Faaliyetleri 

102 3.647.796 

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve 
Dağıtımı 

85 1.630.982 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 41 1.261.477 

Diğer Sektörler** 5 61.869 

Diğer*** 32 247.152 

GENEL TOPLAM 66.148 1.680.442.193 

* Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması olan NACE Rev.2’ye göre harf bazında sektörleri 
ifade etmektedir. 
** Gayrimenkul Faaliyetleri, Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık, İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri 
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor  
*** Sektör bilgisine ulaşılamayan işletmeleri ifade etmektedir.  
Kaynak: KBS 

YGD’den en fazla “Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin 

Onarımı” sektöründe faaliyet gösteren işletmeler faydalanırken toplam destek tutarının %32’sini de 

                                                           
1 5.178 girişimci için cinsiyet verisi tespit edilememiş ve bu girişimcilere 83 milyon ₺ ödeme yapılmıştır. 
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bu sektörde yer alan işletmeler paylaşmıştır. Tablo 8’de ilk 5 sırada yer alan sektörler toplam 

desteklenen işletme sayısının %89,8’ini oluşturmaktadır. Sektörlere göre destek tutarları açısından 

bakıldığında ise toplam destek tutarının %91,2’sinin yine ilk 5 sıradaki sektör tarafından paylaşıldığı 

görülmektedir.  

Tablo 9’da destek gerçekleşmelerinin ölçek bazlı dağılımı yer almaktadır.  

Tablo 9 - Destek Gerçekleşmelerinin Ölçek Bazlı Dağılımı 1 

Ölçek İşletme Sayısı Destek Tutarı (₺) 

Mikro 66.018 1.677.324.554 

Küçük 104 2.604.732 

Orta 3 132.247 

Diğer* 23 380.660 

GENEL TOPLAM 66.148 1.680.442.193 

* Ölçek bilgisine ulaşılamayan işletmeleri ifade etmektedir. 
Kaynak: KBS 

Destek programı kapsamında yeni kurulan işletmeler desteklendiğinden işletmelerin çok büyük bir 

çoğunluğunun mikro ölçekli olduğu görülmektedir. Destek gerçekleşmelerinin 2010-2018 dönemi 

için yıl bazlı dağılımı Tablo 10’da yer almaktadır. 

Tablo 10 - Destek Gerçekleşmelerinin Yıl Bazlı Dağılımı 

Yıl İşletme Sayısı Destek Tutarı (₺) 

2010 43 315.458 

2011 2.397 25.841.093 

2012 4.969 51.221.120 

2013 8.066 84.341.884 

2014 10.199 105.587.452 

2015 11.825 125.672.423 

2016 15.535 238.982.317 

2017 22.891 442.813.435 

2018* 31.790 596.332.602 

GENEL TOPLAM 66.148 1.671.107.783,76 

Kaynak: KBS 

                                                           
1 Ölçekler belirlenirken işletmelerin başvuru aşamasındaki KOBİ beyannameleri dikkate alınmıştır. 
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Destek oranlarının ve destek alan işletme sayılarının her yıl artarak devam ettiği görülmektedir. Bir 

önceki yıla kıyasla verilen destek tutarlarındaki en büyük artışın 2017 yılında gerçekleştiği 

görülmektedir. Yıllar bazında verilen UGE’ler ile birlikte değerlendirildiğinde 2017 yılında destek 

tutarlarında yaşanan bu artış normal karşılanmaktadır. Destek gerçekleşmelerinin 2010-2018 

dönemi için işletmelerin bağlı olduğu meslek kuruluşu bazında dağılımı Tablo 11’de yer almaktadır.  

Tablo 11 - Destek Gerçekleşmelerinin Meslek Kuruluşu Bazında Dağılımı 1 

Bağlı Olunan Meslek Kuruluşu İşletme Sayısı Destek Tutarı (₺) 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
(TESK) – Esnaf ve Sanatkârlar Odası 

43.069 1.055.161.186 

TOBB Ticaret Odası 11.464 297.256.839 

TOBB Ticaret ve Sanayi Odası 9.194 260.840.447 

TOBB Sanayi Odası 89 2.899.289 

TOBB Ticaret Borsası 74 1.606.547 

TOBB Deniz Ticaret Odası 35 689.448 

Diğer 2.219 61.974.170 

GENEL TOPLAM 66.144 1.680.427.926 

Kaynak: KBS 

Destek alan işletmelerin %65,1’ini TESK üyelerinin oluşturduğu görülmektedir. Tutar olarak 

bakıldığında TESK üyeleri verilen toplam desteğin de %62,8’ini almıştır. İşletmelerin statülerine 

göre dağılımı Tablo 12’de yer almaktadır. 

Tablo 12 - İşletmelerin Türlerine Göre Dağılımı 

İşletme Türü İşletme Sayısı Destek Tutarı (₺) 

Şahıs İşletmesi 55.541 1.370.706.900 

Limited Şirket 9.300 272.223.010 

Anonim Şirket 876 28.519.370 

Adi Ortaklık 182 3.976.727 

Kollektif Şirket 2 114.903 

Diğer 247 4.895.519 

GENEL TOPLAM 66.148 1.680.436.429 

Kaynak: KBS 

                                                           
1 Bu tabloda 4 işletmenin bağlı olduğu oda tespit edilememiştir. Bu işletmelere toplamda 14.266,54 ₺ destek ödemesi 
yapılmıştır. 
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Destekten faydalanan işletmelerin %84’ü şahıs işletmesi, %14,1’inin ise limited şirket olarak 

kurulduğu görülmektedir. Şahıs işletmelerine verilen destek; toplam destek tutarının %81,6’sını, 

limited şirketlerine verilen destek ise %16,2’unu oluşturmaktadır. Anonim şirketlerin destek 

tutarından aldığı pay ise %1,7’de kalmıştır. 

b. Literatür Tarama Sonuçları 

Çalışmanın bu bölümünde ilk olarak yurt içinde ve yurt dışında girişimcileri desteklemeye yönelik 

uygulanan destek programları araştırılmıştır. Böylece, girişimcilik destekleri için genel bir çerçeve 

oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı örneklerle kıyaslama yapılması hedeflenmiştir. Ardından 

girişimcilik destek programları için daha önce yurt içinde ya da yurt dışında yapılan değerlendirme 

çalışmaları incelenerek benzer deneyimlerden dersler çıkarılması amaçlanmıştır. 

i. Girişimcilik destekleri  

Girişimciliği ve KOBİ faaliyetlerini teşvik etmek, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin 

gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Ancak, geçmiş yıllarda KOBİ politikasının bir parçası 

sayılan girişimcilik günümüzde birçok ülke tarafından ayrı bir politika alanı olarak ele alınmaktadır 

(Kalkınma Bakanlığı, 2014). Girişimcilik politikası, KOBİ politikasına nazaran çok daha geniş 

kapsamlı bir kavramdır. KOBİ politikaları mevcut işletmelere ve bu işletmelerin sorunlarına yönelik 

tasarlanmaktadır. Ancak, girişimcilik politikalarının amacı, mevcut işletmeleri teşvik etmek değil, 

bağımsız olarak hareket eden bireylerin sosyal açıdan üretken girişimcilik faaliyetlerini teşvik eden 

ekonomik bir sistemi desteklemektir (Henrekson & Stenkula, 2010). Girişimciliğin teşvik edilmesi 

aynı zamanda aktif istihdam politikasının da önemli bir aracıdır. 

Dünyadaki başarılı girişimcilik politikası uygulamalarına bakıldığında (Silikon Vadisi, Tel Aviv vb.) 

girişimcilik ekosisteminin gelişmesinde devletin bilinçli ve doğrudan desteğinin son derece önemli 

olduğu görülmektedir. Girişimcilik faaliyetleri, devlet destekleri, hibeler, krediler ile finansmana, 

teknolojiye erişimin kolaylaştırılması şeklinde teşvik edilebilirken ayrıca işletme kuruluş öncesi ve 

sonrası danışmanlık ve eğitim faaliyetleri olarak da teşvik edilebilir. Ülkelerin girişimcilik politikaları 

kapsam itibarıyla farklılıklar göstermekle birlikte girişimcilerin devlet destekleri vasıtasıyla finanse 

edilmesi yaygın bir yaklaşımdır. Her ne kadar girişimcilik destekleri ülkemizde KOSGEB ile 

özdeşleşmiş olsa da farklı kurum ve kuruluşlar tarafından farklı destek programları da 

uygulanmaktadır. Ülkemizde girişimciliğin desteklenmesine yönelik uygulanan destek programları 

ile programlardan sorumlu kurum ve kuruluşlar Tablo 13’te yer almaktadır. 
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Tablo 13 - Girişimciliğin Desteklenmesine Yönelik Destek Programları - 2018 

Kurum ve 
Kuruluş 

Adı 
Programı Adı Program Amacı 

Programın 
Hedef Kitlesi 

Program Unsurları 

KOSGEB  

Girişimcilik Destek 
Programı – 
Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi 

Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında 
bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi 
rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve 
kendi iş fikirlerine yönelik iş planı 
hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmalarına 
katkı sağlamak 

Girişimci En az 32 ders saati girişimcilik eğitimi 

KOSGEB 
Girişimcilik Destek 

Programı – Yeni 
Girişimci Desteği 

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının 
çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin 
desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı 
işletmelerin kurulmasını sağlamak 

Girişimci 

a) İşletme Kuruluş Giderleri kapsamında, Geri ödemesiz 2.000 ₺ 
b)Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım 
Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde 
satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için 

geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 ₺ 
c) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden 
itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine 

yönelik olarak, aylık azami 5.000 ₺ ve toplamda geri ödemesiz olarak 

30.000 ₺ 
d) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım 
Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları 
için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç 
duyulması halinde Kurul Kararı ile % 50’ye kadar arttırılabilmektedir. 
Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis 

Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 ₺, İşletme Giderleri Desteği üst 

limiti 45.000 ₺ ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 ₺’yi 
geçmemektedir. 
e) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden 
itibaren 24 ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için 

teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 ₺ 

KOSGEB 
İŞGEM/TEKMER 

Programı 

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler 
arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar 
doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve 
sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon 
hizmetleri sağlayacak yapıların kurulmasını 
sağlamak 

İŞGEM için; İl 
özel idaresi, 

belediye, organize 
sanayi bölgesi 

(OSB) yönetimi, 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine 

%75 Destek oranı ile  
a) Ortak Kullanıma Yönelik Makine-Teçhizat ve Yazılım Desteği - 

500.000 ₺ - Geri Ödemesiz / 1.000.000 ₺ – Geri Ödemeli 

b) Personel Giderleri Desteği - 1.000.000 ₺ Geri Ödemesiz 
c) Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri Desteği - 

1.000.000 ₺ Geri Ödemesiz 

d) Mobilya Donanım Desteği - 300.000 ₺ - Geri Ödemesiz 
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Kurum ve 
Kuruluş 

Adı 
Programı Adı Program Amacı 

Programın 
Hedef Kitlesi 

Program Unsurları 

(TOBB) bağlı 
odalar 

TEKMER için; 
Üniversite, TGB 
yönetici şirketi, 

TTO, OSB 
yönetimi, kamu 

kurum/kuruluşları 
ile diğer firmalar 

İŞKUR 
Girişimcilik Eğitim 

Programları 
İŞKUR'a kayıtlı kişilerin kendi işlerini 
kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak 

Girişimci 
- Katılımcı zaruri gideri 
- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi 
- Sağlık Sigortası Prim Giderleri 

İŞKUR 
Kendi İşini Kurma 

Desteği 

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini 
kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve 
rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, 
destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer 
projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı 
olmak 

Girişimci 

Engelliler için: 
a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, 
onaylar, izinler,  ruhsatlar ve sigorta masrafları gibi masrafları için belge 

karşılığı olmak üzere 3.000 ₺ 
b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile 
belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, 
tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 

11.000 ₺ 
c) Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca 
belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili 
makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis 

malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil 36.000 ₺ 
Eski Hükümlüler için: 
Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru 
sonrasında bütçe imkânları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi 
uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 
katına kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan 
“kuruluş desteği” verilmektedir. 

Türkiye 
Bilimsel ve 
Teknolojik 
Araştırma 
Kurumu 
(TÜBİTAK) 

1512 - 
Teknogirişim 

Sermayesi Desteği 
Programı (BiGG) 

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam 
yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere 
dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından 
pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, 
böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve 

Girişimci 

a) Personel giderleri 
b) Seyahat giderleri, 
c) Alet, teçhizat, yazılım, yayın giderleri 
d) Malzeme ve sarf giderleri 
e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık ve hizmet alımları, 
f) Yeminli Mali Müşavir giderleri  
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Kurum ve 
Kuruluş 

Adı 
Programı Adı Program Amacı 

Programın 
Hedef Kitlesi 

Program Unsurları 

uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, 
teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri 
geliştirebilen başlangıç firmalarının 
oluşturulmasına katkı sağlamak 

Girişimcilere program kapsamında Girişimcilik Eğitimi verilmektedir. 
Sanayi deneyimi olan rehberlerle girişimciye ticari, teknik ve idari 
konularda destek sağlanmaktadır. 

TÜBİTAK 

2238 - Üniversite 
Girişimcilik ve 

Yenilikçilik 
Yarışması 

Üniversite düzeyinde girişimcilik ve yenilikçilik 
konularına yönelik farkındalığı artırmak ve 
çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan 
öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine 
yönelik uygun ortamı hazırlamak 

Girişimci 

Program kapsamında temel sektörler, tekno-girişimcilik, sosyal 
girişimcilik kategorileri olmak üzere 3 alanda ödül verilmektedir. 

Birinciye - 10.000 ₺ 

İkinciye – 7.500 ₺ 

Üçüncüye – 5.000 ₺ 

TÜBİTAK 

1514 - Girişim 
Sermayesi 

Destekleme 
Programı 

(GİSDEP) 

Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek 
nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama 
teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik 
faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve 
teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç 
duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları 
aracılığıyla karşılanması 

Teknoloji 
Transfer Ofisleri, 

Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgeleri, 

Yeterlik kararı 
verilen araştırma 

altyapıları 

a) Girişim Sermayesi Fonlarına katılacak Kuruluşun, bu Uygulama 
Esaslarının 6’ncı maddesindeki şartları sağlayan girişimler için 
ödeyeceği girişim sermayesi katkı payı, %50 oranında hibe şeklinde 
desteklenecektir. 
b) Kuruluşa ödenecek girişim sermayesi katkı payının %10’u kadar 
genel gider desteği sağlanacaktır. 
c) Desteklenen Kuruluşa yapılacak desteklere ilişkin sınırlamalar çağrı 
metninde belirtilir. 
(2) TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe 

desteğin azami tutarı 20 Milyon ₺, asgari tutarı 2 Milyon ₺ olacaktır. 
(3) TÜBİTAK’ın hibe destek oranı, TÜBİTAK Bilim Kurulu 
tarafından artırılabilir. 
TÜBİTAK tarafından desteklenecek Kuruluş sayısı ile destek tutarı, 
TÜBİTAK Başkanlığınca belirlenir. 

Tarımsal ve 
Kırsal 
Kalkınmayı 
Destekleme 
Kurumu 

2014-2020 IPARD 
Programı (IPARD 

II DÖNEMİ) 
Altıncı Başvuru 

Çağrı İlanı 

Yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın 
desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesi 
yoluyla mevcut işlerin korunması, bu şekilde 
kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin 
yükseltilmesi ve kırsal nüfusun azalmasının 
tersine çevrilmesi 

KOBİ 
Girişimci 

- Makine-ekipman alımı,  
- Yapım işleri, 
- Hizmet alımları, 
- Görünürlük giderleri desteklenmektedir. 
- Toplam destek bütçesi 60.000 Avro 

Tarım ve 
Orman 
Bakanlığı 

Genç Çiftçi 
Projelerinin 

Desteklenmesi 

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç 
çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir 
düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir 
kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç 
nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal 
alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin 
desteklenmesi 

Girişimci - 30.000 ₺ Hibe 
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TÜBİTAK tarafından girişimciler için uygulanan birçok destek programı olmakla birlikte GDP’den 

farklı olarak bu destek programları tamamen yenilikçi girişimcilere göre tasarlanmıştır. Benzer 

şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kuruluşu Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu’nun verdiği girişimcilik destekleri ise kırsal kalkınmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Bakıldığında en kapsayıcı girişimcilik desteğinin KOSGEB tarafından verildiği görülmektedir. 

Tablo 13’te yer alan kurumlar haricinde; yoksul birey ya da hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak 

işleri kurmaları, gelir elde etmeleri amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 

Gelir Getirici Proje Desteği sağlanmaktadır (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı). Ayrıca 

Kalkınma Ajansları da mali ve teknik destek programları ile il ya da bölgelerin sorunlarına ve 

kalkınmasına yönelik olarak belirlenmiş stratejik alanlarda destekler vermektedir. Bu stratejik alanlar 

içerisinde girişimciliğe ilişkin destekler de yer alırken konuların ve destek alanlarının farklılaşması 

nedeniyle, destek programına özgü kurallar ve koşullar belirlenebilmektedir.  

Çok geniş bir araştırma sahasına sahip olan girişimcilik konusu ile ilgili çok çeşitli açılardan 

(Girişimciliğin genetik ile ilgisi, psikolojik yönü, ekonomiler açısından önemi, girişimcilikte cinsiyet 

ayrımı vb.) konuyu irdeleyen sayısız araştırmaya ulaşılabilmektedir. Girişimcilik politikaları ve bu 

politikaların topluma ve girişimciye etkisi de sıklıkla araştırılan bir alan olmuştur. Konu, ülkelerin 

girişimcilik politikaları açısından incelendiğinde girişimcilik eğitimleri ve girişimcilere sağlanan 

devlet destekleri ön plana çıkmaktadır. Bu değerlendirme raporunda KOSGEB GDP’nin iki başlık 

altında incelediği düşünüldüğünde literatür taraması da girişimcilik eğitimleri ve girişimcilik 

destekleri olarak iki başlık altında yapılmıştır. 

Girişimcilik eğitimleri ile ilgili literatüre bakıldığında girişimcilik eğitimlerinin çeşitli grupların 

girişimcilik eğilimi, performansı vb. üzerine etkisine ilişkin çok sayıda tez/makale/bildiri gibi 

araştırma bulunduğu görülmektedir. Girişimcilik eğitimleri ile ilgili bazı çalışmalar Tablo 14’te yer 

almaktadır. 
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Tablo 14 - Girişimcilik Eğitimleri ile İlgili Literatür Taraması 

Araştırmacı Çalışmanın Adı 
Çalışma 

Türü 
Yıl 

Veri Toplama 
Yöntemi 

Veri Analiz 
Yöntemi 

KOSGEB 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin 
Değerlendirilmesine Yönelik Anket Çalışması Sonuçları 

Değerlendirme 
Çalışması 

2018 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz Metotları 

Selen ÇELİKÖZ 
Türkiye’de Kadın Girişimciliğin Gelişiminde Devlet 
Destekleri Girişimcilik Eğitimi Alan Kadın Girişimcilerin 
Analizi 

Yüksek Lisans 
Tezi 

2017 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz Metotları 

MARKA Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Etki Analizi 
Değerlendirme 

Çalışması 
2012 - Anket 

- İstatistiksel 
Analiz Metotları 

MARKA Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansı 

Kocaeli’de Girişimcilik Anketi 
Değerlendirme 

Çalışması 
2011 - Anket 

- İstatistiksel 
Analiz Metotları 

Gökben BAYRAMOĞLU, 
Menekşe ŞAHİN 

Çorum KOSGEB Müdürlüğünce Verilen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerini Değerlendirme ve İstihdam Etki 
Analizi Araştırması Sonuçları 

Değerlendirme 
Çalışması 

2017 
- Anket 
- Yüz Yüze 
Görüşme 

- Fayda/ Maliyet 
Analizi 

Hasan GÜNER, Adem 
KORKMAZ 

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi – Girişimcilik 
İlişkisi: Eğitim Alıp İş Kurmayanlar Üzerine Bir Araştırma 

Makale 2016 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz Metotları 

Mete Kaan NAMAL, Mustafa 
KOÇANCI, Beyhan AKSOY 

KOSGEB Girişimcilik Programı: Eleştirel Bir 
Değerlendirme 

Makale 2018 - İdari Kayıtlar  - İçerik Analizi 

Haluk TANRIVERDİ, Gül 
Nazik BAYRAM, Makbule 
ALKAN 

Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine 
Etkisinin İncelenmesi 

Makale 2016 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz Metotları 

Beyhan AKSOY, Mustafa 
KOÇANCI, Mete Kaan 
NAMAL 

Girişimcilik Motivasyonu: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
Katılımcıları Örneği 

Makale 2019 
- Yüz Yüze 
Anket 

- İstatistiksel 
Analiz Metotları 

Ümmü Gülsüm ONAY 
Kadın Girişimcileri Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler: 
Isparta KOSGEB Girişimcilik Destekleri Üzerine Bir 
Araştırma 

Yüksek Lisans 
Tezi 

2013 
- Derinlemesine 
Görüşme 

- İçerik Analizi 
- Betimsel Analiz 

Harun YILDIZ 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi 
Üzerindeki Etkisi: Mühendis Adayları Üzerinde Bir 
Uygulama 

Yüksek Lisans 
Tezi 

2018 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz Metotları 

Durdane SÜRÜCÜ 
İş Planı Hazırlama Yeteneğinin Gelişiminde KOSGEB 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin Rolü 

Yüksek Lisans 
Tezi 

2018 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz Metotları 
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Araştırmacı Çalışmanın Adı 
Çalışma 

Türü 
Yıl 

Veri Toplama 
Yöntemi 

Veri Analiz 
Yöntemi 

Dünya Bankası – Alexandria 
Valerio, Brent Parton, Alicia 
Robb 

Entrepreneurship Education and Training Programs 
around the World – Dimensions for Success 

Değerlendirme 
Çalışması 

2014 
- İdari Kayıtlar 
- Anket 

- Değerlendirilen 
her eğitim 
programı için 
farklı yöntemler 
uygulanmıştır. 

Highlands and Islands Enterprise 
Encouraging Entrepreneurship: Evaluation of the 
Entrepreneurship Support Programme 2013 - 2016 

Değerlendirme 
Çalışması 

2016 

- Çalıştay 
- Anket 
- İdari Kayıtlar 
- Derinlemesine 
Görüşme 

- İstatistiksel 
Analiz Metotları 
- İçerik Analizi 
- Betimsel Analiz 

Norfadhilah NASRUDİN, 
Norasmah OTHMAN 

Evaluation of Polytechnic Entrepreneurship Programs in 
Malaysia 

Makale 2012 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz Metotları 

Robert FAIRLIE, Dean 
KARLAN, Jonathan ZINMAN 

Behind the GATE Experiment: Evidence on Effects of 
and Rationales for Subsized Entrepreneurship Training 

Değerlendirme 
Çalışması 

2015 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz Metotları 
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Girişimcilik eğitimleri ile ilgili yabancı değerlendirme literatürü tarandığında; gerek üniversiteler ve 

diğer eğitim kurumları tarafından gerek de devletler tarafından verilen sayısız girişimcilik eğitim 

programı ve bu programlara ilişkin çeşitli kurumlar tarafından yapılmış birçok çalışma olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmalarda çoğunlukla KOSGEB UGE’nin çeşitli açılardan 

çalışma konusu olduğu anlaşılmaktadır. Kimi araştırmacılar konuyu kadın girişimciler açısından 

incelerken kimi araştırmacılar ise eğitimlerin girişimcilik eğilimi üzerine etkisi üzerinde durmuştur. 

İçerik itibarıyla bu rapor kapsamında yapılan çalışmaya en yakın araştırma, 2018 yılında KOSGEB 

tarafından yapılan “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Değerlendirilmesine Yönelik 

Anket Çalışması Sonuçları” olmuştur.  

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Anket 

Çalışması 

Çalışma 2011 – 2017 yılları arasında düzenlenen UGE’lerin etkinliğini ölçmek amacıyla söz konusu 

eğitimlere katılan 2.321 katılımcı ile KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

1 tarafından yapılmıştır. Çalışma belirtilen tarihlerde söz konusu eğitimlere katılan 2.321 katılımcı 

ile gerçekleştirilmiştir. Soru formunun ilk bölümünde katılımcılara, eğitimin genel profilini ortaya 

çıkarmaya yönelik sorular yöneltilirken ikinci bölümünde eğitimin niteliği ve etkinliğini ölçmeye 

yönelik sorular yöneltilmiştir. Yürütülen çalışma neticesinde ulaşılan genel bulgular aşağıda yer 

almaktadır.  

 Katılımcıların %70’i 2016 yılında UGE’ye katılmıştır. 

 Katılımcıların %43’ü İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de eğitim almışken, %57’lik 

bölümü diğer illerde düzenlenen UGE’lere katılmıştır. 

 Katılımcıların %36’sı kadın, %64’ü erkektir. 

 Katılımcıların %72’si yükseköğrenim kurumlarından mezun olmuştur. 

 Katılımcıların %45’i 18-29 yaş aralığında, %33’ü 30-39 yaş aralığındadır. 

 Katılımcıların %44’ü iş fikrinin yenilikçi olduğunu belirtmiştir. 

 Katılımcıların %24’ü KOSGEB Müdürlükleri tarafından düzenlenen eğitimlere katıldığını 

belirtirken, %20’si Üniversiteler, %19’u Ticaret/Sanayi/Esnaf Odaları, %16’sı İŞKUR 

tarafından düzenlenen eğitimlere katıldıklarını belirtmiştir. 

                                                           
1 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Teşkilat Yönetmeliği ile 
söz konusu daire başkanlığının adı Proje Destekleri Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiş ve girişimcilik destekleri yeni 
kurulan Girişimcilik Dairesi Başkanlığının görev alanına girecek şekilde düzenleme yapılmıştır. 
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 Katılımcıların %59’u katılımcı seçiminde görüşme yapıldığını, %74’ü eğitimde KOSGEB 

personeli tarafından bilgi verildiğini, %94’ü KOSGEB ve destek süreci hakkında bilgi 

verildiğini, %64’ü eğitimde eğitmen harici kişiler tarafından (işletme sahibi, KOSGEB 

personeli vb. ) tecrübe paylaşımı yapıldığını belirtmiştir. 

 Katılımcıların %22’si ise eğitim sayesinde ortak/müşteri vb. bulduğunu belirtmiştir. 

 Katılımcıların büyük çoğunluğu; eğitimcilerin bilgi düzeyinin, eğitimlerin içeriğinin, eğitim 

verilen dersliğin fiziki şartlarının yeterli olduğu görüşündedir. 

 Katılımcılar çoğunlukla eğitim öncesine göre iş kurma motivasyonlarının daha yüksek 

olduğunu ve UGE’den genel olarak memnun kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

Çalışmanın sonunda ankete katılanların genel olarak UGE’lerden memnun oldukları ve eğitimlerin 

etkin ve verimli şekilde uygulandığı sonucuna varılmıştır.  

ii. Mevcut çalışmalar 

Bu raporun içerisinde yer alan bir diğer başlık olan YGD için yürütülecek değerlendirme çalışmasına 

ilişkin olarak da girişimcilik destekleri ile ilgili literatür incelenmiştir. Girişimcilik destekleri ile ilgili 

yapılan çalışmalardan bazıları Tablo 15’te yer almaktadır. 
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Tablo 15 - Girişimcilik Destekleri ile İlgili Literatür Taraması 

Araştırmacı Çalışmanın Adı 
Çalışma 

Türü 
Yıl 

Veri Toplama 
Yöntemi 

Veri Analiz 
Yöntemi 

Kullanılan Değişkenler 

Bağımlı 
Değişkenler 

Bağımsız 
Değişkenler 

Kontrol 
Değişkenler 

Metin İNCE 
KOSGEB Yeni Girişimci 
Desteğinin İşletme Faaliyet 
Süresine Etkisi 

Makale 2019 - İdari Kayıtlar 
- İstatistiksel 
Analiz 

- İşletme 
ömrü/İşletme 
faaliyet süresi 

- UGE ve YGD  

Andrew 
MALONEY  

Focused Policy Assessment 
of Start Up and 
Entrepreneurship 
Expenditure 

Değerle
ndirme 

Çalışmas
ı 

2019 - Anket 
- Betimsel 
Analiz 

- - - 

Claudia 
MARTİNEZ, 
Esteban 
PUENTES, 
Jaime RUIZ-
TAGLE 

The Effects of Micro-
entrepreneurship Programs 
on Labor Market 
Performance: Experimental 
Evidence from Chile 

Makale 2018 
- Anket 
- İdari Kayıtlar 

- Rassal 
Kontrollü 
Araştırma 
- Fayda Maliyet 
Analizi 

- İstihdam 
- Kazanç 

- Eğitim 
- Cinsiyet 
- Maaş 
- Yaş 
- Beceri Endeksi 
- Kredi Kısıtı 

- 

Şerafettin 
ERTEN, 
İbrahim 
TÜRKMEN, 
Emine ÇETİN 
ASLAN 

KOSGEB Yeni Girişimci 
Desteği Kapsamında 
Kurulan KOBİ’lerin 
İstihdam ve Üretime 
Katkılarının 
Değerlendirilmesi: Uşak İli 
Örneği 

Makale 2018 - Anket 
- Betimsel 
Analiz  

- - - 

Perihan 
ÜRPER 

KOSGEB Yeni Girişimci 
Destek Programından 
Yararlanarak İş Yeri Açan 
Girişimcilerin Yaşadıkları 
Sorunlar 

Yüksek 
Lisans 
Tezi 

2017 
- 
Derinlemesine 
Görüşme 

- Betimsel 
Analiz 

-  -  - 

Ali Şükrü 
ÇETİNKAYA, 
Kezban AY 

KOSGEB Girişimcilik 
Desteklerinin Amacına 
Ulaşma Düzeyi: Konya İli 
Araştırması 

Makale 2017 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz 

- Girişimcilik 
desteğini etkin 
kullanma düzeyi 

- Kredi miktarı 
- Alınan girişimcilik 
eğitimi süresi 
- Destekten 
yararlanma şekli 

- 
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Araştırmacı Çalışmanın Adı 
Çalışma 

Türü 
Yıl 

Veri Toplama 
Yöntemi 

Veri Analiz 
Yöntemi 

Kullanılan Değişkenler 

Bağımlı 
Değişkenler 

Bağımsız 
Değişkenler 

Kontrol 
Değişkenler 

SPARK 
Final Evaluation SPARK’s 
Migrant Entrepreneurship 
Programme 

Değerle
ndirme 

Çalışmas
ı 

2017 

- Yarı 
Yapılandırılmış 
Görüşme 
- İdari Kayıtlar 

- İçerik Analizi 
 

- - - 

Lars 
BEHRENZ, 
Lennart 
DELANDER, 
Jonas 
MANSSON 

Is Starting a Business a 
Sustainable Way Out of 
Unemployment? 
Treatment Effects of the 
Swedish Start-up Subsidy 

Makale 2016 - İdari Kayıtlar 

- Panel Data 
Analizi 
- Eğilim Skor 
Eşleştirme 

- İş Bulma 
Olasılığı 

- - 

Tuğrul 
KANDEMİR, 
Enver 
BAYKURT, 
Abdullah 
AVCI  

KOSGEB Desteklerinin 
Destekleri Kullanan 
İşletmeler Açısından 
Değerlendirilmesi (TR33 
Bölgesi Uygulaması) 

Makale 2016 - Anket 
- İstatistiksel 
Analiz 

- - - 

Dirk 
OBERSCHAC
HTSİEK, · 
Patrycja 
SCİOCH 

The Outcome of Coaching 
and Training for self-
employment. A Statistical 
Evaluation of Outside 
Assistance Support 
Programs for 
Unemployment Business 
Founders in Germany 

Makale 2015 - İdari Kayıtlar 

- Panel Data 
Analizi 
- Eğilim Skor 
Eşleştirme 

- Hayatta Kalma 

- Cinsiyet 
- Yaş 
- Eğitim 
- Ticari Geçmiş 
- İş Değiştirme 
Sayısı 
- İşsizlik oranı 
- İşsizlik Endeksi  

- 

H. Tarık 
ALTUNTAŞ 

Girişimcilik Destek 
Programlarının Aktif 
İstihdam Politikası 
Üzerindeki Etkinliği: 
KOSGEB Yeni 
Girişimcilik Programı 
Örneği ve TR21 Analizi 

Yüksek 
Lisans 
Tezi 

2016 - Anket 

- Regresyon 
Analizi 
- Probit/Logit 
Modeller 
- Faktör 
Analizi 

- Girişimcinin 
işyeri açma 
durumu 

- İl 
- Yaş 
- Cinsiyet 
- Mezuniyet 
- Medeni hal 
- Ailede ticaret ile 
uğraşan kişilerin 
varlığı 

- 
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Araştırmacı Çalışmanın Adı 
Çalışma 

Türü 
Yıl 

Veri Toplama 
Yöntemi 

Veri Analiz 
Yöntemi 

Kullanılan Değişkenler 

Bağımlı 
Değişkenler 

Bağımsız 
Değişkenler 

Kontrol 
Değişkenler 

- Deneyim 

Halit DURAN 

Devletin Girişimcilik 
Desteklerinin Türkiye 
Girişimcilik Ekosistemi 
Üzerine Etkisi 

Doktora 
Tezi 

2016 - İdari Kayıtlar 
- Panel Veri 
Analizi 

- Yeni işletme 
doğum oranı 
- Kendi işinin 
sahibi olma oranı 

- Vergi Ödemeleri 
- Banka Mevduatı 
- İşsizlik 
- İstihdam 
- KOSGEB desteği 
- TÜBİTAK desteği 
- Yeni işletme 
kurulma oranı ve 
kendi işine sahip 
olma oranı 

- 

Demet 
DEMİREZ 

Devletin Girişimcilik 
Desteklerinin Kadının 
Güçlenmesindeki Etkisi: 
Ankara’daki Kadınların 
Durumu 

Yüksek 
Lisans 
Tezi 

2016 - Görüşme 
- Betimsel 
Analiz 

- - - 

Richard 
DUHAUTOİS
, Dominique 
REDOR, 
Lionel 
DESİAGE 

Long term effect of public 
subsidies on start-up 
survival and economic 
performance: An empirical 
study with French data 

Makale 2015 
- Anket 
- İdari Kayıtlar 

- Panel Data 
Analizi 
- Eğilim Skor 
Eşleştirme 

- Hayatta Kalma - - 

Forfás 
Evaluation of Enterprise 
Supports for Start-ups and 
Entrepreneurship 

Değerle
ndirme 

Çalışmas
ı 

2012 
-İdari Kayıtlar  
- Anket  

- İçerik Analizi 
- İstatistiksel 
Analiz 

- -  - 
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Yurt dışı kaynaklı değerlendirme çalışmalarına rastlanmakla birlikte Türkiye’de girişimcilik 

desteklerine yönelik olarak yürütülmüş bir değerlendirme çalışmasına ulaşılamamıştır. Ancak 

konuyla ilgili her biri konuyu farklı şekilde ele alan tez ve makalelere ulaşmak mümkündür. 

İki başlık altında incelenen bu çalışmalar haricinde hem UGE’yi hem de YGD’yi aynı anda inceleyen 

çalışmalar da Tablo 16’da yer almaktadır. 

Tablo 16 - YGD ve UGE ile İlgili Çalışmalar 

Araştırmacı Çalışmanın Adı Çalışma Türü Yıl 
Veri Toplama 

Yöntemi 

Lütfi ÖZKAL 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin 
Girişimcilik Faaliyetlerine Etkisi: Bir 
Nitel Araştırma 

Yüksek Lisans 
Tezi 

2018 
- Yarı 
Yapılandırılmış 
Görüşme 

Hasan GÜNER 

Bir Destekleme Modeli Olarak 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi ve Yeni Girişimci Destek 
Programı Üzerine Bir Araştırma 

Doktora Tezi 2016 - Anket 

Emel 
İSLAMOĞLU, 
Mete Kaan 
NAMAL, Yunus 
KÖLEOĞLU 

Bir Aktif İstihdam Aracı Olarak 
Girişimcilik Programlarının Etkinliği: 
“KOSGEB Yeni Girişimcilik Destek 
Programı” Örneği 

Makale 2014 
- İdari Kayıtlar 
- Anket 

Literatür incelendiğinde girişimcilik destekleri ile ilgili yapılan çalışmaların girişimci bazında veri 

elde etmenin zor olması nedeniyle genellikle anket, görüşme gibi veri toplama teknikleri ile elde 

edilen verilerle yapıldığı görülmektedir. İdari kayıtlara dayanan az sayıda çalışmaya da 

rastlanmaktadır. 

Çok geniş ve araştırma alanlarının çeşitli olması nedeniyle üzerinde sıklıkla çalışılan bir konu olan 

girişimcilik eğitimleri ve desteklerine ilişkin ülkemizde yapılan çok sayıda tez, araştırma ve makaleye 

ulaşılabilmekle birlikte kamu kurumları tarafından yapılan ya da yaptırılan bir değerlendirme 

çalışmasına ulaşılamamıştır.  

iii. Yurt Dışı Örnekler 

Girişimcilik konusunda yurt dışı örneklere bakıldığında kadın girişimciliği, genç girişimcilik, inovatif 

girişimcilik kavramlarına odaklanıldığı dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra ülkelerin girişimcilik 

politikalarında özellikle farklı düzeylerde (orta öğretim, lisans vb.) girişimcilik eğitimlerinin yaygın 

olduğu görülmektedir. Girişimcilik eğitimleri aracılığıyla, girişimcilik kültürünün teşvik edilerek, 

girişimciliğin güçlendirilmesi konularına yoğunlaştıkları anlaşılmaktadır. Danimarka, Estonya, 
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Litvanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Galler ve Belçika’nın Flaman kısmı gibi bazı Avrupa ülkeleri 

girişimcilik eğitimini teşvik etmek için özel stratejiler geliştirmiştir (Departmant of Business, 

Enterprise and Innovation, 2014). Yurt dışı girişimcilik desteklerinde en çok dikkat çeken 

konulardan birisi destek programlarının eğitim ve hibe/kredi ile sınırlı kalmayıp aynı zamanda 

danışmanlık/mentörlük gibi araçlarla desteklenmesidir.  

Almanya: Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı, Alman Yatırım Bankası gibi birçok farklı kurum 

tarafından hedef kitlesi girişimciler olan çeşitli hibe, danışmanlık ve kredi programı 

uygulanmaktadır. Girişimcilerin federal ve yerel düzeyde çok çeşitli araçlarla desteklendiği 

görülmektedir (KOSGEB, 2017).  

Amerika Birleşik Devletleri: ABD’de KOBİ’lerden sorumlu kuruluş olan Küçük İşletmeler İdaresi 

tarafından girişimcilere yönelik bireysel danışmanlık hizmetleri sağlanmakta, farklı gruplara yönelik 

girişimcilik eğitimleri verilmektedir. İşletme Geliştirme Merkezleri aracılığıyla emekli girişimciler, 

engelli gaziler, genç girişimciler vb. pek çok program uygulanmaktadır (Small Business 

Administration, 2020).  

Meksika: Meksika’da KOBİ ve Girişimcilik politikalarından sorumlu Ulusal Girişimcilik Enstitüsü 

eğitim, danışmanlık, inovasyon, teknoloji transferi, eğitim gibi çeşitli alanlarda destekler 

sağlamaktadır (KOSGEB, 2017).  

İrlanda: İrlanda’da girişimcilik eğitimine özellikle önem verildiği görülmektedir. İlköğretim 

seviyesinden itibaren yaratıcılık, yenilikçilik, risk alma, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine 

dayalı eğitimler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra girişimcileri; rekabet edebilirlik, mentörlük, 

ticarileşme, yüksek potansiyelli başlangıç işletmeleri vb. birçok konuda fonlar, girişim sermayeleri, 

hibe gibi araçlarla desteklemektedir (Departmant of Business, Enterprise and Innovation, 2014).  

Brezilya: Brezilya’da Mikro ve Küçük İşletmeleri Destekleme Ajansı (SEBRAE), girişimcilere iş 

kurma sürecinde ve sonrasında yardımcı olabilecek konularda çevrim içi eğitim ve finansmana 

erişim imkânları sağlamakta, internet sitesi aracılığıyla popüler iş fikirlerini sunarak girişimcilerin 

hangi alanlara yönelebileceklerine ilişkin fikir edinmelerini sağlamaktadırlar. Ayrıca, üniversitelerde 

verdiği girişimcilik eğitimleri ile genç girişimciliğini geliştirmeye çalışmaktadır (SEBRAE, 2020). 



 

47 

Güney Kore: Güney Kore’de işletme inkübatörleri, genç girişimciler için programlar, teknoloji 

tabanlı başlangıç işletmelerine yönelik destekler girişimciliği desteklemek için kullanılan araçlardan 

bazılarıdır.  

Yurt dışı örnekler incelendiğinde artık dünyada inovasyon, genç girişimcilik, teknolojik girişimcilik 

gibi kavramların ön plana çıktığı görülmektedir.  

3. Destek Programının Uygulama Döneminde Ülkedeki Makroekonomik Durum 

YGD’nin yürürlüğe alındığı dönem küresel ölçekte rekabetin arttığı, teknolojinin hızla geliştiği ve 

ülkelerin bilgi yoğun toplumlara dönüşüm yaşadığı bir dönemdir. Bu dönemde; yenilikçiliğe önem 

verilmesi, bilim ve teknoloji kapasitesinin artırılması, beşeri sermayenin ve nitelikli insan gücünün 

geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanılması, uluslararası işbirliklerinin 

sağlanması ön plana çıkan konular olmuştur. 

Böyle bir ortamda ülkeler, kamu kesimi ile özel sektörün işbirliği içerisinde hareket ettiği bir yapı 

tesis ederek toplumsal potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Gelinen noktada dünyadaki eğilim, 

özel sektörün daha faal ve etkili olduğu bir ekonomik düzeni beraberinde getirmiş ve bu da 

ülkemizdeki kısıtlı kaynakların etkin kullanılmasını gerektirmiştir. Bu düzen kamu kesimini ise 

düzenleyici faaliyetlere, denetim işlevlerine ve koordinasyona yöneltmiştir. 

Makro ölçekte ise hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojilerinin de katkısıyla 

küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu süreç büyük 

değişimlere yol açmıştır. Ucuz işgücü ve hammadde bolluğu gibi geleneksel faktörler önemini 

görece yitirirken; etkin işleyen bir piyasa mekanizmasına, kurumsal yapıya, gelişmiş bir teknolojik 

ve ticari altyapıya sahip olmanın ve pazarın değişen ve gelişen tercihlerini yakından izleyebilmenin 

önemi artmıştır. Bu kapsamda, üretim teknolojisini ve yenilik yaratma kapasitesini geliştirebilen 

ülkeler mal ve hizmet üretiminde giderek daha bilgi yoğun ve yüksek katma değer getiren bir yapıya 

geçiş yapabilmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2007-2013). Bu durum, ticaret savaşlarını teknoloji 

temelinde şekillendirmiştir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019-2023). 

Yine bu dönemde ülkemiz, Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik hedefi doğrultusunda uyum kriterlerini 

sağlamaya çalışmıştır. Bu süreçte ülkemizde yaşanan istikrarlı büyüme ile AB’nin standartlarına 

yakınsama sağlanabilmiştir. 
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Desteğin yürürlükte olduğu dönemin ortalarından itibaren dünyada değişim ve dönüşümün devam 

ettiği ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği 

görülmüştür. Bu noktada Türkiye, küresel değer zinciri hiyerarşisinde konumunu üst basamaklara 

çıkartmayı hedeflemiştir. Küresel rekabetin giderek arttığı bir ortamda üretim süreçleri farklılaşarak 

bir değil birden fazla noktada yürütülebilir hale gelmiştir. Bu, küresel değer zincirinin farklı 

aşamalarının farklı bölge ve ülkelerde konumlandırılabilmesine imkân sağlamıştır. Üretim 

süreçlerinin yeniden yapılanması ile uluslararası ticaretin gittikçe artan bir bölümü nihai ürünler 

yerine ara ürünlerden ve endüstri içi ticaretten oluşmuştur. Ayrıca bu dönemde, sektörler arası 

etkileşim ileri bir boyuta taşınmıştır. Bu sayede, bilgiye ve ürünlere doğrudan erişim hızının hızlı bir 

şekilde artmış olması ile birlikte sanayi ile hizmet sektörü daha fazla bütünleşmiştir. 

Küresel değer zinciri olgusunun güçlendiği bu dönemde gelişmiş ülkeler katma değerli ürünlere 

yönelirken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler ise daha düşük katma değerli ürünlerin üretiminden 

paylarını almışlardır. Türkiye bu noktada koyduğu hedeflere ulaşabilmek için katma değerli üretim 

sürecinden pay alabilme doğrultusunda sağlam adımlar atmaya başlamıştır. Bu adımlardan en 

önemlisi Ar-Ge ve yenilikçi anlayışın sanayide yerleştirilmesi ve teşvik edilmesi olmuştur. Ayrıca bu 

süreçte, Türkiye’nin transit bir ülke konumunda olması, karayolu taşımacılığı sektörünün filo 

büyüklüğü bakımından AB ve çevre ülkeleri içerisinde lider bir konumda bulunması, istikrarsızlığın 

sürdüğü yakın coğrafyasında “güvenli bir liman” olması gibi faktörler değer zincirlerini örgütlemede 

bir avantaj oluşturmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014-2018). 

Türkiye’nin artan genç nüfusu ile birlikte işgücünün niteliğini ve yenilik kapasitesini artırması, 

bilgiye dayalı üretime yönelik dönüşümü ve ekonomide verimlilik artışını sağlaması halinde, rekabet 

gücünü ve büyüme hızını artırarak “orta gelir tuzağına” yakalanmadan yüksek gelirli ülkeler arasına 

girebilecektir. Bu nokta da ayrıca, küresel değer zinciri ile küresel düzeyde nitelikli işgücünün önemi 

de giderek artmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014-2018). 

Ayrıca dünya ekonomisi, imalat sanayii üretiminde gözlenen yavaşlama ve küresel ticaret savaşları 

sebebiyle azalan küresel ticaret hacminin etkisiyle ivme kaybetmektedir. Yatırım, ticaret, verimlilik 

ve ücret artışlarındaki zayıf görünüm, yüksek borç oranları, gelir eşitsizliğindeki artış ve Çin’deki 

yavaşlama küresel iktisadi faaliyet üzerinde baskı yaratmaktadır (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019-

2023). Bu durum da dünya ekonomisinin ortalama büyümesinde bir yavaşlamaya neden olmaktadır. 

Özellikle ABD ve Çin arasında ticaret gerilimleri yaşanmakta, Brexit tüm Avrupa’yı etkilemekte, 

ABD ve Avrupa Merkez Bankaları parasal normalleşme sürecine girmekte ve dünya genelinde 
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ekonomik ve politik belirsizlikler ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, Çin’de ihracat odaklı büyüme 

modelinden iç talebe dayalı büyüme modeline geçiş süreciyle hızlı ve güçlü büyüme anlayışının 

yerini kontrollü ve kaliteli büyüme anlayışı almıştır (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019-2023). 

Desteğin yürürlükte olduğu 2010-2018 döneminde dünyada yaşanan krizlere ve bu krizlerin 

ülkemize etkilerine de kısaca değinmek gerekirse; 2007 yılı Ağustos ayında ABD konut piyasalarında 

başlayan sorunlar 2007-2008 döneminde dünyada yaşanan küresel finansal dalgalanmanın kaynağını 

oluşturmuştur. Bu süreçte, gelişmiş ülkelerde varlık fiyatları düşmüş, hane halklarının servetleri 

azalmış, birçok kuruluş iflas etmiş, uluslararası kredi piyasasında aksaklıklar oluşmuş ve likidite 

sıkışıklığı yaşanmıştır. ABD finans piyasalarında yaşanan, daha sonra tüm dünyaya yayılan kriz 

sonucunda pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke resesyona girmiş, ekonomik yavaşlama küresel 

ölçekte daha da belirginlik kazanmıştır. Kriz, ciddi üretim ve istihdam kayıplarına neden olmuştur 

(Kalkınma Bakanlığı, 2014-2018). 

Dünyada eşzamanlı uygulanan parasal genişleme ve ekonomiyi canlandırma paketleri ile krizin 

genişlemesinin önüne geçilerek 2010 yılında bir toparlanma sağlanmıştır. Ancak, uygulanan bu 

politikalara ek olarak sorunlu finansal kuruluşların kurtarılmasından kaynaklanan mali yükler 

nedeniyle, Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere, birçok gelişmiş ülkede bütçe açıkları ve kamu 

borçları yüksek seviyelere çıkmış ve kriz, gelişmiş ülkelerde kamu borç krizine dönüşmüştür. 

Yüksek kamu borç stoku ve bütçe açıklarıyla karşı karşıya kalan Avro Bölgesi ülkelerinde büyüme 

performansı ciddi ölçüde zayıflamıştır. Özellikle İspanya ve Yunanistan bu krizden en fazla 

etkilenen ülkeler olmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014-2018). 

Türkiye, gerçekleştirdiği reformlar sonucunda elde ettiği tek haneli enflasyon oranları, güçlü kamu 

maliyesi ve güçlü bankacılık yapısıyla küresel kriz ortamında birçok ülkeye kıyasla avantajlı bir 

konumda olmuştur. Bu durum Türkiye’ye, kriz döneminde ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı 

politikalar açısından esneklik ve manevra alanı sağlamıştır. Bunun yanı sıra özellikle krizin yoğun 

olarak yaşandığı 2009 yılı sonrasında orta vadeli bir perspektifle, zamanında ve kararlı bir biçimde 

uygulanan maliye, para ve gelir politikalarının etkisiyle güçlü bir performans sergileyen Türkiye 

ekonomisi, krizden başarıyla çıkan sayılı ekonomiler arasında yer almıştır. Bu aynı zamanda 

Türkiye’ye duyulan güveni de artırarak Türkiye’ye yönelik sermaye girişlerinin olmasını sağlamıştır 

(Kalkınma Bakanlığı, 2014-2018). 
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Ancak, orta ve uzun vadede ekonominin potansiyel büyüme oranının artırılması için Türkiye’nin 

küresel değer zinciri hiyerarşisindeki konumunu yükseltecek verimli alanlara yönelik yatırımlara 

ihtiyaç sürmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019-2023). 

2010-2018 döneminde dünya ekonomisi ortalama %3,7, Türkiye ekonomisi ortalama %6,44, ABD 

ekonomisi %2,3 ve AB ekonomisi %1,6 oranında büyümüştür. Bu anlamda Türkiye ekonomisi 

dünya ortalaması üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Genele bakıldığında ise 2012 yılı büyüme 

oranlarının en düşük gerçekleştiği yıl olmuştur. 2012 yılında %7,9 büyüme oranı ile Çin en yüksek 

büyümeyi sergilemiştir.   

KOBİ’ler açısından bakıldığında KOBİ’lerin; küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak 

uydurma, yeterli sermayeye sahip olma, yenilikçi projeler üretme, istihdam sağlama, ortak iş ve proje 

geliştirme gibi hususlarda güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğu görülmüştür. Girişimcilik 

yeteneklerinin ve girişimci sayısının artırılması ihtiyacı devam etmiştir. Finansman imkânlarının da 

ayrıca geliştirilmesi gerekmiştir. 

Kaynakların kıt olduğu ve küresel rekabetin arttığı bir ortamda öncelikle hızlı büyüyen veya büyüme 

potansiyeline sahip girişimler ile ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilikçi KOBİ’lerin 

desteklenmesine önem verilmiştir. 

Ekonominin temel taşı olan KOBİ’ler 2018 yılında, çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin 

%99,84’ünü, istihdamın %74,4’ünü, katma değerin %52,5’ini, cironun %64,4’ünü ve üretimin 

56,2’sini oluşturmuştur (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019). 2015 yılında KOBİ’lerin maddi 

mallara ilişkin brüt yatırımdaki payı ise %58,3’tür. Mart 2020 itibarıyla KOBİ’ler banka kredilerinin 

%22,9’unu kullanmakta ve dış ticaret değeri bakımından ihracatın %55,4’ünü gerçekleştirmektedir 

(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 2020; TÜİK, 2019). 

KOBİ’lerin temel ekonomik göstergelerdeki payları yıl bazlı olmak üzere Grafik 11’de 

gösterilmiştir. 
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Grafik 11 - Bazı Temel Göstergelerle KOBİ'lerin Ekonomi İçerisindeki Payı 

 

Kaynak: TÜİK, 2019 

Grafik 11 incelendiğinde göstergelerin yıllık değerlerinde önemli bir kırılmanın olmadığı 

görülmektedir. Ancak, KOBİ’lerin istihdamdaki payında dönem sonu itibarıyla dönem başına göre 

4 puanlık bir azalma gerçekleştiği görülmektedir. 

2018 yılına ilişkin girişim sayısı ile temel ekonomik göstergelerinin ana sektör grupları olan sanayi, 

ticaret, hizmet ve inşaat sektörleri açısından dağılımı Grafik 12’de yer almaktadır. 

Grafik 12 - Temel Ekonomik Göstergelerin Ana Sektör Grupları Bazında Dağılım 

 

Kaynak: TÜİK, 2019 

Grafik 12 incelendiğinde, 2018 yılında faal olan 3.160.396 girişimin %43,5’inin hizmet sektöründe 

faaliyet göstermiş olduğu görülmektedir. Bu sektörü %36,1 ile ticaret sektörü takip etmektedir. 

Hizmet sektörü girişim ve çalışan sayısı bakımından ilk sırada olmasına rağmen ciro bakımından, 
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hem sanayi hem de ticaret sektörünün gerisinde kalmıştır. Diğer sektörlere göre girişim sayısı az 

olsa da katma değer açısından sanayi sektörü ilk sırada yer almaktadır. Sanayi sektörü, diğer 

sektörlere nazaran daha az girişim ile daha fazla istihdam sağlamış ve katma değerde %44,8’lik bir 

paya sahip olmuştur. Bu durumun tersi hizmet sektörü için geçerlidir. Girişimin %43,5’ini ve çalışan 

sayısının %37,5’ini oluşturmasına rağmen bu sektörün cirodaki payı %15,7 seviyesinde kalmıştır. 

Çalışan kişi sayısına göre tanımlanan büyüklük gruplarının girişim sayısı, çalışan sayısı, ciro ve faktör 

maliyetiyle katma değer bazlı dağılımı Grafik 13’de yer almaktadır. 

Grafik 13 - Büyüklük Grubuna Göre Temel Göstergeler 

 

Kaynak: TÜİK, 2019 

Grafik 13 incelendiğinde 2018 yılında faal olan 3.160.396 girişimin %93,4’ünün 1-9 çalışana sahip 

olduğu görülmektedir. Girişimlerin büyük bölümünü oluşturan 1-9 arası çalışana sahip girişimlerin 

katma değerden aldığı pay ise %14,5 olup bu oranla söz konusu girişimler diğer büyüklük grupları 

arasında sonuncu sırada yer almaktadır. Bu büyüklük grubu, girişim sayısında olduğu gibi çalışan 

sayısında da başı çekmektedir. 10-49 ile 50-249 arası çalışana sahip girişimlerin ekonomik 

göstergeler açısından aldıkları paylar girişim sayısı hariç benzerlik göstermektedir. Başka bir şekilde 

ifade edersek, 50-249 arası çalışana sahip girişimler daha az girişim ile 10-49 arası çalışana sahip 

girişimler ile piyasada benzer etkiler oluşturmaktadır. 

Ciroda, 250+ çalışana sahip girişimler dışındaki gruplarda yaklaşık olarak eşit bir dağılım söz 

konudur. 250+ çalışana sahip girişimler ise cironun yaklaşık üçte birini ve katma değerin %45,9’unu 

oluşturmuştur. 
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Değerlendirilen desteğin de konularından olan işsizlik ve istihdam hususunda da dünyadaki 

durumun açıklanmasında fayda görülmektedir. 2008 Küresel Finansal Krizinin ekonomik büyüme 

üzerinde yarattığı olumsuz etkiler neticesinde dünya genelinde yükselen işsizlik oranları, 2015 

yılından itibaren düşüşe geçmiştir. 2010-2018 döneminde 15-64 yaş arası için Türkiye’de işsizlik 

oranı ortalama %10,1 seviyesinde gerçekleşmiş ve genelin tersine 2014 yılında itibaren çift hanelere 

çıkarak yükselişe geçmiştir. ABD bu oran ortalama %6,6 ve AB’de ise ortalama 9,4 olarak 

gerçekleşmiştir. İşsizlik oranının Türkiye’dekine benzer bir seyir izlediği ve en yüksek ortalama 

işsizlik oranına sahip iki ülke İspanya (%21,3) ve Yunanistan (%22,2) olmuştur (Ekonomik İşbirliği 

ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), 2019 c). 

2010-2018 dönemindeki 15-64 yaş arası için istihdam oranına baktığımızda ise Türkiye’de yıllar 

itibarıyla artış yönünde bir eğilimin olduğu görülmektedir. Söz konusu dönemde Türkiye’de 

ortalama %49,7 olarak gerçekleşen istihdam oranı, ABD’de ortalama %68,3, AB’de ortalama %65,5 

olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın en yüksek olduğu ülke %82,5 ile İzlanda’dır (OECD, 2019 c). 

Görüldüğü üzere Türkiye, ABD ve AB ortalamasının altında kalmıştır. İstihdam oluşturma 

konusunun Türkiye’nin öncelikli makroekonomik hedefleri arasında yer aldığı ve bu çerçevede 

destek ve teşvik mekanizmalarının önemini önümüzdeki süreçte de koruyacağı 

değerlendirilmektedir. KOSGEB destek programları açısından istihdam oluşturma, özellikle 

üzerinde durulan bir konudur. Pek çok program kapsamında KOBİ’lerde personel istihdam 

edilmesine yönelik destek sağlanmaktadır. YGD’de bu destek programlarından birisi olmuştur. 

YGD aktif istihdam politikasının en önemli araçlarından birisi olan girişimcilik teşvikleri 

kapsamında değerlendirilebilir.  

Türkiye’de gerçek kişi ticari işletmeler ve kooperatifler hariç kurulan kapanan şirket istatistikleri 

Tablo 17’de yer almaktadır. 

Tablo 17 - Açılan Kapanan Şirket Sayıları 

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Açılan 50.423 53.409 38.887 49.028 57.710 66.701 63.709 72.871 85.279 

Kapanan 11.400 13.095 14.168 15.538 14.002 12.114 11.038 13.517 12.564 

Fark 39.023 40.314 24.719 33.490 43.708 54.587 52.671 59.354 72.715 

Açılan/ 
Kapanan 

4,4 4,1 2,7 3,2 4,1 5,5 5,8 5,4 6,8 

Kaynak: TOBB, Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri 
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Tablo 17’ye göre 2010 – 2018 yılları arasında Türkiye’deki şirket stoku yaklaşık olarak 538 bin (yıllık 

ortalama 59 bin) artmıştır. Açılan şirketlerin kapananlara oranına bakıldığında 2018 yılında kapanan 

her şirket için yaklaşık 7 şirket kurulmuştur. Türkiye’de kurulan kapanan esnaf istatistikleri ise Tablo 

18’de yer almaktadır. 

Tablo 18 - Açılan Kapanan İşletme Sayıları 

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tescil 177.032 190.899 188.435 193.870 200.235 201.006 228.871 229.367 229.298 

Terkin* 103.280 143.752 101.998 105.507 113.696 97.715 101.614 96.945 106.167 

Fark 73.752 47.147 86.437 88.363 86.539 103.291 127.257 132.422 123.131 

Açılan/ 
Kapanan 

1,71 1,33 1,85 1,84 1,76 2,06 2,25 2,37 2,16 

* Meslek terkin ve sicil terkin toplamıdır. 
Kaynak: TESK, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi İstatistikleri  

Tablo 18’e göre 2010 – 2018 yılları arasında Türkiye’deki esnaf stoku yaklaşık olarak 1,8 milyon 

(yıllık ortalama 204 bin) artmıştır. Açılan işletmelerin kapananlara oranına bakıldığında 2018 yılında 

kapanan her işletme için yaklaşık 2 işletme kurulmuştur. Yıllar itibarıyla açılan işletme sayılarına 

bakıldığında açılan şirket sayılarına benzer olarak 2012 yılında bir miktar azalış dikkat çekmektedir. 

Tescil işlemi yapılan işletme sayısı 2018 yılında 2010 yılına göre %34,7 artmıştır. 

Değerlendirilen desteğin konularından biri olan hayatta kalma kavramına ilişkin istatistiklerden de 

bahsedilmesinde fayda görülmektedir. GEM Türkiye 2010 yılı çalışmasına göre ülkemizde yer alan 

girişimlerin %24’ü finansmanla ilgili sorunlar yüzünden, %11’i ise kârlılık sorunu yüzünden 

kapanmaktayken, 2019 yılı GEM raporunda yer alan sonuçlara göre ülkemizde açılan girişimlerin 

yaklaşık dörtte üçü karlılık ve finansmanla ilgili sorunlardan kaynaklı olarak kapanmaktadır. Diğer 

kapanma sebepleri ise işi devretme, emekli olma ya da daha farklı bir fırsatı kovalama olarak 

belirlenmiştir (Karadeniz, 2010; Bosma & Kelley, 2019). 
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C. DEĞERLENDİRMENİN YÖNTEMİ 

Bu bölümde yürütülen değerlendirme çalışmasının hangi kriterlere yönelik yürütüldüğüne, bu 

kriterler kapsamında hangi değerlendirme sorularına cevap arandığına, bu cevaplara ulaşabilmek 

için hangi yöntemlerin uygulandığına ve çalışmalar sırasında karşılaşılan kısıtlar ile yapılan 

varsayımlara yer verilmiştir. 

1. Değerlendirme Kriterleri ve Değerlendirme Soruları  

Bu değerlendirme çalışmasında sonuç ve etki değerlendirmesine yönelik analizler yapılmıştır. 

Değerlendirme çalışmasında cevap aranan sorular değerlendirme künyesinde yer alırken, çalışmada 

kullanılan ilgililik, tamamlayıcılık, etkinlik, etkililik ve etki kriterleri ile bunlarla ilişkilendirilen sorular 

ve veri toplama yöntemlerine ilişkin bilgiler ise değerlendirme matrisinde gösterilmiştir. 

2. Veri Toplama ve Analiz Yöntemlerine İlişkin Bilgiler 

Çalışma genelinde kullanılan veriler temel olarak 3 farklı kaynaktan elde edilmiştir. Katılımcılığı 

sağlamak adına destek programının tüm aktörlerinin görüşlerinin çalışmaya yansıtılmasına dikkat 

edilmiştir. Şekil 5’te çalışma kapsamında başvurulan veri toplama yöntemleri özetlenmiştir.  

Şekil 5 - Veri Toplama Yöntemleri 

                                                      

Değerlendirme çalışmasında üçgenleme anlayışının gereği olarak literatür tarama, saha araştırması 

ve idari kayıtlardan elde edilen veriler çeşitli yöntemlerle analiz edilerek kullanılmıştır. Çalışmalar, 

Literatür Taraması
•Daha önce yapılan değerlendirme çalışmaları

•Tezler, makaleler

•İlgili mevzuatlar

İdari Kayıtlar

•KOSGEB

•SGK

•GİB

•Ticaret Bakanlığı

Saha Araştırması

•Yararlanıcı Anketi

•Yararlanıcı Görüşmeleri

•Uygulayıcı Görüşmeleri

•Tasarlayıcı Görüşmeleri
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literatür taraması ile başlamış ve benzer çalışmalar, yurt dışından örnekler ve desteğe ilişkin 

dokümanlar incelenmiştir. Doküman incelenmesinde destek mevzuatı, ilgili yıllara ait üst politika 

dokümanları, girişimciliğe ilişkin raporlar kapsama dâhil edilmiştir.  

Ardından, gerek Başkanlığımız kayıtlarında gerek diğer kamu kurum/kuruluşlarında yer alan idari 

kayıtlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilerek temizlenmiş, incelenmiş ve ön analiz 

sonuçları bu raporun “Tanımlayıcı İstatistikler” bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır. 

KOSGEB’e ait idari kayıtlardan UGE veya YGD’den yararlanan KOBİ ve girişimcilere ilişkin; 

 UGE bilgileri (düzenleyen kurum/kuruluş, başlangıç/bitiş tarihleri, il, eğitim türü vb.), 

 UGE katılımcı bilgileri (katıldığı eğitim, başlangıç/bitiş tarihleri, il, cinsiyet), 

 YGD başvuru formu bilgileri (sektör, il, başvuru tarihi, cinsiyet, destek alma durumu vb.), 

 Kurul bilgileri (kurul tarihi, kurul kararı), 

 Taahhütname tarihleri,  

 Ödeme ve destek tutarı bilgileri  

temin edilmiştir. KOSGEB dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlardan ise işletmelere ilişkin; 

 Faal/terk durum bilgisi (terk ise tarihi), 

 Net satışlara ilişkin veriler, 

 İhracat verileri, 

 İstihdam verileri, 

 Vergi tutarları 

temin edilmiştir. 

Tanımlayıcı istatistiklerden elde edilen bulgular ile literatür taramasından elde edilen bilgiler 

kullanılarak saha araştırmasının ilk aşaması olan yararlanıcı anket çalışmasında kullanılacak form 

hazırlanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen bulgular (bkz. Değerlendirme Bulguları) saha 

araştırmasının bir diğer aşaması olan derinlemesine görüşme çalışmalarında kullanılacak formların 

oluşturulması için de girdi olarak kullanılmıştır.  
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Derinlemesine görüşme çalışmaları; desteği tasarlayanlarla yapılan görüşmeler, desteği 

uygulayanlarla yapılan görüşmeler ve destekten faydalananlar ile yapılan görüşmeler olarak 3 

aşamada yürütülmüştür. Destek uygulamacıları arasında kurul üyeleri ile de ayrıca görüşülmüştür. 

3. Kısıt ve Varsayımlar 

Yürütülen değerlendirme çalışması sırasında bazı kısıtlarla karşılaşılmıştır. Bu kısıtlara aşağıda yer 

verilmiştir: 

 Desteğin uygulanmaya başlandığı yıllarda başvurular fiziki ortamda ve KOBİ’nin beyanı ile 

alınmaktaydı. KOSGEB teknolojik altyapısını geliştirerek 2011 yılı sonunda çevrim içi 

sisteme geçmiş ve elektronik ortamda kayıt tutmaya başlamıştır. Dolayısıyla 2012 yılı öncesi 

alınan başvurular ve yapılan işlemlere ilişkin kayıtların fiziki ortamda tutulmalarından dolayı, 

bazı analizlerde yalnızca 2012 sonrası kayıtlar kullanılmıştır. 1  

 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında “Yeni Harcama Yönetim 

Bilişim Sistemi ve Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi”ne geçilmesi ile 2018 yılı öncesi 

ve sonrası sistemler arası uyumsuzluklar mümkün olduğunca giderilmeye çalışılmıştır. 

 Desteğin uygulandığı dönemin çevrim içi başvuru öncesi, çevrim içi başvuru yapılan dönem 

ve e-devlet üzerinden başvuru yapılan dönem olarak 3’e ayrılmasından dolayı veriler farklı 

tablolardan alınmış dolayısıyla, KOSGEB Veri Tabanından elde edilen verilerin 

birleştirilmesi, yeknesak hale getirilmesi konusunda yaşanan sıkıntılardan kaynaklı 

uyumsuzluklar mümkün olduğunca giderilmeye çalışılmıştır. 

 Benzer şekilde destek programının mevzuatının sık sık kapsamlı değişiklikler geçirmesi 

nedeniyle de bilgi işlem altyapısında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler verilerin bir 

araya getirilmesi ve anlamlandırılması sürecinde karşılaşılan kısıtlardan birisidir. 

 İllere gidilerek Müdürlükler ve KOBİ’ler ile yüz yüze yapılması planlanan saha araştırması 

Koronavirüs Salgını nedeniyle uygulanan ulaşım kısıtlamaları ve sosyal mesafenin 

sağlanmasına yönelik tedbirler nedeniyle Ankara’dan elektronik iletişim kanalları ile ve 

planlanan sayının altında bir katılımla gerçekleştirilmiştir. 

                                                           
1 Destek tutarlarına ilişkin bilgiler hariçtir. 
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Analizler bu kısıtlar altında yapılmış ancak, veri kayıplarının en az düzeyde tutulması için çaba 

harcanmıştır. Ayrıca, çalışma kapsamında analizleri kolaylaştırmak için çeşitli varsayımlar 

yapılmıştır. Söz konusu varsayımlar aşağıda yer almaktadır:  

 Verilerin alındığı tarih itibarıyla destek süreci devam eden işletmeler için destek programının 

verilerin alındığı tarih itibarıyla sonlandığı varsayılmıştır. 

 YGD kapsamında desteklenen KOBİ’ler arasından, kuruluşundan itibaren 5 yıl süre ile 

faaliyetine devam eden KOBİ’ler işini kuran başarılı girişimci olarak kabul edilmiştir. Bu 

husus YGD’nin mantıksal modelinde de yer almaktadır. 

 “İşletme Kuruluş Tarihleri” ve “İşe Başlama Tarihleri” GİB’den web servis yoluyla temin 

edilmiştir. Ancak 2.680 işletmenin kuruluş tarihi ve işe başlama tarihi bilgisi eksik/hatalı 

geldiği düşünüldüğü için kullanılamamış ve bu işletmelerin işe başlama/kuruluş tarihleri 

yerine KOSGEB Veri Tabanına kayıt tarihleri işe başlama tarihi olarak kabul edilmiştir. 
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Ç. DEĞERLENDİRME BULGULARI 

Bu bölümde yapılan doküman incelemesi, literatür taraması ve elde edilen verilerin analizi ile 

ulaşılan bulgular ve değerlendirme künyesinde yer alan soruların cevapları yer almaktadır. 

1. Doküman İncelemesine ve Literatür Taramasına İlişkin Bulgular 

Doküman incelemesi sonucunda programın amacının hem KOSGEB’in amacı hem de diğer 

politika dokümanlarında yer alan amaç ve hedeflerle uyuştuğu görülmüştür. Ancak ilerleyen süreçte 

programın başlangıç aşamasındaki niteliklerinin değişmesi programın da ilk amacından nispeten 

uzaklaştığını göstermiştir. Ayrıca, programın amaç ve hedefleri ile ilgili doküman incelemesi ve 

literatür taraması sonrasında GDP’nin izlenebilir ve değerlendirilebilir bir yapıda hazırlanmadığı 

görülmüştür. YGD’ye ilişkin amaç, hedef ve başarıyı ölçmeyi sağlayacak göstergelerin olmaması 

desteğin sağlıklı şekilde değerlendirilmesini engellemiştir. 

Yürürlükte kaldığı süre boyunca program dokümanında 9 kez uygulama esaslarında ise 18 kez 

değişiklik yapıldığı ve bazı değişikliklerin çok kısa aralıklarla yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştır. Her ne 

kadar bu revizyonlar çoğunlukla uygulamada yaşanan aksaklıkların bir an önce giderilmesi için 

yapılmış olsa da yapılan değişikliklerin işletmeler ve KOSGEB personeli için de zorluk oluşturduğu 

görülmüştür. Bu durumun sahada çalışan personel ve KOBİ’lere olan etkisi değerlendirme çalışması 

kapsamında yürütülen görüşmelerde uygulayıcı personele sorulmuştur. Yanıtlayıcılar, sık değişiklik 

yapılmasının kendileri açısından zorlayıcı olduğunu, ayrıca yapılan değişiklikleri KOBİ’lere 

anlatmakta da zorlandıklarını, KOBİ’lerin destek süreçlerinin farklı mevzuatlar dâhilinde 

yürütüldüğünü ifade etmişlerdir. Durumu, KOBİ’ler açısından da değerlendiren yanıtlayıcılar, 

yapılan bazı revizyonların destek alabilecek durumdaki KOBİ’lerin destek şartlarının değişmesi ile 

mağdur olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak sık değişiklik yapılmasının olumsuzluklarının yanı sıra, 

ayrıca Kurumun adaptasyon gücünü gösterdiğini düşünen yanıtlayıcılar da bulunmaktadır. 

Literatür taraması ile girişimciliği teşvik eden diğer destek programları incelenmiş ve bu konuda 

çeşitli şekillerde destek sağlayan başka kurum/kuruluşların da olduğu görülmüştür. Ancak en 

kapsayıcı ve özgün girişimcilik desteğinin KOSGEB tarafından uygulanması ülkemizde girişimcilik 

kavramının KOSGEB ile özdeşlemesine neden olmuştur. Ayrıca girişimcilik eğitimlerinde 

paydaşlarla yapılan işbirlikleri KOSGEB’i bu alanda da marka haline getirmiş, KOSGEB’in işbirliği 

alanındaki tecrübesini ve kapasitesini artırmıştır.   
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Literatür taraması ile elde edilen bir diğer bulgu, girişimcilik konusunda yapılan çalışmaların 

çoğunlukla tez (yüksek lisans, doktora, uzmanlık) ve makale düzeyinde kaldığının görülmesidir. 

Girişimcilik konusu geniş kapsamlı olması nedeniyle birçok farklı açıdan akademik çalışmalara konu 

olmuş ancak pek çok kurum tarafından girişimcilik desteklenmesine rağmen kamu kurumları 

bünyesinde yer alan kapsamlı bir değerlendirme çalışmasına ulaşılamamıştır. 

Yurt dışındaki benzer desteklere bakıldığında girişimciliğin geliştirilmesi konusunda girişimcilik 

eğitimi ve destek sağlamanın yanında danışmanlık/mentörlük hizmetlerinin de yaygın olarak 

kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca girişimcilik eğitiminin ilkokullarda başladığı İrlanda gibi ülke 

örneklerine de rastlanmıştır. 

2. Veri Analizine İlişkin Bulgular 

Değerlendirme çalışması kapsamında farklı kaynaklardan elde edilen (bkz. Veri Toplama ve Analiz 

Yöntemlerine İlişkin Bilgiler) verilerin analizi sonucunda ulaşılan bulgular veri kaynağına göre 

oluşturulan ilgili alt başlıklar altında incelenmiştir. Öncelikle KOSGEB’in ve diğer kurumların idari 

kayıtlarından elde edilen bulgular ardından da anket ve mülâkat yöntemleri kullanılarak toplanan 

saha araştırmasından elde edilen bulgular bu başlık altında toplanmıştır. 

a. KOSGEB İdari Kayıtlarından Elde Edilen Bulgular 

KOSGEB idari kayıtlarından elde edilen verilerden aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

 Lise ve ortaöğretim mezunlarının %35,6’sı, ilköğretim mezunlarının da %22,2’si işini 

kurmuştur.  

 2016 yılı birlikte UGE sayıları 2 katına ve eğitim alan kişi sayısı 1,8 katına çıkmıştır. 

KOSGEB’den destek alan işletmelerin %61’i 2016 yılından sonra kurulmuştur. 

 İşletmelerin %90,1’i UGE’den sonraki ilk 24 ay içerisinde işletmesini kurmuştur. 

 UGE katılımcılarının %5,6’sı eğitim sonrası destekten faydalanmıştır. Hem kadın hem de 

erkeklerde işini kurma oranı %5,2’dir. İller bazında bakıldığında işini kuranların eğitim 

alanlara oranı en yüksek olan şehirler %13,3 ile Mardin, %11,4 ile Ordu ve %10,8 ile 

Kırşehir’dir. 

 UGE’ye katılan 1.171.094 girişimcinin 66.148’i KOSGEB desteği ile işini kurmuştur. Bu 

kişilerin UGE aldıkları kurum/kuruluşlara göre analizleri yapıldığında ESOB’ların 

düzenlediği UGE’lere katılan girişimcilerin %8,8’inin işini kurduğu görülmektedir. Sayısal 
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olarak bakıldığında ise işini YGD ile kuran girişimcilerin 22 binden fazlasının (%34,4) 

İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimlere katıldığı görülmektedir. 

 Örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik eğitimleri ile işini kuranların oranlarına 

bakıldığında eğitim alanlara oranla işini kuranların oranı %0,3’tür. Bu dikkat çekici oran 

değerlendirme çalışması kapsamında yapılan görüşmelerde KOSGEB personeline sorulmuş 

ve cevaplar çoğunlukla bu eğitimlerin katılımcı profiline, eğitim kaliteleri üzerine 

yoğunlaşmıştır. Bu dersleri alan öğrencilerin girişimcilik amacıyla ve bilinciyle derslere 

katılmamaları temel sebep olarak görülmekle birlikte, girişimcilik dersinin üniversitelerde 

çoğunlukla seçmeli ders olarak alındığı ifade edilmiştir. Ayrıca, üniversitelerde verilen 

girişimcilik dersinin UGE’lere nazaran çok daha faydalı ve geniş içerikli olduğu konusunda 

görüşler vardır. Üniversitelerde verilen derslerin kurumsal açıdan KOSGEB’e fayda 

sağladığı ve eğitimler sayesinde üniversitelerle işbirliğimizin ve desteğin bilinirliğinin arttığı 

da elde edilen bulgular arasındadır. 

 Uygulandığı dönemde GDP KOSGEB bütçesinin %39,1’ini oluşturmuş, bu programın en 

önemli bileşeni ise GDP içerisindeki %99,5’lik payı ile YGD olmuştur. Uygulandığı sürede 

destek kapsamında 66.148 işletmeye 1.680.442.193 ₺ destek ödemesi yapılmıştır. Bu süre 

sonunda süre sonunda KOSGEB’in destek tutarı bakımından en fazla kaynak ayırdığı 

destek YGD olmuştur. 

 Destek süresi boyunca 78 binden fazla işletme taahhütname imzalanmış ancak 66 bin 

işletme destek almıştır. Destek almaya hak kazanmasına rağmen destek almayan ya da 

alamayan işletme sayısının çok olması nedeniyle bu kişilerin neden destek almamış 

olabilecekleri çalışma kapsamında yürütülen görüşmelerde KOSGEB personeli 

yanıtlayıcılara sorulmuştur. KOSGEB personeli yanıtlayıcılar girişimcileri destek almaktan 

vazgeçiren sebepleri şöyle sıralamıştır; 

o Destek almaktan vazgeçme (verilen desteği beğenmeme, destek şartlarını 

öğrendikten sonra ihtiyatlı davranma, hak kazandığı desteğin vergi ve SGK borcuna 

mahsup edileceğini öğrendiği için vazgeçme) 

o Hiç destek alamadan iş yerini kapatmak zorunda kalma  

o KOBİ’lerin mevzuatı bilmemelerinden kaynaklanan (süreyi geçirme, mevzuata 

uygun olmayan işlem vb.) sıkıntılar nedeniyle destek alamama  

 Kurul başvurularının %6,7’si reddedilmiştir. Ret oranının en yüksek olduğu yılların 2017 – 

2018 yılları olduğu görülmektedir. Son iki yılda artan ret oranlarının sebepleri değerlendirme 

çalışması kapsamında KOSGEB personeline sorulmuştur. Yanıtlayıcılardan alınan bilgilere 

göre ret oranlarının 2017 yılında yüksek çıkmasının en önemli sebebi olarak 2016 yılında 
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mevzuatta yapılan değişiklik gösterilmiştir. Yapılan köklü değişiklikle işletmenin YGD’ye 

başvurabilmesi için veri tabanında yer alması koşulunun kaldırıldığı ve bu fırsattan 

yararlanan girişimcilerin katıldığı kurulların bu tarihlere rastladığı görülmektedir. 

Yanıtlayıcılara göre bu yolla başvuran işletmelerin başvurularının standardın altında kaldığı, 

henüz ortada kurulan bir işletme olmadığı için kurulların yeterli özenle hazırlanmayan iş 

planları ile karşı karşıya kaldıkları belirlenmiştir. Ayrıca kurulların, işini kurmadan gelen bu 

girişimcileri daha kolay reddedebilir olması da bir diğer sebeptir. Kurullara ilişkin idari 

kayıtlardan elde edilen veriler de bu savları destekler niteliktedir. Girişimcilerin işletmelerini 

kurmadan kurula girdikleri bu dönemde bu mevzuattan faydalanarak işletmesini kurmadan 

kurula giren 3.674 girişimciden 1.573 tanesi için desteklenme kararı alınırken 1.605 tane 

girişimcinin başvurusu reddedilmiştir. Bu konuyla ilgili bir diğer görüş de 2016 yılında 

yapılan mevzuat değişikliği ile YGD kurullarına KOBİ uzmanlarının da kurul üyesi olarak 

katılmasının sağlanmasıdır. Bu dönemde uzmanların kurullarda yer almasının ret oranlarını 

artırdığı çünkü kurulda karar verici pozisyonunda olmalarından dolayı uzmanların 

işletmeleri henüz kurul öncesi ziyaretlerle daha yakından tanıma fırsatı elde ettikleri ifade 

edilmiştir. Bu durumun suistimalleri de en başta tespit etmeyi kolaylaştırdığı belirtilmiştir. 

Ret oranlarının yüksek olduğu bir diğer yıl olan 2018’de ise desteğin 2018 yılında 

kaldırılacağının yıl ortasında netleşmesi ile kalan kurulların tamamlanabilmesi için diğer 

yılların ortalamasından daha fazla sayıda kurul yapıldığı bu durumun da reddedilen işletme 

sayılarını artırdığı ifade edilmiştir. Ayrıca YGD’ye yapılan başvuruların %58’inin 2016, 2017 

ve 2018 yıllarında alındığı düşünüldüğünde özellikle son iki yılda ret oranlarının artmasının 

bir diğer gerekçesi olarak desteğe olan talebin çok artması ile desteği suistimal etmeye 

çalışanların da aynı oranda artması gösterilebilir. Görüşme yapılan yanıtlayıcılar da bu detaya 

dikkat çekmiş ve kurulların desteği suistimal etmeye çalışanlara yönelik kararlı bir tutum 

sergilediğini ifade etmişlerdir. 

 YGD’den en fazla Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve 

Motosikletlerin Onarımı alanında faaliyet gösteren işletmeler faydalanırken toplam destek 

tutarının %32’sini de bu faaliyet alanında yer alan işletmeler paylaşmıştır. İkili kodda sektörel 

yararlanma oranlarına bakıldığında öne çıkan sektörler; “Kuaförlük ve diğer güzellik 

salonlarının faaliyetleri” ve “Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri” sektörleri 

olmuştur. “Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri” sektörünün “Diğer Hizmet 

Faaliyetleri” ana faaliyet kodu içerisindeki payı destek alan işletme sayılarına göre %69,4 

iken, “Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri” sektörünün “Konaklama ve Yiyecek 

Hizmetleri” ana faaliyet kodu içerisindeki oranı %86 olmuştur. Bu iki sektörün tüm destek 
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alan işletmeler içerisindeki payı ise “Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri” 

sektörü için %7,3 ve “Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri” sektörü için 

%12,2’dir. Diğer bir deyişle YGD verilen her 100 işletmeden 7’si kuaför, 12’si ise lokanta 

işletmektedir. İlk 5 sırada yer alan sektörler toplam desteklenen işletme sayısının %89,8’ini 

oluşturmaktadır. Sektörlere göre destek tutarları açısından bakıldığında ise toplam destek 

tutarının %91,2’sinin yine ilk 5 sıradaki sektöre dağıtıldığı görülmektedir. 

 YGD kapsamında verilen alt desteklere bakıldığında toplam destek tutarının %10,8’ini geri 

ödemeli Sabit Yatırım Desteği oluştururken, %89,2’sini geri ödemesiz destekler 

oluşturmuştur. Destek alan işletmelerin ise yalnızca %5,3’ü (3.499) Sabit Yatırım 

Desteğinden faydalanmıştır. Ancak kurul karar formları incelendiğinde 16 binden fazla 

işletmeye Sabit Yatırım Desteği alması için kurul tarafından onay verildiği görülmüştür. 

 Destek tutarlarına göre geri ödemesiz olan Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve 

Ofis Donanım Desteği toplam ödenen destek tutarının %46,2’sini, İşletme Giderleri 

Desteği ise %37,1’ini oluşturmuştur. 

 Sabit yatırım desteğinden en çok imalatçılar faydalanmıştır.  

 Girişimcilerin %78,6’sı işletmelerini eğitim aldıkları yıl içerisinde kurmuştur.  

 KOSGEB YGD’den faydalanan işletmelerin çoğunlukla şahıs işletmesi olarak kurulduğu 

görülmektedir. KOSGEB desteği ile kurulan işletmelerin %84’ü şahıs işletmesi, %14,1’i ise 

limited şirket olarak kurulmuştur. Şahıs işletmelerine verilen destek toplam destek tutarının 

%81,6’sını, limited şirketlerine verilen destek ise %16,2’sini oluşturmaktadır. Anonim 

şirketlerin destek tutarından aldığı pay ise %1,7’de kalmıştır. 

 Bilgi Yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanlığı - Sistem ve Yöntem Geliştirme 

Müdürlüğü tarafından 11.03.2019 tarihinde yapılan çalışmaya göre YGD alan 5 bin 

işletmenin daha sonrasında Genel Destek Programından faydalandığı görülmektedir. YGD 

sonrası Ar-Ge desteğinden faydalanan işletme sayısı sadece 121, KOBİGEL KOBİ Gelişim 

Destek Programından faydalanan işletme sayısı ise 130’dur (Bilgi Yönetimi ve Karar Destek 

Dairesi Başkanlığı, 2019). Girişimcilerin diğer destek programlarına yönelmedikleri 

görülmektedir.  

b. Diğer Kurum/Kuruluşların İdari Kayıtlarından Elde Edilen Bulgular 

Çalışma kapsamında GİB, SGK ve Ticaret Bakanlığı’ndan veriler alınmıştır. Alınan veriler ile 

yapılan analizler kurumlara göre başlıklar altında incelenmiştir. 
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i. Gelir İdaresi Başkanlığı faal terk durumları 

GİB’den 08.11.2019 tarihinde alınan verilere göre KOSGEB’den YGD alan 66.148 işletmeden 

50.185’i faal durumda bulunurken 15.957’si ise terk durumunda görünmektedir. Bu bölümde 6 

işletmeye ilişkin veriye ise ulaşılamamıştır. İşletmelerin faal/terk durumlarına ilişkin durum Grafik 

14’te yer almaktadır.  

Grafik 14 - YGD’den Faydalanan İşletmelerin Faal Terk Durumları 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 

Kapanma oranlarına ilişkin durum, değerlendirme çalışması kapsamında yürütülen görüşmelerde 

KOSGEB personeline de sorulmuştur. Yanıtlayıcıların neredeyse tamamı %24,1’lik kapanma 

oranının makul olduğunu hatta kendi beklediklerinden düşük olduğunu ifade etmişlerdir.  

Kapanan işletmelere 314 milyon ₺’den fazla destek ödemesi yapılmıştır. Sabit Yatırım Desteği alan 

işletmelerde kapanma oranı %18 iken Sabit Yatırım Desteği almayan işletmelerde kapanma oranı 

ise %24,5 olarak gerçekleşmiştir. Yıllara göre kapanan işletme sayıları Grafik 15’te yer almaktadır. 

Grafik 15 - Yıllara Göre Kapanma İstatistikleri 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 
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Mantıksal modelde yer alan gösterge açıklaması baz alınarak 2018 yılı sonu itibarıyla faaliyetini 

sonlandıran işletme sayısına bakıldığında kapanan işletme sayısı 12 binden fazladır. Oransal olarak 

2018 yıl sonu itibarıyla KOSGEB YGD ile kurulan işletmelerin %19,1’i kapanmıştır. 

Kapanan işletmelerin kuruluş tarihlerinden itibaren kaç yıl sonra kapandıklarına ilişkin bilgiler 

Grafik 16’da yer almaktadır. 

Grafik 16 - Kapanan İşletmelerin Hayatta Kaldığı Yıllar 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 

Desteklenen işletmelerin %1,8’i işe başladığı yıl, %4,9’u işe başladıktan sonraki 12-23 ay arasında, 

%5,2’si 24-35 ay arasında, %6,7’si ise işletmesini kurduktan sonraki 37-47 ay arasında işyerini 

kapatmıştır. Kapanan işletmelerin %21,4’ü 60 ayını dolduramamıştır. Beş yaşını doldurduktan sonra 

kapanan işletmelerin kapanan tüm işletmelere oranı %11,4’tür. Kapanma istatistiklerine 

bakıldığında üçüncü yılın önemli bir sınır olduğu görülmektedir. YGD alıp işyerini kapatan 

işletmelerin ortalama yaşam süreleri 36,3 aydır. İşletme kuruluş tarihi 2016 1 yılına kadar olan 

işletmelerin %66,6’sı 5 yıldan fazla yaşamıştır. 

Yıllara göre hayatta kalma oranları 2 Grafik 17’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

                                                           
1 Bu veri hesaplanırken 2016 yılından sonra kurulan işletmelerin başarılı işletme kriteri olan 5 yaş sınırını faaliyet terk 
verilerinin alındığı tarih itibarıyla geçmesi mümkün olmadığından bu işletmeler hesaplama dışında tutulmuştur. 
2  t yılında yeni doğan işletmelerden, t+1 yılında aktif olan işletmeleri ifade etmektedir. 
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Grafik 17 - Yıllara Göre Hayatta Kalma Oranları 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 

En düşük hayatta kalma oranının görüldüğü yıllar 2010 ve 2011 yılları olmuştur. OECD (2009) 

tarafından hazırlanan ve 18 ülkenin hayatta kalma oranlarının karşılaştırıldığı çalışmaya göre bir 

yıllık hayatta kalma oranları 2004 doğumlu işletmelerde %75 ile %90 arasında iki yıllık hayatta kalma 

oranları ise %65 ile %80 arasında değişmektedir. Sonuç olarak referans alınan yıl içerisinde kurulan 

işletmelerin çok azı uzun ömürlü olabilmektedir (OECD Statistics Directorate, 2009). Ancak 

KOSGEB tarafından desteklenen işletmelere bakıldığında hayatta kalma oranlarının ilk yıl için 

%95’in üzerinde olduğu görülmektedir. 

İller bazında bakıldığında en yüksek terk oranına sahip il %37,4 ile Adıyaman iken en düşük terk 

oranına sahip il %15 ile Şırnak’tır. En fazla destek verilen İstanbul, Ankara, İzmir’de ise terk oranları 

sırasıyla %21,6, %20,3 ve %21,5 olarak gerçekleşmiştir. Sektörlere (NACE Rev.2) göre faal/terk 

durumları Grafik 18’de yer almaktadır. 

Grafik 18 - Sektörlere Göre Faal/Terk Durumları1 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 

                                                           
1 NACE Rev.2 NACE Tipi Tablosu EK7 ‘de yer almaktadır. 
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Grafik 18 incelendiğinde en yüksek terk oranının %33,3 ile “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti 

Faaliyetleri” alanında faaliyet gösteren işletmelerde olduğu görülmektedir. En düşük terk oranı ise 

“Finans ve Sigorta Faaliyetleri” alanında faaliyet gösteren işletmelerde görülmüştür.  

Kapanma oranlarına ilişkin sektörel detaylara bakıldığında “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti 

Faaliyeti” sektöründe yer alıp işletmesini kapatanların %84’ü dört faaliyet yılına ulaşamadan 

işletmesini kapatmıştır. Aynı orana “İmalat” için bakıldığında 4. faaliyet yılına ulaşamadan kapanan 

işletmelerin oranı %18,4 olmuştur. “Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” alanındaki 

kapanma oranları da KOSGEB personeli ile yapılan görüşmelerde sorulmuştur. Kapanmaların 

özellikle bu sektörde yoğunlaşmasının sebebi olarak bu sektörde faaliyet gösteren girişimci profili 

ve sektörün yapısından kaynaklı sorunlar işaret edilmiştir. Yanıtlayıcılar da, bu sektörde zaten 

sirkülasyonun yüksek olduğu ve kapanma oranlarının KOSGEB desteğinden bağımsız olarak 

değerlendirilmesi gerektiği görüşü hâkimdir. 

Sektörlere göre başarılı işletme oranları Grafik 19’da yer almaktadır. 

Grafik 19 - Sektörlere Göre Başarılı İşletmeler 1 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 

Sektörlere göre terk oranları ile paralel olarak destek verilen sektörler arasında en başarısız sektörün 

“I - Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” olduğu görülmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren 

işletmelerin yalnızca %55,1’i 5 yıl ve daha fazla hayatta kalabilmiştir. En başarılı sektörler ise “D – 

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı” (%77,6), “H – Ulaştırma ve 

                                                           
1 Bu veri hesaplanırken 2016 yılından sonra kurulan işletmelerin başarılı işletme kriteri olan 5 yaş sınırını faaliyet terk 
verilerinin alındığı tarih itibarıyla geçmesi mümkün olmadığından bu işletmeler hesaplama dışında tutulmuştur. 
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Depolama” (%75,8) ve “M – Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler” (%76,1) olmuştur. “C – 

İmalat” sektöründe başarılı işletme oranı %66,8’dir.  

Kadınlar üzerine kayıtlı işletmelerde kapanma oranı %25 iken, erkekler üzerine kayıtlı işletmelerde 

bu oran %19’dur. Ancak gerçekleştirilen görüşmelerde, destek oranlarında kadınlara uygulanan 

pozitif ayrımcılığın zaman zaman suistimal edildiği ve resmiyette kadınlar üzerine kurulmuş 

işletmelerin aslında erkekler tarafından işletiliyor olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, cinsiyete göre 

kapanma oranlarını bu bağlamda değerlendirmek daha doğru olacaktır.  

İşletme türlerine göre terk durumları Grafik 20’de yer almaktadır. 

Grafik 20 - İşletme Türlerine Göre Terk Durumları 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 

İşletme türlerine göre terk durumlarına bakıldığında anonim şirketler ve limited şirketlerin kapanma 

oranlarının düşüklüğü dikkat çekmektedir. Adi ortaklıkların %77,5’i kapanırken, YGD 

yararlanıcılarının %84’ünü oluşturan şahıs işletmelerinin ise %26,6’sı kapanmıştır. 

UGE alınan kurum/kuruluşlara göre terk durumları Grafik 21’de yer almaktadır.  
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Grafik 21 - UGE Alınan Kurum/Kuruluşa Göre Terk Durumları 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 

Bu karşılaştırmada üniversitelerden UGE alarak işini kuranların işyerlerini kapatma oranlarının 

diğerlerden ayrıştığı görülmüştür. Her ne kadar üniversitelerden eğitim alanların iş kurma oranı 

sayısal olarak çok düşük kalsa da (bkz. Grafik 6) işini kuranların işyerinin faaliyetini sürdürme oranı 

(%88,6) yüksektir. En düşük oran ise %75,3 ile diğer kategorisi altında sıralanan eğitim düzenleyen 

dernek, vakıf vb. kurum/kuruluşlarda görülmüştür.  

ii. Gelir İdaresi Başkanlığı net satış hasılatları 

Destekten faydalanan işletmelerin “Net satış hasılatı” bilgileri; GİB’den kurumlar ve bilanço 

servisinden gelenler için “Net Satışlar” kolonundaki değer, hesap özeti servisinden gelenler için ise 

“Dönem İçi Hasılat + Diğer Gelirler” toplamına ilişkin değer üzerinden hesaplanmıştır. 

Bu analizde kullanılan veri 2013 – 2018 yıllarını kapsamaktadır. Buna göre desteklenen işletmeler 6 

yıl içerisinde toplam 44,4 milyar ₺ tutarında net satış hasılatına ulaşmışlardır. İşletme sayılarının, 

tutarların ve işletme başına net satış hasılatlarının yıllara göre dağılımı Tablo 19’da yer almaktadır. 
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Tablo 19 - Yıllara Göre Net Satış Hasılatları 

Yıl İşletme Sayısı Toplam Net Satış 

Hasılatı (₺) 

Ortalama Net Satış Hasılatı 

(₺) 

2013 1.586 659.638.386 416.176 

2014 8.216 1.880.789.185 228.918 

2015 10.747 3.632.147.181 337.968 

2016 11.431 5.986.470.743 523.705 

2017 12.180 11.496.222.489 943.861 

2018 11.673 20.756.641.424 1.778.175 

Kaynak: GİB - KBS 

Ortalama net satış hasılatları yıllar itibarıyla artmıştır. İşletme başına düşen net satış hasılatının 2018 

yılında 2 milyar ₺ yaklaştığı görülmüştür. 

iii. Gelir İdaresi Başkanlığı vergi tutarları 

Desteğin başladığı 2010 yılından yeni başvuru alınmasına son verilen 2018 yılı sonuna kadar 

KOSGEB’den YGD alan işletmelerin listesi GİB’e gönderilmiş ve söz konusu işletmelerin 2020 

yılı Mart ayına kadar ödedikleri toplam vergi tutarları 2’li NACE düzeyinde talep edilmiştir. GİB; 

 Yıllık Gelir Vergisi 

 Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar) 

 Gelir Götürü Ticari Kazanç 

 Kurumlar Vergisi 

 Basit Usulde Ticari Kazanç 

 Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi 

 Götürü Usulde Katma Değer Vergisi 

 Damga Vergisi (Beyannameli Damga Vergisi Mükellefi) 

 Esnaf Sicil Harç 

başlıklarındaki toplam vergi tutarlarını yıllara ve NACE kodlarına göre Başkanlığımıza iletilmiştir. 

Gelen veriler incelenerek KOSGEB YGD kapsamında verilen destek tutarları ile karşılaştırılmış ve 

aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 
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2018 yılı sonuna kadar KOSGEB’den YGD alan işletmeler 2010-2019 yılları arasında toplam 1 

milyar 248 milyon ₺ vergi ödemişlerdir. Bu işletmelere 2010-2018 yılları arasında yapılan toplam 

destek ödemesi ise 1 milyar 680 milyon ₺’dir. Bu tutarın 181 milyon ₺’si Sabit Yatırım Desteğidir. 

Geri ödemeli destek miktarı dikkate alınmazsa ödenen verginin desteği karşılama oranı %83,3’e 

denk gelmektedir. Yıllara göre ödenen destek ve vergi miktarları Grafik 22’de yer almaktadır. 

Grafik 22 - Yıllara Göre Ödenen Destek ve Vergi Tutarları 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 

Yıllar içerisinde KOSGEB’den destek alan işletmelerin yukarıda sayılan vergi türlerinde ödedikleri 

vergi miktarları artmıştır. Özellikle 2015 yılı ile birlikte, verilen destekler vergisel açıdan etkisini 

göstermeye başlamış ve her yıl işletmeler tarafından ödenen vergi miktarı verilen destek tutarı ile 

birlikte artmıştır. İşletme başına düşen destek miktarı 25 bin ₺’den fazla iken işletme başına ödenen 

vergi miktarı yaklaşık 19 bin ₺ olmuştur. 

Harf kodlarına göre en fazla vergi ödeyen sektörlere1 bakıldığında; “C – İmalat” ve “G – Toptan 

ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektörlerinin en yüksek 

payı aldığı görülmektedir. Sektörlere göre vergi tutarlarının dağılımları Tablo 20’de yer almaktadır.  

 

                                                           
1 GİB’den gelen verilerde 2.769.257 ₺ tutarındaki verginin sektör bilgisinin belirlenemediği görülmektedir. 
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Tablo 20 - Sektörlere Göre Vergi Tutarları  

Sektör* Sektör Adı 
Destek 

Tutarı** (₺) 

Vergi 

Tutarı*** (₺) 

Verginin 
Desteği 

Karşılama 
Oranı (%) 

İşletme 
Sayısı 

C İmalat 409.588.207 342.487.968 83,6 15.227 

G 

Toptan ve perakende 
ticaret; motorlu kara 
taşıtlarının ve 
motosikletlerin onarımı 

537.596.622 339.749.614 63,2 22.263 

M 
Mesleki, bilimsel ve 
teknik faaliyetler 

135.726.493 206.007.733 151,8 5.600 

I 
Konaklama ve yiyecek 
hizmeti faaliyetleri 

264.682.759 100.076.072 37,8 9.377 

J Bilgi ve iletişim 24.064.883 86.523.262 359,5 1.325 

F İnşaat 58.378.245 59.569.074 102,0 2.657 

S Diğer hizmet faaliyetleri 185.548.588 45.928.505 24,8 6.965 

N 
İdari ve destek hizmet 
faaliyetleri 

47.690.284 45.521.648 95,5 2.026 

H Ulaştırma ve depolama 7.221.759 12.765.567 176,8 284 

E 
Su temini; kanalizasyon, 
atık yönetimi ve 
iyileştirme faaliyetleri 

3.647.796 2.933.870 80,4 102 

D 
Elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı 

1.630.983 2.340.771 143,5 85 

B 
Madencilik ve taş 
ocakçılığı 

1.261.477 1.086.534 86,1 41 

K 
Finans ve sigorta 
faaliyetleri 

3.095.078 988.342 31,9 159 

* NACE Rev.2 Kısım 
** 2010-2018 yılları arasında KOSGEB’den YGD alan işletmelere bu destek kapsamında ödenen geri ödemeli ve geri 
ödemesiz destek toplamıdır. 
*** KOSGEB’den YGD alan tüm işletmelerin 2010-2019 yıllarına ait seçili vergi türleri kapsamında ödedikleri vergi 
tutarlarını içermektedir. 
Kaynak: GİB - KOSGEB 

Destek verilen işletme sayısı ve ödenen toplam destek tutarı bakımından ilk sırada bulunan “G - 

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektörü ödenen 

vergi tutarlarında az bir farkla “C - İmalat” sektörünün gerisinde kalmıştır. Bu tabloda asıl dikkat 

çekici olan “I - Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri” ve “S - Diğer hizmet faaliyetleri” 

sektörleridir. Destek verilen işletme sayısı ve ödenen toplam destek tutarı bakımından 3. ve 4. sırada 

yer alan iki sektör, vergi performansı açısından en düşük orana sahip sektörler olmuştur. “M - 

Mesleki ve bilimsel faaliyetler”, “H - Ulaştırma ve depolama” ve “J - Bilgi ve iletişim” sektörleri ise 

bu iki sektörün aksine bir görüntü çizmektedir. Destek verilen işletme sayısı ve ödenen toplam 

destek tutarı açısından düşük paylara sahip bu sektörler vergi performansı bakımından 

değerlendirildiğinde karşılama oranı en yüksek sektörler olmuştur. 
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2’li NACE Kodları bazında incelendiğinde en fazla vergi veren 5 sektör Tablo 21’de yer almaktadır. 

Tablo 21 - En Fazla Vergi Veren 5 Sektör 

Sektör* 
Destek 

Tutarı (₺) 

Vergi 

Tutarı (₺) 

Verginin 
Desteği 

Karşılama 
Oranı (%) 

İşletme 
Sayısı 

İşletme 
Başına 
Vergi 

Tutarı(₺) 

İşletme 
başına 
destek 

tutarı(₺) 

47-Perakende ticaret 
(Motorlu kara taşıtları ve 
motosikletler hariç) 

408.378.920 209.514.066 51,3 16.769 12.494 24.353 

71-Mimarlık ve 
mühendislik faaliyetleri; 
teknik test ve analiz 
faaliyetleri 

70.372.606 132.294.648 188 2.645 50.017 26.607 

46-Toptan ticaret 
(Motorlu kara taşıtları ve 
motosikletler hariç) 

65.905.931 102.622.527 155,7 2.865 35.819 23.004 

56-Yiyecek ve içecek 
hizmeti faaliyetleri 

243.759.921 89.496.459 36,7 8.783 10.190 27.754 

25-Fabrikasyon metal 
ürünleri imalatı (makine 
ve teçhizat hariç) 

46.345.009 66.613.475 143,7 1.534 43.425 30.212 

* NACE Rev.2 Kısım 
Kaynak: GİB - KOSGEB 

En fazla vergi veren sektörler destek alan işletme sayıları ve destek tutarları ile birlikte 

değerlendirildiğinde; Perakende ticaret ve yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri sektörlerinde işletme 

başına verilen destek tutarlarının işletme başına ödenen vergi miktarlarının altında kaldığı 

görülmektedir. Toplam ödenen destek tutarının %14,5’ini tek başına alan Yiyecek ve içecek hizmeti 

faaliyetleri sektörü KOSGEB’den YGD alan işletmeler tarafından ödenen vergi miktarlarının ise 

sadece %7,2’sini kapsamaktadır. Benzer açıdan “71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik 

test ve analiz faaliyetleri” değerlendirildiğinde ise toplam ödenen destek tutarının yalnızca %4,2’sini 

alan sektörün KOSGEB’den YGD alan işletmeler tarafından ödenen vergi miktarlarının %10,6’sını 

kapsadığı görülmektedir. Ayrıca “46 - Toptan ticaret” ve “25 - Fabrikasyon metal ürünleri imalatı” 

sektörleri de vergi performansı açısından yüksek oranlara sahiptir. 

Ödenen toplam destek tutarları açısından sektörler incelendiğinde en fazla desteğin “47 - Perakende 

ticaret” sektörüne verildiği görülmektedir. En fazla destek ödemesi yapılan 5 sektör Tablo 22’de 

yer almaktadır.  
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Tablo 22 - En Fazla Destek Ödemesi Yapılan 5 Sektörün Vergisel Performansı 

Sektör* 
Destek 

Tutarı (₺) 

Vergi Tutarı 

(₺) 

Verginin 
Desteği 

Karşılama 
Oranı (%) 

İşletme 
Sayısı 

İşletme 
Başına 
Vergi 
Tutarı 

(₺) 

İşletme 
Başına 
Destek 
Tutarı 

(₺) 

47-Perakende ticaret 
(Motorlu kara 
taşıtları ve 
motosikletler hariç) 

408.378.920 209.514.066 51,3 16.769 12.494 24.353 

56-Yiyecek ve 
içecek hizmeti 
faaliyetleri 

243.759.921 89.496.459 36,7 8.783 10.190 27.754 

96-Diğer hizmet 
faaliyetleri 

172.985.968 42.121.751 24,4 6.310 6.675 27.415 

10-Gıda ürünlerinin 
imalatı 

88.004.391 38.115.561 43,3 3.045 12.517 28.901 

71-Mimarlık ve 
mühendislik 
faaliyetleri; teknik 
test ve analiz 
faaliyetleri 

70.372.606 132.294.648 188 2.645 50.017 26.607 

* NACE Rev.2 Kısım 
Kaynak: GİB - KOSGEB 

Tablo 21 ve Tablo 22 birlikte değerlendirildiğinde ikili kodlara göre en fazla destek ödemesi yapılan 

sektör olan “47 - Perakende ticaret” sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin aynı zamanda nicelik 

olarak en fazla vergi ödeyen sektör olduğu da görülmektedir. “46 - Toptan Ticaret” ve “25 - 

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı” sektörleri en fazla vergi ödeyen ilk 5 sektör içerisinde yer 

almasına rağmen ödenen toplam destek tutarlarına bakıldığında ilk 5’e girememişlerdir. Onların 

yerini “96 - Diğer hizmet faaliyetleri” ve “10 - Gıda ürünlerini imalatı” sektörleri almıştır. “96 - 

Diğer hizmet faaliyetleri” sektörü YGD kapsamında ödenen toplam destek tutarının %10,3’ünü 

almasına rağmen KOSGEB’den YGD alan işletmeler tarafından ödenen vergi miktarlarının 

yalnızca %3,4’ünü kapsadığı görülmektedir. 

Bunların dışında ikili kodlara göre öne çıkan diğer sektörlere de bakılmıştır. “62 - Bilgisayar 

programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler” sektöründe toplam 925 girişimci ve YGD 

kapsamında ödenen toplam destek tutarının yalnızca %0,9’sını almıştır. Buna karşılık söz konusu 

sektör için verginin desteği karşılama oranı %382 ile en yüksek oranlardan birisine sahiptir. Seçili 

sektörlere ilişkin verginin desteği karşılama oranları Tablo 23’te sunulmaktadır. 
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Tablo 23 - Sektörlere Göre Ödenen Vergilerin Verilen Destekleri Karşılama Oranı 

Sektör* NACE Açıklama 
Destek Alan 

İşletme Sayısı 

Verginin 
Desteği 

Karşılama 
Oranı (%) 

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 84 586,06 

61 Telekomünikasyon 101 558,05 

72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 46 533,8 

78 İstihdam faaliyetleri 59 399,0 

62 
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili 
faaliyetler 

925 382,2 

27 Elektrikli teçhizat imalatı 348 95,6 

63 Bilgi hizmet faaliyetleri 118 294,1 

52 Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 109 258,0 

29 
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler 
(yarı römork) imalatı 

108 201,8 

70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 680 193,7 

24 Ana metal sanayii 168 192,8 

71 
Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve 
analiz faaliyetleri 

2.645 188,0 

58 Yayımcılık faaliyetleri 143 170,6 

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 451 165,9 

28 
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman 
imalatı 

635 160,5 

46 
Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler 
hariç) 

2.865 155,7 

80 Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 138 150,0 

25 
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat 
hariç) 

1.534 144,0 

* NACE Rev.2 Kısım 
Kaynak: GİB - KOSGEB 

Destekten yararlanan işletme sayısının ve verginin desteği karşılama oranının yüksek olduğu diğer 

sektör ise “71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri” sektörü 

olmuştur. Ayrıca, “62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetleri” ile “46 - Toptan 

ticaret” sektörü vergisel performansı dikkat çekici diğer sektörler olmuştur. 

Sonuç olarak desteklerin vergi olarak geri dönüşleri açısından etkinlikleri değerlendirildiğinde; “S - 

Diğer hizmetler” ve “I - Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri” vergisel anlamda performansı 

düşük sektörler olmuştur. Ödenen destek tutarının büyüklüğü göz önüne alındığında en çok destek 

aktarılan sektör olan “G - Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin 

onarımı” sektörünün vergi performansının düşük olduğu söylenebilir. “I” ve “G” ana sektör kodları 

altında ikili NACE kodları düzeyinde bakıldığında özellikle “56 - Yiyecek ve içecek hizmeti 

faaliyetleri” ve “96 - Diğer hizmet faaliyetleri” sektörleri çok desteklenmesine rağmen az vergi veren 

sektörler olmuştur.  
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Öte yandan, “G” ana sektör kodu içerisinde yer alan “46 - Toptan Ticaret” sektörü vergisel açıdan 

diğer alt sektörlerden olumlu görüntüsü ile ayrışmaktadır. Aynı zamanda, “J - Bilgi ve iletişim” ve 

“M - Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler” ana sektörleri ise vergisel anlamda yüksek 

performansları ile dikkat çekmektedir. Bu ana sektör kodları altında ikili NACE kodları düzeyinde 

bakıldığında özellikle “62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler” ve “71 - 

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri” vergi performansı açısından 

öne çıkan sektörler olmuştur. 

“C - İmalat” ana sektör kodu özelinde ise vergisel performansı yüksek sektörler; “25 - Fabrikasyon 

ve metal ürünlerin imalatı”, “28 - Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı” ile 

“27 - Elektrikli teçhizat imalatı” alt sektörleri olmuştur. 

iv. Ticaret Bakanlığı ihracat verileri 

Ticaret Bakanlığından alınan ihracat verilerine göre 2010 - 2018 yılları arasında KOSGEB’den YGD 

alan işletmelerden 1.671 adedi en az bir kez ihracat yapmıştır. Yıllara göre cari rakamlarla ihracat 

tutarları Grafik 23’te yer almaktadır.  

Grafik 23 - YGD Alan KOBİ'lerin Yıllara Göre İhracat Tutarları ($) 

 

Kaynak: GİB - KOSGEB 

2010 yılından 2019 yılında verilerin alındığı tarih olan 08.11.2019 tarihine kadar YGD alan 1.671 

farklı işletme cari rakamlara göre yaklaşık 550,5 milyon $ ihracat yapmıştır. Bu işletmelerin 682 

adedi bir yıl, 403 adedi iki yıl ihracat yapmıştır. Üç yıldan fazla ihracat yapan işletmelerin sayısı 
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586’dır. Sektörlere göre ihracat tutarlarına bakıldığında; C – İmalat (890 işletme, 248.819.464 $) ve 

G – Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı (507 

işletme, 240.822.177 $) sektörleri ilk iki sırayı almıştır. Bu iki sektörün destek alan işletmeler 

tarafından yapılan toplam ihracat içerisindeki payı yaklaşık %88,9’dur. Ayrıca, M - Mesleki, Bilimsel 

ve Teknik Faaliyetler sektöründen 116 işletme 24.684.743 $ tutarında ihracat yapmıştır.  

En az bir kez ihracat yapmış 1.672 işletmeden 08.11.2019 tarihi itibarıyla 155 tanesi terk 

durumundadır. Bu işletmelerden 1.516 adedi ise faaliyetine devam etmektedir.  

v. SGK istihdam sayıları 

SGK’den alınan verilere göre desteklenen işletmelerde istihdam edilen çalışan sayıları da 

incelenmiştir. Buna göre 2010 – 2020 1 yılları arasında işletme sahibi hariç en az bir kişiye istihdam 

sağlayan işletme sayısı 48.349’dur. Bu işletmelerde 537.584 farklı çalışan farklı dönemlerde istihdam 

edilmiştir. Dolayısıyla yaklaşık 10 yıllık süreçte istihdam sağlayan her bir işletme ortalama 11,1 

çalışan istihdam etmiştir. Bunun dışında herhangi bir çalışan istihdam etmeyen ancak yine destek 

ile kurulan 17.800 işletme bulunmaktadır. Toplam sağlanan istihdam sayısı 603.733’tür. 

Bu alt bölümde yer alan bundan sonraki analizlerde bir çalışan YGD alan birden fazla işletmede 

çalışmış olabileceğinden istihdam sayıları hesaplanırken her işletmede ayrı istihdam olarak kabul 

edilmiştir.  

Sektörler bazında istihdam edilen çalışan sayılarına göre “C – İmalat” sektörü açık ara farkla en çok 

istihdam sağlanan sektör olmuştur. Sektörlere göre istihdam Tablo 24’te yer almaktadır. 

 

 

 

 

                                                           
1 2020 Yılı Mayıs ayına kadar olan verileri içermektedir. 
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Tablo 24 - Sektörlere Göre İstihdam  

Sektör* Sektör Adı 
İstihdam 
Sayısı** 

İşletme 
Sayısı 

İşletme 
Başına 

İstihdam 

C İmalat 179.396  15.227  11,8 

G 
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara 
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 

116.646  22.263  5,2 

I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 98.900  9.390  10,5 

M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 73.090  5.600  13,1 

F İnşaat 59.326  2.657  22,3 

N İdari ve destek hizmet faaliyetleri 41.444  2.026  20,5 

S Diğer hizmet faaliyetleri 30.627  6.965  4,4 

J Bilgi ve iletişim 14.371  1.325  10,9 

H Ulaştırma ve depolama 5.212  284  18,4 

E 
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve 
iyileştirme faaliyetleri 

1.528  102  15 

D 
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 
üretimi ve dağıtımı 

997  85  11,7 

K Finans ve sigorta faaliyetleri 724   59  4,6 

B Madencilik ve taş ocakçılığı 616  41  15 

* NACE Rev.2 Kısım 
** İşletme sahipleri de bu sayıya dâhildir.  
Kaynak: SGK - KOSGEB 

İşletme sayıları ve çalışan sayıları birlikte değerlendirildiğinde işletme başına düşen istihdam oranı 

en düşük olan sektörün “S – Diğer hizmet faaliyetleri” (4,4) olduğu görülmektedir. Bunu “K – 

Finans ve sigorta faaliyetleri” (4,6) ve “G - Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının 

ve motosikletlerin onarımı” (5,2) sektörü izlemektedir. İşletme başına düşen istihdam oranı yüksek 

olan sektörler ise sırasıyla “F – İnşaat” (22,3), “N – İdari ve destek hizmet faaliyetleri” (20,5) ve “H 

– Ulaştırma ve Depolama”dır (18,4).  

2’li NACE kodlarına göre sektörel istihdamlara daha detaylı bakıldığında “56 – Yiyecek ve içecek 

hizmeti faaliyetleri” sektörü 92.646 çalışan istihdamı ile ilk sırayı almaktadır. Bunu 76.555 çalışan ile 

“47 – Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)” ve 42.234 çalışan ile “71 - 

Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri” sektörü takip etmektedir.  

İmalat sektörü için detaylara bakıldığında “14 – Giyim eşyalarının imalatı” sektöründe 38.044 

kişinin 2.341 işletme tarafından istihdam edildiği görülmektedir. İmalat sektörü altında işletme 

başına istihdam oranları ile diğer dikkat çeken faaliyet kolları ise “24 – Ana metal sanayii”, “28 – 

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı”, “29 - Motorlu kara taşıtı, treyler 

(römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı”dır.  
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İller bazında KOSGEB’den YGD alan işletmelerin istihdam durumlarına bakıldığında istihdam 

sayıları bakımından ilk 3 sırada İstanbul, Ankara ve İzmir bulunmaktadır. Bu iller aynı zamanda 

destek alan işletme sayısı açısından da ilk 3 sırada yer almaktadır. İstihdam sayıları açısından ilk 10 

sıradaki il arasında Batman dikkat çekmektedir. Batman’da destek ile kurulan işletmelerde, işletme 

sahipleri hariç 13 bini aşkın istihdam sağlanmıştır. Bu istihdamın yaklaşık olarak yarısının “14 - 

Giyim eşyalarının imalatı” sektöründe faaliyet gösteren 57 işletme tarafından sağlandığı 

görülmektedir. 

Toplam destek alan işletme sayıları ve kendi başına çalışan işletmelerin sayıları sektörlere göre Tablo 

25’te yer almaktadır. 

Tablo 25 - Desteklenen İşletmelerin Sektörlere Göre İstihdam Sağlayıp Sağlamama Durumları 

Sektör* Sektör Adı 
Destek Alan 

İşletme Sayısı 

Sıfır Çalışanı 
Olan İşletme 

Sayısı 

G 
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara 
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı 

22.263 6.963 

C İmalat 15.227 3.685 

I Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 9.390 1.942 

S Diğer hizmet faaliyetleri 6.965 2.551 

M Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 5.600 1.424 

F İnşaat 2.657 432 

N İdari ve destek hizmet faaliyetleri 2.026 412 

J Bilgi ve iletişim 1.325 284 

H Ulaştırma ve depolama 284 37 

K Finans ve sigorta faaliyetleri 159 27 

E 
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve 
iyileştirme faaliyetleri 

102 14 

D 
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve 
dağıtımı 

85 15 

B Madencilik ve taş ocakçılığı 41 6 

* NACE Rev.2 Kısım 
Kaynak: SGK - KOSGEB 

“S – diğer hizmet faaliyetleri” sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerinin %36,6’sı, “G - 

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” sektöründe 

faaliyet gösteren işletme sahiplerinin ise %31,2’si faaliyet gösterdiği süre boyunca yanında başka bir 

çalışan istihdam etmemiştir. “C – İmalat” sektöründe faaliyet gösteren işletme sahiplerinin ise 
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%75,8’i en az bir kez çalışan istihdam etmiştir. Bu oran “I - Konaklama ve yiyecek hizmeti 

faaliyetleri” sektörü için %79,4 ve “F – İnşaat” sektörü için %78,6’dır. 

Kendi başına çalışan işletme sahiplerinin en fazla faaliyet gösterdiği sektör yaklaşık 7 bin işletme ile 

“G - Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” olurken 

bunu 3.684 işletme ile “C - İmalat” ve 2.551 işletme ile “S – Diğer hizmet faaliyetleri” takip etmiştir. 

Bu 3 sektör sıfır çalışanı olan işletmelerin %74’ünü oluşturmaktadır.  

TÜİK İşgücü İstatistikleri ile destek ile sağlanan istihdam sayıları Tablo 26’da yer almaktadır. 

Tablo 26 - YGD ile Sağlanan İstihdam Sayılarının İşgücü İstatistikleri ile Karşılaştırılması 

Yıl 
15 - 64 yaşları 

arasındaki 
nüfus 

İşgücü 
İstihdam 
edilenler 

YGD ile 
İstihdam 
Sayısı* 

2010 52.903.000 24.594.000 21.857.000 2.013 

2011 53.984.000 25.593.000 23.265.000 11.313 

2012 54.961.000 26.140.000 23.936.000 22.323 

2013 55.982.000 27.046.000 24.601.000 31.461 

2014 50.978.000 28.098.000 25.259.000 45.258 

2015 51.581.000 28.929.000 25.890.000 63.185 

2016 52.248.000 29.773.000 26.462.000 91.244 

2017 53.147.000 30.822.000 27.386.000 128.142 

2018 53.653.000 31.400.000 27.888.000 122.718 

2019 54.154.000 31.672.000 27.230.000 95.567 

* İşletme sahipleri de bu sayıya dâhildir. İşletme sahipleri için işletme kuruluş tarihi istihdam edilen yıl olarak kabul 
edilmiştir. 
Kaynak: TÜİK, İşgücü istatistikleri; GİB; KOSGEB 

YGD alan işletmelerin sağladığı istihdam sayıları TÜİK işgücü istatistiklerinden elde edilen 

“istihdam edilenler” ile karşılaştırıldığında KOSGEB’in istihdam edilenlerdeki payının arttığı yıllar 

itibarıyla görülmektedir. YGD ile sağlanan istihdamın toplam istihdam edilenler içerisindeki oranı 

Grafik 24’te yer almaktadır. 
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Grafik 24 - YGD ile Sağlanan İstihdamın Toplam İstihdam Edilenler İçerisindeki Oranı 

 

Kaynak: TÜİK, İşgücü istatistikleri; GİB; KOSGEB 

YGD ile sağlanan istihdamın toplam istihdam edilenler içerisindeki payının çok düşük olması 

nedeniyle ulusal istihdam rakamları ile doğrudan bir bağlantı kurmak çok mümkün 

görülmemektedir. Bununla birlikte yıllar itibarıyla verilen destek tutarının ve destek verilen girişimci 

sayısının artması ile YGD ile sağlanan istihdamın ulusal istihdam sayıları içerisindeki payı da 

artmıştır. 2018 yılı sonu itibarıyla destek programı sonlandırılmış olmasına rağmen YGD ile işini 

kuran girişimciler istihdam sağlamaya devam etmiştir. 

İstihdam durumlarına göre kapanma oranları Grafik 25’te yer almaktadır.  

Grafik 25 - İstihdam Durumlarına Göre Kapanma Oranları 

 

Kaynak: SGK, GİB, KOSGEB 
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Herhangi bir çalışan istihdam etmeyen işletmelerde kapanma oranı %32 iken en az bir çalışan 

istihdam etmiş olan işletmelerde kapanma oranı %21’dir.  

Girişimcilerin eğitim düzeyleri ile yalnız çalışma eğilimlerine ilişkin Grafik 26’da yer almaktadır. 

Grafik 26 - Eğitim Düzeyleri ve İstihdam Oranları 

 

Kaynak: SGK - KOSGEB 

Desteklenen işletmelerin eğitim düzeylerine göre istihdam sağlama durumları incelendiğinde eğitim 

seviyesi arttıkça çalışan istihdam etme yüzdesinin de arttığı görülmektedir. 

İşletme türlerine göre istihdam sayıları Tablo 27’de yer almaktadır. 

Tablo 27 - İşletme Türlerine Göre İstihdam Sayıları 

İşletme Türü İşletme Sayısı İstihdam Sayısı* 
Sıfır Çalışanı Olan 

İşletme Sayısı 

Şahıs 55.541 351.934 16.657 

Limited 9.300 236.920 888 

Anonim 876 30.344 57 

Diğer 247 931 138 

Adi Ortaklık 182 2.810 59 

Kollektif 2 28 1 

*İşletme sahipleri de bu sayıya dâhildir. 

Kaynak: GİB - KOSGEB 
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Desteğin sayısal olarak en fazla faydalananı olan şahıs işletmeleri en fazla istihdam sağlayan 

kesimdir. Ancak işletme sahiplerini hesaplamadan çıkararak işletme türlerine göre sağladıkları 

ortalama istihdama bakıldığında işletme başına 33,6 ile en fazla istihdamın anonim şirketler 

tarafından sağlandığı görülmektedir. Anonim şirketleri, 24,5 ile limited şirketler takip etmektedir. 

vi. SGK prim tahsilatları 

SGK’den temin edilen veriler ile destek programından faydalanan işletmelerde istihdam edilen 

çalışanlar için ödenen prim tahsilatlarına ilişkin kestirim yapılmıştır. Hesaplamalarda brüt ücret 

üzerinden yapılan aşağıdaki kesintiler dikkate alınmış ve desteklenen işletmelerde istihdam edilen 

çalışanların brüt ücret toplamlarının %37,5’i “SGK Prim Tahsilatı” olarak kabul edilmiştir. 

 Toplam İşveren Payı (%22,5) 

o SGK Primi İşveren Payı (%20,5) 

o İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2) 

 Toplam İşçi Payı (%15) 

o SGK Primi İşçi Payı (%14) 

o İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%1) 

 Toplam SGK Prim Tahsilatı (%37,5) 

Buna göre desteklenen işletmelerin, istihdam ettikleri çalışanlar için SGK’ye işveren hissesi olarak 

1,8 milyar ₺; işçi hissesi olarak 1,2 milyar ₺ olmak üzere toplam 3 milyar ₺ ödeme yaptıkları tahmin 

edilmektedir. 

Bu analiz, desteklenen tüm işletmelerde çalışan personelin destek programı sayesinde istihdam 

edildiği varsayımı altında gerçekleştirilmiştir. 

c. UGE ve YGD Anket Çalışması 

KOSGEB UGE ve YGD’ye ilişkin KOBİ’lerin memnuniyetine ilişkin bulgular iletilen çevrim içi 

anketlerden toplanan verilerden elde edilmiştir. Anket formları hazırlanırken daha önce UGE ve 

YGD kapsamında yapılan makale, tez ve çalışmalar incelenmiş, ardından tasarımdan sorumlu birim 

ile görüşülerek (12.09.2019 tarihinde) birimin önerileri de anket formuna yansıtılmıştır. Ayrıca, 

kullanılan ifadeler mevzuat dili yerine KOBİ’lerin anlayabileceği şekilde basitleştirilmiştir. Taslak 

anket soru formu pilot çalışma yapılması için anket yazılımına yüklenmiştir. Pilot çalışma sonucunda 
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gelen öneriler de dikkate alınarak soru formuna son hali verilmiş ve 23.10.2019 tarihinde anket 

çalışmasına başlanmıştır. Yapılan anket çalışmasında 2010 - 2018 yılları arasında KOSGEB 

UGE’den yararlanan 492.674 kişi ana kütle olarak belirlenmiştir. 1  

Anket öncelikle KOSGEB’den 2010-2018 yılları arasında YGD alan (66.148 kişi) ve sistemde kayıtlı 

e-posta adresi olan 54.102 kişiye e-posta ile iletilmiştir. Bu kişilerin 53.129’una ulaşılabilmiştir. 

Destek alan girişimcilerin ardından UGE alan ve sistemde kayıtlı e-posta adresi olan 438.572 kişiye 

daha iletilerek toplamda 492.674 kişiye ulaşılmaya çalışılmıştır. Gönderilen e-postalardan 26.498 

tanesi çeşitli sebeplerden (yanlış, güncel olmayan, geçerli olmayan e-posta vb.) iletilememiş ve sonuç 

olarak 466.176 girişimciye ulaşılmıştır. E-posta, katılımı artırabilmek amacıyla 21.11.2019 tarihinde 

KOSGEB’den YGD alan girişimcilere tekrar iletilmiştir. Toplamda 54.102 e-posta adresine anket 

katılım daveti gönderilmiş, 53.520 e-posta adresine iletilmiştir. Anket 29.11.2019 tarihinde 

sonlandırılmıştır. Ankete 6.527 cevap gelmiştir. Gönderim istatistikleri Tablo 28’de yer almaktadır. 

Tablo 28 - Anket Gönderime İlişkin İstatistikler 

Gönderim Durumu 
Anket Gönderilen 

İşletme Sayısı 
Anketin Ulaştığı 

İşletme Sayısı 

Gelen Cevap 
Sayısı 

İlk Gönderim 
(Destek Alanlar) 

54.102 53.129 

UGE Alanlar 438.572 25.525 

İkinci Gönderim 
(Destek Alanlar) 

54.102 53.520 

TOPLAM 492.674 466.176 6.527 

Gelen cevaplar IP adreslerine göre incelendiğinde kullanılan anket yazılımının bazı cevapları birden 

fazla kez kaydettiği görülmüş ve mükerrer kayıtlar temizlenmiştir. Bu kayıtlara ilişkin istatistikler 

Tablo 29’da yer almaktadır. 

Tablo 29 - Anket Dolduran İşletmeler İlişkin İstatistikler 

Durum Sayı 

Gelen Cevap Sayısı 6.574 

Değerlendirmeye Alınan Cevap Sayısı 6.023 

Farklı IP Adreslerinden Gelen Cevap Sayısı 6.057 

Aynı IP Adresinden Birden Fazla Gelen Cevap Sayısı 517 

Aynı IP Adresinden Gelen Ama Birbirinden Farklı Olan Cevap 55 

                                                           
1 Örgün öğretim kapsamında lise ya da lisans eğitimi sırasında girişimcilik eğitimi alanlar hariç tutulmuştur. 
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Gelen cevaplardan 463 tanesi kayıtlar mükerrer kaydedildiği için, 78 tanesi sektör bilgisine 

ulaşılamadığı için 2 tanesi eğitim bilgilerine ulaşılamadığı için ve 9 cevap ise tutarsız olduğu için 

analizlere dâhil edilmemiştir. Sonuç olarak 6.023 cevap üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.  

i. Betimsel istatistikler 

Analiz kapsamında öncelikle betimsel istatistikler çıkarılmıştır. Ardından açıklayıcı faktör analizi 

yapılmış ve son olarak birbirleri ile ilişkili olabileceği düşünülen sorular arasında çapraz tablo analizi 

yapılmıştır. 

Anket katılımcılarının %63’ü (3.799) kendi işini kurduğunu belirtirken, %37’si (2.224) ise UGE 

aldıktan sonra iş kurmadığını belirtmiştir. İş kurduğunu belirten katılımcılardan %84’ü (3.196) 

KOSGEB’den destek aldığını %16’sı (603) ise KOSGEB’den destek almadan işini kurduğunu 

belirtmiştir. Destek alanlar açısından bakıldığında; toplam kitlenin %4,8’ine ulaşılmıştır. UGE alma 

yıllarına göre girişimci sayıları Tablo 30’da yer almaktadır. 

Tablo 30 - UGE Alma Yılına Göre Girişimci Sayısı 

Yıl Aralığı Sayı Yüzde 

2010 145 2,4 

2011 181 3,0 

2012 232 3,9 

2013 303 5,0 

2014 352 5,8 

2015 523 8,7 

2016 795 13,2 

2017 1327 22,0 

2018 2165 35,9 

TOPLAM 6.023 100 

Ankete katılanların %70,1’i 2016 – 2018 yılları arasında eğitim aldığını belirtmiştir. KOSGEB idari 

kayıtlarından elde edilen verilere bakıldığında tüm UGE katılımcıları içerisinde 2016 – 2018 yılları 

arasında eğitim alanların oranı %62 (bkz. Grafik 1), eğitim sayıları açısından bakıldığında ise 

düzenlenen tüm eğitimler içerisinde 2016 – 2018 yılları arasında düzenlenen eğitimlerin oranı 

%64’tür (bkz. Grafik 2). Yapılan anketin kitlenin büyük bölümünü temsil ettiği düşünülmektedir. 

Yaş ortalamaları 33,96 olan anket katılımcılarının %63’ü erkek, %37’si kadındır. Ankete cevap veren 

katılımcıların UGE aldıkları kurum/kuruluşlara göre dağılımı Tablo 31’de yer almaktadır.  
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Tablo 31 - UGE Aldığı Kurum/Kuruluşlara Göre Katılımcı Sayısı 

Kurum/Kuruluş Sayı Yüzde 

KOSGEB 1.819 30,2 

Ticaret/Sanayi/Esnaf Odası 1.349 22,4 

İŞKUR 894 14,8 

Belediye 587 9,7 

Üniversite 454 7,5 

Dernek/Vakıf/Federasyon 421 7,0 

Diğer 355 5,9 

Kalkınma Ajansları 144 2,4 

TOPLAM 6.023 100 

Ankete katılanların %67,4’ü KOSGEB, İŞKUR ya da ticaret/sanayi/esnaf odalarından eğitim 

almıştır. Eğitim düzeylerine göre dağılımları ise Tablo 32’de yer almaktadır. 

Tablo 32 - Eğitim Durumlarına Göre Katılımcı Sayısı 

Kurum/Kuruluş Sayı Yüzde 

Okur Yazar 9 0,2 

İlkokul 261 4,3 

Ortaokul 388 6,4 

Meslek/Teknik Lise 257 4,3 

Lise 1373 22,8 

Ön Lisans 793 13,2 

Lisans 2354 39,1 

Yüksek Lisans 517 8,6 

Doktora 71 1,2 

TOPLAM 6.023 100 

Ankete özellikle lise ve lisans mezunlarının ilgi gösterdiği ve bu kişilerin katılımcıların %66,2’sini 

oluşturdukları görülmektedir. Ankete cevap veren girişimcilerin illere göre dağılımlarına 

bakıldığında en çok katılım sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya; en az katılım ise 

Bayburt, Tunceli, Gümüşhane, Ardahan ve Ağrı’dan olmuştur. Tüm şehirlerden ankete katılım 

sağlanmıştır. Bu durum yapılan anketin tüm kitleyi temsil etmesi açısından önemli görülmektedir. 

Eğitim sonrasında iş yerini KOSGEB Desteği ile kurduğunu belirten girişimcilerin sektörel 

dağılımları Tablo 33’te yer almaktadır. 
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Tablo 33 - Sektörlere Göre İşini Kuran UGE Katılımcıları 

Sektör Adı 

KOSGEB’den Destek 
Alarak İşini Kuranlar 

KOSGEB’den Destek 
Almadan İşini Kuranlar 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Sanayi 

Su Temini; Kanalizasyon, Atık 
Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri 

12 0,4 0 0,0 

Madencilik ve Taş Ocakçılığı 6 0,2 3 0,5 

Elektrik, Gaz, Buhar ve 
İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı 

55 1,7 8 1,4 

İmalat 696 21,8 140 23,7 

Hizmet 1.482 46,4 268 45,4 

Ticaret 766 24,0 133 22,5 

İnşaat 179 5,6 38 6,4 

TOPLAM 3.196 100 590 100 

KOSGEB’den YGD alarak işletmesini kurduğunu belirtenlerde “İmalat”, “Ticaret” ve “Hizmet” 

sektörlerinin payı %92,3’tür. Ankete katılanların sektörel dağılımı, destekten yararlanan tüm kitle ile 

kıyaslandığında İmalat, Ticaret ve Hizmet sektörlerinin tüm sektörler içerisindeki payı olan %95,3 

ile benzerlik gösterdiği görünmektedir. Anketi cevaplayan işletmeler arasında en büyük pay 

“Hizmet” sektöründedir. Benzer şekilde tüm kitlenin dağılımına bakıldığında en büyük pay 

“Hizmet” sektöründedir. Bu durumların yapılan anketin tüm kitleyi temsil etmesi açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

Ankete katılan ve KOSGEB’den destek alarak işletmesini kurduğunu ifade eden girişimcilerin 

işletmelerinin kuruluş yılları Grafik 27’de yer almaktadır. 

Grafik 27 - Kuruluş Yıllarına Göre İşletmeler 

 

2017 ve 2018 yıllarında işletmesini kuran girişimciler ankete en çok katılım sağlayan kesim olmuştur. 

Destek almaya başladıkları yıllar itibarıyla girişimci sayıları Grafik 28’de yer almaktadır. 
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Grafik 28 - Desteğe Başlama Yıllarına Göre İşletmeler 

 

Ankete cevap veren katılımcılar arasında 2017 ve 2018 yılları itibarıyla YGD’ye başlayan işletmelerin 

çoğunlukta olduğu görülmektedir.  

UGE’ye İlişkin Sonuçlar 

Ankete katılanlar farklı grupların (KOSGEB'den Destek Almadan İş Kurduğunu Belirtenler, 

KOSGEB'den destek aldığını belirtenler, UGE aldığını ancak iş kurmadığını belirtenler, Kurduğu 

işi kapattığını belirtenler, Tüm katılımcılar) UGE’lere ilişkin genel memnuniyetleri Grafik 29’da yer 

almaktadır.  

Grafik 29 - UGE Memnuniyet Düzeyleri 

 

KOSGEB’den UGE alan ancak iş kurmadığını beyan eden 2.224 kişinin verdiği cevaplara göre; 

UGE’den memnun kalmadığını ifade edenlerin oranı %13, memnun olduğunu ifade edenlerin oranı 

ise %64’tür. Ayrıca %20’si kısmen memnun olduğunu belirtmiştir. Bu grupta yer alanlar içerisinde 
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kendi işlerini kurmamalarına rağmen KOSGEB UGE’den memnun olduklarını ifade edenlerin 

oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu kişiler KOSGEB’den herhangi bir maddi destek 

görmemelerine rağmen eğitimin yararlı olduğunu belirtmişlerdir.  

Destek almadan iş kurduğunu ifade eden 603 kişinin verdiği cevaplara göre; memnun kalmadığını 

ifade edenlerin oranı %22, memnun olduğunu ifade edenlerin oranı ise %53’tür. Yarıdan fazlası 

memnun olduğunu, ayrıca %22’si kısmen memnun olduğunu belirtmiştir. Bu grup KOSGEB 

desteğinden faydalanmamasına rağmen memnun olduğunu ifade edenlerin oranının düşük olmadığı 

görülmektedir. 

KOSGEB’den YGD aldığını beyan eden 3.196 kişinin verdiği cevaplara göre; memnun kalmadığını 

ifade edenlerin oranı %7, memnun olduğunu ifade edenlerin oranı ise %78’dir. Ayrıca %14’ü 

kısmen memnun olduğunu belirtmiştir. Destek almadan işini kuranların memnuniyet düzeyi ile 

karşılaştırıldığında memnuniyet düzeyinin önemli oranda arttığı görülmektedir.  

İş kuran ancak iş yerini kapattığını beyan eden 167 kişinin verdiği cevaplara göre; memnun 

kalmadığını ifade edenlerin oranı %24, memnun olduğunu ifade edenlerin oranı ise %47’dir. Ayrıca 

%25’i kısmen memnun olduğunu belirtmiştir. İş yerlerini kapatmalarına rağmen KOSGEB 

UGE’den memnun kalmadığını ifade edenlerin oranının %25’te kalması olumlu değerlendirilebilir.  

UGE’ye katıldığını beyan eden 6.023 kişinin verdiği cevaplara göre; memnun kalmadığını ifade 

edenlerin oranı %11, memnun olduğunu ifade edenlerin oranı ise %70’tir. Ayrıca %17’si kısmen 

memnun olduğunu belirtmiştir. Tüm katılımcılar açısından değerlendirildiğinde KOSGEB 

UGE’den genel memnuniyet oranının çok yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

KOSGEB UGE’ye yönelik memnuniyet düzeyinin oldukça yüksek olduğu, en yüksek memnuniyet 

oranının da işini KOSGEB Desteği ile kuranlarda olduğu görülmektedir. En düşük memnuniyet 

oranı işyerini kapatanlarda olmasına rağmen kısmen memnun kaldığını belirtenlerle birlikte 

değerlendirildiğinde %73’e varan bir memnuniyet görülmektedir. Eğitim aldıktan sonra herhangi 

bir iş kurmadığını belirtenlerde de yüksek oranda bir memnuniyet olduğu görülmektedir. 

KOSGEB’den destek almadan kendi işini kuranların UGE’den memnuniyet düzeyleri de oldukça 

yüksek çıkmıştır. 
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Destek Almadan İş Yerini Kuranlara İlişkin Sonuçlar 

KOSGEB’den destek almadan işini kurduğunu ifade eden 603 girişimcinin, “Neden destek 

almadınız?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 30’da yer almaktadır. 

Grafik 30 - Destek Almadan İş Yerini Kuranların Destek Almama Nedenleri 

 

Destek almadan iş yerini kuranların %46’sı şıklarda yer alanlardan farklı bir sebep nedeniyle 

KOSGEB’den destek almadığını ifade etmiştir. Bunun dışında en önemli sebep “bürokrasi ve 

kırtasiyeciliğin fazlalığı” olarak görünmektedir. Bu soruya cevap veren 603 girişimcinin %13’ü 

destek başvurusu reddedildiği için, %12’si ise KOSGEB desteğini yeterli bulmadığı için destek 

almadığını ifade etmiştir.  

UGE Aldığını Ancak İş Kurmadığını Belirtenlere İlişkin Sonuçlar 

UGE aldıktan sonra iş kurmadığını ifade eden 2.224 kişinin “Neden kendi işinizi kurmadınız?” 

sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Grafik 31’de yer almaktadır. 
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Grafik 31 - UGE Aldığını Ancak İş Kurmadığını Belirtenlerin İş Kurmama Nedenleri 

 

Bu soruda girişimcilere birden fazla seçenek işaretleme seçeneği sunulmuştur. UGE aldıktan sonra 

iş kurmadığını ifade eden 2.224 kişinin “Neden kendi işinizi kurmadınız?” sorusuna verdikleri 

cevaplar analiz edildiğinde ilk sırada %51’lik oran ile “yeterli finansmanı bulamadım.” seçeneğinin 

yer aldığı görülmektedir. Henüz iş kurmayan bu girişimciler arasında, iş kurma fikrinden 

vazgeçmediğini ve ileride kendi işini kurmayı düşündüğünü ifade edenlerin sayısının da yüksek 

olduğu ve %45’lik oran ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. Belirsiz ekonomik ortam nedeniyle 

henüz iş kurmadığını ifade edenler nicelik olarak %31 ile üçüncü sırada yer alırken, her 4 kişiden 

birisi de iş kurma konusundaki prosedürlerin fazlalığı nedeniyle vazgeçtiğini ifade etmiştir. 

YGD Aldığını Belirtenlere İlişkin Sonuçlar 

Destek alan girişimcilere, YGD’ye başvuruları sırasında doldurdukları iş planı ile ilgili de sorular 

sorulmuştur. UGE’nin iş planı doldurmak için yeterli olup olmadığı sorusuna verdikleri cevapların 

dağılımı Grafik 32’de yer almaktadır. 
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Grafik 32 - Alınan UGE’nin İş Planını Hazırlamak Açısından Yeterliliği 

                  

Destek alan her 4 kişiden 3’ü aldıkları UGE’nin destek programına başvuru esnasında doldurdukları 

iş planını hazırlamak için yeterli olduğunu düşünmektedir. Eğitim kalitesinin ve eğitimin içeriğinin 

iş planı hazırlamak için yeterli olduğu anlaşılmaktadır. Destek alan katılımcılara iş planını 

kendilerinin hazırlayıp hazırlamadığı da sorulmuştur. İş planını kimin hazırladığı sorusuna gelen 

yanıtların dağılımı Grafik 33’te yer almaktadır.  

Grafik 33 - İş Planı Hazırlayanlara Göre Dağılım 

 

Cevap verenlerin %63,5’i iş planının tamamını yardım almadan kendisinin hazırladığını ifade 

ederken, %18,4’ü iş planını hazırlarken 3. kişilerden yardım aldığını ifade etmiştir. Katılımcıların 

%18,1’i ise iş planını bir danışmanlık şirketine hazırlattığını belirtmiştir. Anket verilerinden 

anlaşıldığı kadarıyla %81,9’u iş planını ücret ödemeden hazırlamıştır.  

YGD alan girişimcilerin desteğe ilişkin genel memnuniyeti Grafik 34’te yer almaktadır. 
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Grafik 34 - YGD Genel Memnuniyeti 

 

Katılımcıların %58,2’si destekten memnun kaldıklarını ifade etmiştir. Kısmen memnun kaldığını 

belirtenlerle birlikte değerlendirildiğinde %84,4 gibi yüksek bir memnuniyet oranı çıktığı 

görülmektedir. 

Son olarak desteğin katkısallığının ölçebilmek amacıyla YGD aldığını ifadeden anket katılımcılarına 

KOSGEB YGD olmasaydı da işletmelerini kurup kurmayacakları sorulmuştur. Katkısallık 

sorusuna ilişkin gelen yanıtlar Grafik 35’te yer almaktadır. 

Grafik 35 - KOSGEB YGD Desteğinin Katkısallığı 

 

Ankete katılanların %29’u KOSGEB’den destek almasa dahi işletmesini aynı düzeyde bir yatırımla 

ve aynı zamanda kuracağını ifade etmiştir. %38,2’si ise KOSGEB desteği olmasa da işletmesini 

kuracağını ancak bu düzeyde bir yatırım yapmayacağını ifade etmiştir. İşletmesini kurmayı 

muhtemelen erteleyeceğini ifade edenlerle birlikte oran %58,6 olmaktadır. Bu durum kısmi 
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94 

katkısallık olarak değerlendirilmektedir. Girişimcilerin yalnızca %12,4’ü destek olmasaydı iş 

kurmayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla destek için kısmi katkısallığın yüksek olduğu söylenebilir.  

Temel istatistikler verildikten sonra Likert ölçekli soruların analizine geçmeden önce: 

 Her bir ölçekte yer alan soruların doğru ölçekte yer alıp almadığı belirlenmiş (yapı 

geçerliliği) ve 

 Elde edilen ölçümlerin güvenirliği (ölçek güvenirliği) ölçülmüştür. 

Her bir ölçekte yer alan soruların doğru ölçekte yer alıp almadığının belirlenmesi amacıyla 

“Açıklayıcı Faktör Analizi” yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, sorular çoğunlukla ilk faktörde 

toplanmış, ikinci faktörde ise sadece 3 soru yer almıştır. Çalışmanın bundan sonraki bölümünde 

sorular faktör analizinde ortaya çıkan ayrıma göre tasnif edilmiştir. 

İkinci analiz olan güvenilirlik analizi kapsamında ise önce her bir faktör için ve sonrasında da toplam 

için “Cronbach’s Alpha” katsayısı hesaplanmıştır. Hem birinci faktör için hem de ikinci faktör için 

Cronbach’s Alpha değeri 0,8’den büyük olduğundan her iki faktörde güvenilirliğin yüksek olduğunu 

söylemek mümkündür. 

ii. Çapraz tablo analizi 

Birbiri ile ilişkili olduğu düşünülen soruların test edilmesi amacıyla Ki Kare Testi yapılarak veriler 

çapraz olarak karşılaştırılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 

Yapılan çapraz tablo analizleri sonucunda girişimcinin KOSGEB’den destek aldığı yıl ile destek 

başvuru sürecinde kendisinden talep edilen bilgi ve belgelerin sayısının makul olduğunu 

düşünmeleri arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yıllar bazında başvuru süreçlerinde 

işletmelerden talep edilen bilgi ve belge sayılarının makul olduğunu düşünenlerin oranları Grafik 

36’da yer almaktadır. 
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Grafik 36 - Yıllara Göre Destek Süreçlerinde Talep Edilen Bilgi ve Belgelere İlişkin Görüşler 

 

Başvuru süreçlerinde işletmelerden talep edilen bilgi ve belge sayılarının makul olduğunu 

düşünenlerin sayısı BAMS çalışmalarının başlatıldığı 2016 yılından itibaren her yıl artırmıştır. 2018 

Yılında hizmetlerin elektronik ortama aktarılması ile birlikte 2019 yılı itibarıyla bugüne kadarki en 

yüksek memnuniyet seviyesine ulaşıldığı ve 2016 yılındaki memnuniyet seviyesinin üzerine çıkıldığı 

görülmektedir. Yürütülen BAMS çalışmalarının memnuniyet seviyesinde artış sağladığı 

görülmektedir. 

Destek alınan sektörler bazında kurul tarafından belirlenen destek tutarlarının yeterliliği 

sorgulanmış ve aralarında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İlgili sonuçlar Grafik 37’de yer 

almaktadır. 

Grafik 37 - Sektörler Bazında Destek Tutarlarının Yeterliliğine İlişkin Görüşler 
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İnşaat, Ticaret ve Hizmet sektörlerinde kurul tarafından belirlenen destek tutarlarının yeterli 

olduğunu düşünenlerin oranı %63’ten yüksek çıkarken, sanayi sektöründe faaliyet gösteren 

girişimcilerde bu oran %57,6 olarak ortaya çıkmıştır. Bu bölümde kısmen katılıyorum seçeneğinde 

yoğunlaşma olduğu dikkat çekmektedir.  

Girişimcilerin UGE aldıkları yıl ile iş planını hazırlamak için UGE’nin yeterli olduğunu düşünmeleri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. İlgili sonuçlar Grafik 38’de yer almaktadır. 

Grafik 38 - Yıllara Göre İş Planı Hazırlama Açısından UGE’lerin Yeterliliği 

 

Girişimcilik eğitiminin iş planını doldurmak için yeterli olduğunu düşünenlerin oranı 2010 yılında 

%63,5 iken yıllar itibarıyla bu oranın arttığı görülmektedir. Yıllar içerisinde ufak tefek dalgalanmalar 

göstermekle birlikte eğitimin yeterli olduğunu düşünenlerin oranı 2018 yılında %80’e ulaşmıştır. Bu 

oranın Özellikle 2014 yılından itibaren eğitimin iş planı hazırlamak için yeterli olduğunu 

düşünenlerin oranının arttığı görülmektedir.  

Bu bölümde ayrıca “Katıldığınız UGE’nin eğitmeni kimdir?” sorusuna verilen cevaplar ile iş planını 

hazırlamak için UGE’nin yeterli olduğunu düşünmeleri arasında ilişki olup olmadığına da bakılmış 

ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İlgili sonuçlar Grafik 39’da yer almaktadır. 

Grafik 39 - Eğitmenlere Göre İş Planı Hazırlama Açısından UGE’lerin Yeterliliği 
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Eğitimi KOSGEB personelinden alan ve işini kuran girişimcilerde, aldıkları UGE’nin iş planını 

hazırlamak için yeterli olduğunu düşünenlerin oranı diğer eğitmenlerden eğitim alanlara oranla daha 

yüksektir. Bu durumda KOSGEB personeli tarafından verilen eğitimlerin pratikte girişimcilerin 

daha çok işine yaradığı sonucu çıkarılabilir. 

KOSGEB’den destek alan girişimcilerin faaliyet gösterdikleri bölge ile YGD’den memnun olma 

dereceleri arasında bir ilişki vardır. İlgili sonuçlar Grafik 40’ta yer almaktadır. 

Grafik 40 - Bölgelere Göre YGD Memnuniyet Düzeyleri 

 

En düşük memnuniyet oranları Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülmüştür. 

Doğu Anadolu Bölgesinde memnuniyet oranı %78 iken Karadeniz Bölgesinde %90 memnuniyet 

oranı görülmektedir. Karadeniz Bölgesini %89 ile Ege Bölgesi takip etmektedir.  

Faktör analizi sonuçlarına göre ortaya çıkan iki faktörün genel istatistikleri Grafik 41’de yer 

almaktadır. 
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Grafik 41 - Birinci Faktöre İlişkin Görüşler 

 

Birinci faktör altında yer alan önermelere gelen cevaplar analiz edildiğinde; kurullarda 

değerlendirme sürecinin âdil ve şeffaf olduğunu düşünenlerin oranı en çok dikkat çeken cevap 

olmaktadır. Birinci faktörde yer alan tüm bileşenler içerisinde en çok memnun olunan konu olduğu 

görülmektedir. Benzer şekilde “online başvuru süreçleri” ile memnuniyet seviyelerinin yüksekliği 

de bir diğer dikkat çeken konudur. 

Açıklayıcı faktör analizi sonucunda destek tutarları, limitleri ve oranları ile ilgili sorular ikinci faktör 

başlığı altında sıralanmıştır. İkinci faktöre ilişkin görüşler Grafik 42’de yer almaktadır. 

Grafik 42 - İkinci Faktöre İlişkin Görüşler 

 

Tüm bileşenler içerisinde memnuniyet oranları en düşük çıkan konular ikinci faktör altında toplanan 

tutar, limit ve destekleme oranlarına ilişkin olanlardır. Destek üst limit ve oranlarının yeterli 
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olduğunu düşünenlerin oranı %28,2, kurulda belirlenen destek tutarlarını yeterli bulanların oranı 

%31,5 ve kurulda belirlenen destek kalemlerini yeterli bulanların oranı ise %35,4 olarak ortaya 

çıkmıştır. İkinci faktöre ilişkin bu veriler girişimcilerin destek aldığı yıllara göre çapraz tablo analizi 

ile de incelenmiş ancak anlamlı bir ilişki bulanamamıştır. Destek limit ve oranlarının arttığı yıllarda 

dâhil olmak üzere destek limitleri ve tutarları konusundaki memnuniyet düzeyinde dikkat çekici 

farklılıklar görülmemektedir. 

ç. Görüşme (Mülâkat) Bulguları 

Anketten, idari kayıtlardan ve doküman incelemelerinden elde edilen bulgulardan derinlemesine 

incelenmesinde fayda görülenler için yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. 

Görüşmeler;  

 Desteğin tasarımında görev alanlar (tasarlayıcılar),  

 Desteğin uygulanmasında görev alanlar (uygulayıcılar),  

 Kurullarda görev alanlar 1 ve  

 KOBİ’ler  

olmak üzere 4 farklı grupla gerçekleştirilmiştir. Böylece farklı görev ve pozisyonlardaki kişilerin 

YGD’ye bakış açılarının ortaya çıkarılması her bir gruptan desteğin farklı süreçleri hakkında 

derinlemesine bilgi alınması amaçlanmıştır.  

Uygulayıcılar içerisinden görüşme yapılacak kişiler belirlenirken farklı bölgelerde, farklı çalışma 

sürelerine sahip ancak daha önce YGD vermiş KOSGEB personeli tercih edilmiştir. Böylece 

kişilerin çalıştıkları bölgeler ve çalışma yılları da dikkate alınarak bakış açılarındaki değişimlere ve 

önceliklerine ilişkin çıkarımlar yapılabilmesi amaçlanmıştır. 

Ayrıca YGD’nin 2010 yılında ilk tasarım sürecinde görev alan personel ile de görüşmeler yapılmış 

ve desteğin başlangıcından 2019 yılına kadar değişiminin gözlenmesi amaçlanmıştır.  

Görüşme sürecinde öncelikle görüşülmesi planlanan her grup için genel çerçeveyi çizecek şekilde 

görüşme soruları hazırlanmıştır. Ardından sorulara ilişkin uzman görüşü alınarak çerçeve gözden 

geçirilmiş ve son olarak pilot uygulama ile sorulara son hali verilmiştir. Görüşmelerde 3 farklı soru 

                                                           
1 Kurullarda görev alanlar için ayrı soru kâğıdı hazırlanmamış, yanıtlayıcıların tecrübeleri dikkate alınarak sorular 

çeşitlendirilmiştir.   



 

100 

kâğıdı kullanılmış ve görüşülen kişinin özelliklerine göre belirlenen sorulardan uygun görülenler 

sorulmuştur.  

Görüşmelerde; 10 uygulayıcı, 8 tasarlayıcı ve 10 KOBİ ile görüşülmüştür. Görüşülen personel 

içerisinde KOBİ uzmanları, müdürler, daire başkanları ve müşavirler yer almaktadır.  

Görüşmeler mümkün olduğu durumlarda yüz yüze, mümkün olmadığı durumlarda ise elektronik 

ortamda Skype, Google Hangouts, Zoom veya Whatsapp Messenger gibi uygulamalar üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerden elde edilen veriler RQDA yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda desteğin tasarım süreci, revizyon süreçleri, aksayan yönleri, girişimcilerin beklenti ve 

ihtiyaçlarının karşılanma durumu, kurul süreçleri, UGE süreçleri, genel değerlendirmeler ve YGD 

sonrasında uygulamaya alınan Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Destek Programları ile 

bulgulara ulaşılmıştır. Ayrıca, idari kayıtlardan elde edilen bulguların derinlemesine incelenmesi 

amacıyla sorulan sorulardan ulaşılan bulgular da bu raporun ilgili bölümlerine eklenmiştir. 

Görüşmelerde öne çıkan hususlar aşağıda konu başlıkları olarak belirtilmiş ve elde edilen sonuçlar 

öneri geliştirme sürecinde kullanılmıştır. 

 YGD tasarım süreci, 

 Görüşlerin dikkate alınma düzeyi 

 UGE’lere ilişkin bulgular 

 Tamamlayıcılık 

 Geri ödemeli destek (Sabit Yatırım Desteği) 

 YGD’nin KOBİ ihtiyaç ve beklentilerini karşılama durumu 

 Girişimciler tarafından dile getirilen talep ve sorunlar 

 İşletmelerde başarı ve başarısızlığın nedenleri 

 Katkısallık 

 Kurul süreçleri 

 Danışmanlık sistemi 

 Aksayan yönler 
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3. İyi Uygulama Örnekleri 

Değerlendirmeye konu destek kapsamında desteklenen işletmelerden bazılarının diğer 

yararlanıcılara göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Başarıyı etkileyen faktörlerin ortaya 

koyularak diğer potansiyel yararlanıcılar açısından örnek oluşturması amacıyla söz konusu 

işletmelerden bazılarına ilişkin detaylara bu çalışma kapsamında yer verilmesinde fayda 

görülmüştür. Ulusal medyadan derlenen bahse konu başarı hikâyeleri Kutu 1, Kutu 2, Kutu 3 ve 

Kutu 4’te sunulmaktadır. 

Kutu 1 - Hanımeli Yöresel 

KOSGEB Desteği ile 5 Kadına İş İmkânı Sundu 

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan Fatma Sağlam, KOSGEB YGD ile yufka ve yöresel unlu 

mamuller atölyesi açarak girişimci oldu. Aile bütçesine katkı sağlamak için iş arayışına giren 

girişimci KOSGEB'in girişimcilik kurslarından haberdar olunca 7 yıl önce kursa katılarak 

girişimcilik belgesi aldı. Daha sonra KOSGEB'e başvuran Sağlam, bir kısmı hibe olmak üzere 20 

bin lira destek alarak yufka ve yöresel unlu mamuller atölyesi açtı. 250 metrekarelik iş yerinde 5 

kadına iş imkânı sunan girişimci Ankara, Amasya, Çorum gibi farklı illerde yer alan marketlere de 

ürün sağlamaktadır (Anadolu Ajansı, 2020). 

 

Kutu 2 - MAPSİS Havacılık ve Savunma Sanayi 

KOSGEB’le Başladı, KOSGEB’le Büyüdü 

2011 yılında KOSGEB desteği ile yolculuğuna başlayan MAPSİS Havacılık ve Savunma Sanayi 

firmasının Genel Müdürü Filiz Akkaş 350 metrekarelik bir alanda bir işleme makinesi ve 4 kişilik 

çalışanla başladığı girişimcilik kariyerine CERN’e ihracat yapan bir işletmenin genel müdürü 

olarak devam ediyor. Girişimcilik Destek Programının ardından Genel Destek Programı, KOBİ 

Proje Destek Programı ve Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programından da faydalanan Akkaş, Türk 

Hava Yolları kuruluşu olan TCI (Turkish Cabin Interior) firmasının resmi tedarikçisi oldu. 2015 

Haziran ayında Lüksemburg’da düzenlenen Büyük Bölge İş Günleri etkinliğinde de, ihracatta 

gösterdiği başarı nedeni ile Lüksemburg Ekonomi Bakanı tarafından En İyi Girişimci Ödülü ile 

takdir edildi (KOSGEB, 2020) (Kaya, 2020). 
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Kutu 3 - Egesia Doğal Ürünler 

İncir Çekirdeği ile Dünyaya Açıldı 

Aydın’da yaşayan girişimci Huriye Çetinel Aydın eşi ile birlikte çalıştıkları iş yerinden çıkarılınca 

bitki kurutarak geçimini sağlamaya başladı. Evinde incir ununu çıkarıp pastacılık yapan işletmelere 

satan Aydın, yaptığı unların yumak haline gelerek kullanılmaz duruma gelmesi üzerine başladığı 

araştırmalarda incir çekirdeği yağında yüksek oranda omega ve E vitamini olduğunu öğrendi. 

Bunun üzerine 2014 yılında incir çekirdeği yağının patentini aldı ve hazırladığı numuneleri önde 

gelen kozmetik firmalarına gönderdi. Daha sonra gelen taleplere evde yetişemeyeceğini anlayınca 

işletmesini kurmak için destek arayışına başladı. Bu arayışları sırasında KOSGEB ile tanışan 

Aydın, YGD ile işletmesini kurdu ve ürünlerini Almanya, Amerika, Ukrayna, İsveç gibi ülkelere 

ihraç etme olanağını yakaladı (Fırat, 2020). 

 

Kutu 4 - Melpa Döküm ve Metal İşletmesi 

Her Anında KOSGEB Var 

2011 yılında KOSGEB’in UGE Programlarına katılarak girişimcilik sertifikasını alan İsmail 

Tokdemir aynı yıl içerisinde Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanarak Samsun’da Melpa Döküm 

ve Metal İşletmesini faaliyete geçirdi. Girişimcilik desteği ile işletmesini kuran girişimci ardından 

TÜBİTAK Ar-Ge Desteği ile ürün geliştirdi ve KOBİ Proje Destek Programı ile makine parkını 

ve KOBİGEL Destek Programı ile de üretim süreçlerini iyileştirdi. Bugün geldiği noktada ürettiği 

ürünlerin çok büyük bir kısmını Almanya, Angola, Kolombiya gibi ülkelere gönderen Tokdemir 

yurt içine de satış yapıyor (KOSGEB, 2020). 

4. Değerlendirme Sorularına Verilen Cevaplar 

Değerlendirme çalışması süresince yapılan analizler ile yanıt aranan değerlendirme sorularının 

cevapları raporun bu bölümünde ilgili sorunun altında toplu olarak verilmiştir. 

1. YGD’nin hedefleri KOSGEB’in hedefleri ve diğer politika dokümanlarında belirlenen 

hedeflerle ne derece uyumludur? 

KOSGEB değerlendirme kriterlerinden ilgililik kriteri ile ilişkili bu sorunun cevaplanmasında 

doküman incelemesinden faydalanılmıştır. Girişimcilik Destek Programı ve Uygulama Esasları, 

programın yürürlüğe alındığı tarihte geçerli olan Dokuzuncu Kalkınma Planı ve 3624 sayılı Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında 
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Kanun incelenmiştir. Ayrıca, GDP’nin uygulamada olduğu dönem süresince yayımlanan diğer plan 

ve programlar da incelenmiş ve YGD’nin değişen konjonktüre uyumu değerlendirilmiştir. 

KOSGEB ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında;  

 Küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak,  

 Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,  

 Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek  

amaçlarıyla kurulmuştur (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri, 1990). Destek programının amacı ise; 

ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümü için temel faktör olarak görülen girişimciliğin, 

desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasının sağlanması olarak 

belirlenmiştir. Destek programı yürürlüğe alındığı tarihten bu yana pek çok değişiklik geçirmesine 

rağmen (bkz. Şekil 2) amaç ifadesinin hep aynı kaldığı görülmektedir. 

KOSGEB’in kuruluş amaçlarıyla YGD’nin amacı olan “Girişimciliği yaygınlaştırmak” ve “başarılı 

işletmelerin kurulmasını sağlamak” amaçları birbirlerini tamamlayan amaçlar olarak görülmektedir.  

Destek programının hazırlandığı dönem olan Dokuzuncu Kalkınma Planına bakıldığında 

“İstihdamın artırılması” konusu altında yer alan “aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi” 

başlığında girişimcilik ve istihdam garantili programların yaygınlaştırılacağından ve istihdam 

yaratmayı amaçlayan mikro ölçekteki projelere mali destek sağlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, “Gelir 

Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele” başlığı altında özellikle kırsal 

kesimde ve az gelişmiş bölgelerde girişimciliğin teşvik edileceği ifade edilmiştir. Dokuzuncu 

Kalkınma Planı ile girişimciliğin teşvik edilmesi bir politika haline gelmiştir. Plan döneminde 

KOSGEB tarafından uygulanan GDP bu politikanın önemli bir aracı olmuştur (Devlet Planlama 

Teşkilatı, 2006). 

Bir sonraki plan dönemi olan Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları döneminde girişimcilik 

konusu KOBİ’lerden ayrılmış ve Girişimciliği Geliştirme Özel İhtisas Komisyonunda ele alınmıştır. 

Ayrıca Planda girişimciliğe farklı bir başlık altında yer verilerek girişimcilik konusuna verilen önemin 

de altı çizilmiştir. Özellikle Onuncu Kalkınma Planına bakıldığında “Girişimcilik ve KOBİ’ler 

başlığı altında” yer alan (Kalkınma Bakanlığı, 2013); 
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 690. Girişimcilik kültürü; eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik örgün ve yaygın 

eğitim programları, girişimcilik eğitimlerinin niteliğinin artırılması, girişimci rol modellerinin 

tanıtılması ve ödüllendirilmesine yönelik uygulamalar yoluyla geliştirilecektir.  

 692. Kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların nicelik ve nitelikleri artırılarak 

etkin bir şekilde hizmet vermeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu, STK’lar ve özel sektör 

işbirliğiyle destek modelleri geliştirilecektir.  

 693. Girişimcilik ve KOBİ desteklerinin sağlanmasında yenilik, verimlilik ve istihdam artışı, 

büyüme, ortak iş yapma gibi ölçütlerin yanı sıra kadın, genç girişimcilik ve sosyal 

girişimciliğe de öncelik verilecektir. Uygulamada izleme ve değerlendirme süreçleri 

iyileştirilecek, etki analizlerinden yararlanılarak desteklerin ekonomiye katkısı ölçülecektir.  

 694. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi 

uygulamaları ve sermaye piyasası imkânları geliştirilerek, yeni girişim ve KOBİ’lerin 

finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır. 

politikalarının GDP içerisinde karşılığı bulunmaktadır. Dolayısıyla hem UGE’nin hem de YGD’nin 

KOSGEB’in amaç ve hedefleri ile diğer politika dokümanlarında belirlenen hedeflerle uyumlu 

olduğu değerlendirilmektedir. 

2. YGD, KOSGEB’in diğer programları ile uyumlu mudur? 

KOSGEB idari kayıtları incelendiğinde YGD alan işletmelerin en çok rağbet gösterdiği diğer destek 

programının Genel Destek Programı olduğu görülmektedir. Çok az sayıda olmakla birlikte Ar-Ge, 

İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programından yararlanan bazı işletmeler de bulunmaktadır.  

KOSGEB personeli ile yapılan görüşmeler de aynı sonuca işaret etmektedir. Diğer destek 

programlarının YGD’nin ana yararlanıcı kitlesi olan ticaret ve hizmet sektörlerine çok fazla hitap 

etmediği, dolayısıyla imalat alanında faaliyet gösteren işletmelerin dahi nadiren diğer destek 

programlarından faydalandıkları, imalatçı işletmelerin de en çok faydalandığı desteğin Nitelikli 

Eleman İstihdam Desteği olduğu sonucuna varılmıştır.  

Sonuç olarak girişimcilerin YGD sonrasında genel destek programı hariç diğer destek 

programlarına yöneldikleri söylenemez. YGD’nin KOSGEB’in diğer destek programlarından ayrı 

bir şekilde konumlandığı görülmektedir. 
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3.  Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin uygulama süreçlerinde paydaşlarla işbirliği 

yeterli midir? 

İdari kayıtlar incelendiğinde İŞKUR, kalkınma ajansları, üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, 

belediyeler, çeşitli dernekler, diğer bazı kamu kurumları gibi birçok kurum/kuruluş ile ortaklıklar 

yürüterek 1.171.094 girişimcinin eğitim alması sağlanmıştır. Diğer kurum/kuruluşların verdiği 

eğitimler tüm eğitimlerim %91,2’sini oluştururken, katılımcıların ise %92,6’sı bu eğitimlere katılarak 

sertifika almıştır. İdari kayıtlar UGE uygulama süreçlerinde paydaşlarla işbirliği faaliyetleri üst 

düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte KOSGEB personeli ile yapılan görüşmelerde birçok kurum ve kuruluş tarafından 

verilen eğitimlerin kalitesinin yeterli olmadığı, UGE süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bazı paydaşların UGE’lere bakış açılarının genellikle girişimci odaklı olmadığı, 

düzenlenen eğitimlerde asıl amacın performans göstergelerini tamamlayabilmek olduğu kanaatine 

ulaşılmıştır.  

UGE’ler ile ilgili bir diğer önemli bulgu bazı paydaşlar ile UGE katılımcıları arasında çıkar ilişkisi 

olması durumudur. Bazı kurumların UGE’yi, eğitim firması olan taşeronlara verdiği, bu eğitim 

firmalarının ise aynı zamanda danışmanlık yaptığı dolayısıyla UGE katılımcıları ile aralarında bir 

çıkar ilişkisi ortaya çıktığı bulgusuna ulaşılmıştır.  

Bu olumsuzlukların yanı sıra UGE’ler konusunda paydaşlarla yapılan işbirliklerinin olumlu tarafları 

da görüşmelerde dile getirilmiştir. Sorun yaşanan paydaşların aksine olumlu yönlerin daha fazla öne 

çıktığı işbirliklerinden de bahsedilmiştir. Bazı kurum ve kuruluşların gerçekten iş kuracak/kurmak 

isteyen kişileri bir araya getirerek UGE’ler düzenledikleri ve başarılı eğitimler gerçekleştirdikleri 

ifade edilmiştir. 

Ayrıca, paydaşlar ile düzenlenen bu eğitimlerin KOSGEB’in, sunduğu hizmetlerin bilinirliğinin ve 

üniversitelerle işbirliğinin artması açısından oldukça yararlı olduğu da belirtilmiştir. 

4. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler nelerdir 

(düzenlenen eğitimler, işbirliği yapılan kurumlar, diğer demografik bilgiler)? 

Hem UGE’ler hem de YGD’lere ilişkin tüm tanımlayıcı istatistikler bu raporun 2. bölümünde yer 

alan “Destek Programına İlişkin Bilgiler” başlığı altında verilmiştir. 
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5. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılan girişimcilerin ne kadarı kendi işini kurdu? 

Bunların ne kadarı KOSGEB’den destek aldı? Destek almayıp işini kuranlar var mı? 

Hangi UGE katılanlar daha çok işini kurdu? 

UGE’ye katılan 1.171.094 girişimcinin 66.148’i KOSGEB desteği ile işini kurmuştur. Bu kişilerin 

UGE aldıkları kurum/kuruluşlara göre; ESOB’ların düzenlediği UGE’lere katılan girişimcilerin 

%8,8’inin işini kurduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan, işini YGD ile kuran girişimcilerin 

22.743’ünün (%34,4) İŞKUR tarafından düzenlenen eğitimler aracılığı ile KOSGEB’e geldiği 

görülmektedir.  

KOSGEB’den destek almadan işini kuranlar olduğu bilinmekle birlikte bu veriye ulaşılamadığından 

destek almadan işini kuran girişimcilerin tam sayısına ulaşılamamıştır. Bu nedenle yürütülen anket 

çalışmasında katılımcılara “İşinizi kurarken KOSGEB Desteği aldınız mı?” sorusu yöneltilmiştir. İş 

kurduğunu belirten 3.196 katılımcıdan 603 adedi (%18,9) KOSGEB’den destek almadan iş 

kurduğunu ifade etmiştir. Bu kişilerin 76’sı destek başvurusunun reddedildiğini ifade ederken 

diğerleri destek almamalarına çeşitli sebepler göstermişlerdir (bkz. Betimsel İstatistikler). 

Ayrıca, başvuru formu dolduran girişimci sayılarına bakılarak 116.480 kişiden 86.636 girişimcinin 

kurula girdiği ve 66.148 kişinin desteklendiği göz önüne alındığında destek almadan işini kuran 

girişimcilerin sayısının da azımsanmayacak ölçüde olduğu düşünülmektedir.  

6. Yeni Girişimci Desteği kapsamında desteklenen; 

- KOBİ’lerin hayatta kalma durumları nedir? Ortalama yaşam süreleri nedir? 

Destek alan işletmelerin yıllar itibarıyla hayatta kalma oranları %95’in üzerindedir. Diğer bir deyişle 

destek alan işletmelerin ilk bir yılda işletmelerini kapatma oranları %5’ten küçüktür. Destek alıp 

işyerini kapatan işletmelerin ortalama yaşam süreleri 36,3 aydır.  

- KOBİ’ler en çok hangi sektörlerde faaliyet göstermiş/başarılı olmuştur? 

Beş yıl hayatta kalma başarı kriterine göre sektörel durumlar analiz edilmiş ve destek verilen 

sektörler arasında en başarısız sektörün “I - Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” olduğu 

görülmüştür. Bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca %55,1’i 5 yıl ve daha fazla hayatta 

kalabilmiştir. En başarılı sektörler ise “D – Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve 
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Dağıtımı” (%77,6), “H – Ulaştırma ve Depolama” (%75,8) ve “M – Mesleki, Bilimsel ve Teknik 

Faaliyetler” (%76,1) olmuştur. “C – İmalat” sektöründe başarılı işletme oranı %66,8’dir.  

- KOBİ’ler başka hangi KOSGEB desteklerinden faydalanmıştır? 

YGD yararlanıcıları diğer KOSGEB desteklerine yoğun bir talep göstermemiş olmakla birlikte 

yararlanıcılar arasında en çok talep gören destek Genel Destek Programı olmuştur. 

- KOBİ’lerin ne kadarı başarılı olmuştur? Başarıyı etkileyen faktörler nelerdir? 

KOSGEB desteği ile 2016 yılına kadar kurulan işletmelerin %66,6’sı kuruluşundan itibaren en az 5 

yıl süre ile faaliyetine devam etmiştir. Beş yıl hayatta kalma kriterine göre bu işletmeler başarılı 

sayılmaktadır. Çalışma kapsamında KOSGEB personeli ve girişimciler ile yapılan görüşmelerden 

elde edilen bulgulara göre başarıyı etkileyen faktörler; 

 Girişimcinin özellikleri (vizyon, tecrübe vb.) 

 Yeterli işletme sermayesi 

 İşletmecilik bilgisi 

 Doğru iş fikrine sahip olmak/Doğru sektöre yatırım yapmak 

- Başarısız olanlar neden başarısız olmuştur?  

Kısa sürede kapanan işletmeler için yine KOSGEB personeli ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde 

edilen bulgulara göre şu sonuçlara ulaşılmıştır. Kısa sürede kapanan işletmeler çoğunlukla; 

 Desteği suistimal etmeye çalışan,  

 Yeterli işletme sermayesini edinmeden YGD’ye umut bağlayan, 

 Faaliyet göstereceği sektörün dinamiğinden haberdar olmayan, 

 Dönem dönem popüler olan iş kollarına yeterli bilgiyi edinmeden giren  

işletmelerdir. 

- KOBİ’lerin istihdama, vergi gelirlerine ve ciroya etkisi nedir?  
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YGD’den faydalanan işletmeler için bakıldığında 2010 – 2020 yılları arasında işletme sahibi hariç 

en az bir kişiye istihdam sağlayan işletme sayısı 48.349’dır. Bu işletmelerde 537.584 farklı çalışan 

farklı dönemlerde istihdam edilmiştir. Dolayısıyla yaklaşık 10 yıllık süreçte istihdam sağlayan her bir 

işletme ortalama 11,1 çalışan istihdam etmiştir. Bunun dışında herhangi bir çalışan istihdam 

etmeyen ancak destek ile kurulan 17.800 işletme bulunmaktadır. İstihdam edilen toplam çalışan 

sayısı 603.733’tür. Sektörler bazında istihdam edilen çalışan sayılarına göre “C – İmalat” sektörü en 

çok istihdam sağlanan sektör olmuştur. 

İşletme başına düşen istihdam oranı en düşük olan sektör “S – Diğer hizmet faaliyetleri” (4,4) 

olurken, bunu “K – Finans ve sigorta faaliyetleri” (4,6) ve “G - Toptan ve perakende ticaret; 

motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” (5,2) sektörü takip etmiştir. İşletme başına 

düşen istihdam oranı yüksek olan sektörler ise “F – İnşaat” (22,3), “N – İdari ve destek hizmet 

faaliyetleri” (20,5) ve “H – Ulaştırma ve Depolama” (18,4) sektörleridir.   

2’li NACE kodu detayında istihdam edilenler analiz edildiğinde “56 – Yiyecek ve içecek hizmeti 

faaliyetleri” sektörü 92.646 çalışan istihdamı ile ilk sırayı almaktadır. Bunu 76.555 çalışan ile “47 – 

Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)” ve 42.234 çalışan ile “71 - Mimarlık 

ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri” sektörü takip etmektedir.  

İmalat sektöründe ise “14 – Giyim eşyalarının imalatı” sektöründe 38.044 kişinin 2.341 işletme 

tarafından istihdam edildiği görülmektedir. İmalat sektörü altında işletme başına istihdam oranları 

ile diğer dikkat çeken faaliyet kolları ise “24 – Ana metal sanayii”, “28 – Başka yerde 

sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı”, “29 - Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı 

treyler (yarı römork) imalatı”dır. 

Destek alan işletmelerin vergi tutarları da çalışma kapsamında analiz edilmiş ve 2010-2019 yılları 

arasında desteklenen işletmelerin toplam 1 milyar 200 milyon ₺ vergi ödedikleri görülmüştür. Bu 

işletmelere 2010-2018 yılları arasında yapılan toplam destek ödemesi ise 1.680.442.193 ₺’dir. Bu 

tutarın 181.022.809 ₺’si geri ödemeli sabit yatırım desteğidir. Geri ödemeli olan bu destek dikkate 

alınmazsa ödenen verginin desteği karşılama oranı %83,3’e denk gelmektedir. 

Desteklenen işletmelerin, istihdam ettikleri çalışanlar için SGK’ye işveren hissesi olarak 1,8 milyar 

₺; işçi hissesi olarak 1,2 milyar ₺ olmak üzere toplam 3 milyar ₺ ödeme yaptıkları tahmin 

edilmektedir. 
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Desteklenen işletmeler tarafından ödenen vergi tutarları ile birlikte değerlendirildiğinde işletmelere 

sağlanan 1 milyar 680 milyon ₺ desteğe karşılık işletmeler ve bu işletmelerde istihdam edilen 

çalışanlar aracılığıyla yaklaşık 4 milyar 248 milyon ₺ vergi ve SGK primi ödemesi yapıldığı tespit 

edilmiştir. 

Destekten faydalanan işletmelerin “Net satış hasılatı” bilgileri; GİB’den kurumlar ve bilanço 

servisinden gelenler için “Net Satışlar” kolonundaki değer, hesap özeti servisinden gelenler için ise 

“Dönem İçi Hasılat + Diğer Gelirler” toplamına ilişkin değer üzerinden hesaplanmıştır. 

GİB’den temin edilen veriler ile destek alan işletmelerin net satış hasılatları analiz edilmiş ve 

2014’ten itibaren yıllar itibarıyla işletme başına düşen net satış hasılatlarının arttığı görülmüştür. 

İşletme başına düşen net satış hasılatı 2018 yılında 2 milyon ₺’ye yaklaşmıştır. Buna göre 

desteklenen işletmeler 2013 – 2018 yılları arasında toplam 44,4 milyar ₺ tutarında net satış hasılatına 

ulaşmışlardır. 

7. İşgücüne katılma oranında programın uygulanması sonrasında değişim olmuş 

mudur? Yaşanan değişimde YGD’nin payı ne kadardır?  

KOSGEB idari kayıtlarına göre 2010-2018 yılları arasında Türkiye genelinde 35.521 UGE 

düzenlenmiş ve bu eğitimlerde 1.171.094 kişi girişimcilik eğitimi almıştır. UGE’ler aracılığı ile 

Türkiye’de çalışma çağındaki 1 her 100 kişiden ikisi girişimcilik eğitimi almıştır.  

Yıllar itibarıyla verilen destek tutarının ve destek verilen girişimci sayısının artması ile YGD ile 

sağlanan istihdamın ulusal istihdam sayıları içerisindeki payı da artmıştır. Bu oran 2017 yılında 

%0,47 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, 2018 yılı sonu itibarıyla destek programı sonlandırılmış 

olmasına rağmen YGD ile işini kuran girişimciler istihdam sağlamaya devam etmiştir. 

8. YGD yararlanıcıların desteğe ilişkin memnuniyet seviyesi nedir? 

Yapılan anket çalışmasına göre, katılımcıların %58,2’si destekten memnun kaldıklarını ifade 

etmişlerdir. Kısmen memnun kaldığını belirtenlerle birlikte değerlendirildiğinde %84,4 gibi yüksek 

bir memnuniyet olduğu görülmektedir.  

                                                           
1 TÜİK verilerine göre 31.12.2018 tarihi itibarıyla 15 – 64 yaş grubu nüfus dikkate alınmıştır. 
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KOBİ’lerle yapılan görüşmelerde de destekten faydalanan KOBİ’lerin destek programından genel 

anlamda memnun olduğu, gelen şikâyetlerin çoğunlukla geç yapılan ödemeler ve destek limitleri ve 

gider türleri üzerine olduğu görülmüştür. 

- Desteğin tasarımı 

Yapılan anket çalışmasında desteğin tasarımına ilişkin sorulan destek oranları ve üst limitleri ile ilgili 

soru ile yararlanıcı bakış açısına ilişkin fikir edinmek amaçlanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen 

bulgulara göre katılımcıların %60’ının destek oran ve üst limitlerini yetersiz bulduğu görülmüştür.  

- Desteğin uygulaması  

Anket çalışmasında desteğin uygulama süreçlerine ilişkin sorulara gelen yanıtlara göre katılımcıların 

%82’si destek başvuru sürecinin kolay olduğunu, %82’si online başvuru ve ödeme süreçlerinde 

herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etmiştir. Kurulların adil ve şeffaf olduğunu düşünenlerin 

oranı %88,8’dir. 

- Desteğin katkısallığı 

Desteğin katkısallığı yapılan anket çalışmasında sorulmuştur. Ankete katılanların %29’u 

KOSGEB’den destek almasa dahi işletmesini aynı düzeyde bir yatırımla ve aynı zamanda kuracağını 

ifade etmiştir. %38,2’si ise KOSGEB desteği olmasa da işletmesini kuracağını ancak bu düzeyde 

bir yatırım yapmayacağını ifade etmiştir. İşletmesini kurmayı muhtemelen erteleyeceğini ifade 

edenlerle birlikte oran %58,6 olmaktadır. Bu durum kısmi katkısallığın yüksek olduğu yönünde bir 

değerlendirme yapılmasına neden olmaktadır. Girişimcilerin yalnızca %12,4’ü destek olmasaydı iş 

kurmayacağını belirtmiştir.  

Aynı soru KOBİ’lerle yapılan görüşmelerde de sorulmuş ve benzer bir tablo ile karşılaşılmıştır. İş 

yerini destek olmasa da açacağını söyleyen girişimciler bu düzeyde bir yatırım yapamayacağını ya da 

kaliteden ödün vermek zorunda kalabileceğini belirtmiştir. Ancak destek olmasa da her hâlükârda 

işini kuracağını belirten kişilerin cevaplarına bakıldığında ise bu yanıtlayıcılar KOSGEB desteğini 

ekstra bir katkı olarak gördüklerini ve özellikle işletmelerinin ilk dönemlerinde desteğin kendilerine 

çok katkısı olduğunu ifade etmişlerdir. 
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D. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Raporun bu bölümünde literatür taraması, saha araştırması ve idari kayıtlardan elde edilen verilerin 

analizi (üçgenleme anlayışı) ile elde edilen bulgulardan ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlara dayanılarak 

ortaya koyulan önerilere yer verilerek destek programına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

1. Sonuçlar 

Literatürde yer alan çeşitli girişimcilik tanımları konuya bakış açıları bakımından farklılık 

göstermektedir. Kimi tanımlar girişimciliğin yenilik tarafına vurgu yaparken kimi tanımlarda ise 

yenilikçilik ve girişimciliğin farklı tanımlar olduğu ve girişimci aktivitenin kopyalamayı da 

içerdiğinden bahsedilir. Örneğin; Aldrich ve Martinez (2001) girişimci aktivitenin inovasyon ile eş 

anlamlı olmadığı çünkü girişimci aktivitenin taklit/imitasyonu da içerdiğini ifade ederken, 

Holcombe (1998) ise girişimcilerin daha verimli ve yenilikçi üretim yöntemleriyle daha üretken bir 

ekonomiyi teşvik ettiğini ve ekonomik büyümenin temelini oluşturduğunu belirtmiştir 

(Braunerhjelm, 2010). Benzer şekilde Schumpeter de girişimciliği yeni bir iktisadi amaç için daha 

önce bağlantılı olmayan kaynakları bir araya getirerek yeni fırsatlar oluşturma yeteneği olarak 

tanımlamıştır (Granovetter, 2000) Schumpeter’in girişimcilik üzerine görüşlerinde öne çıkan 

hususlar; yenilik, büyüme ve değer oluşturma olarak sıralanabilir. Schumpeter’e göre girişimcinin 

yaratıcılığı ile daha verimli bir ekonomik yapı oluşturmak mümkündür. Bu tanımların yanı sıra 

girişimcinin özelliklerine değinen tanımlar, girişimciliğin ekonomik yönü üzerinde duran tanımlar 

da mevcuttur. Tüm bu farklılıkların yanında fikir birliği olan husus ise girişimciliğin ekonomik ve 

sosyal kalkınmaya olan etkisidir. 

Bazı ülkeler girişimciliği KOBİ politikasının bir parçası olarak değerlendirirken bazı ülkeler ise ayrı 

bir politika alanı olarak kabul etmektedir (Lundström & Stevenson, 2002). Türkiye’de duruma 

bakıldığında Dokuzuncu Kalkınma Planı ile girişimciliğin teşvik edilmesinin münferit bir politika 

haline geldiği söylenebilir. Aktif işgücü politikalarının girişimcilik teşvikleri ile geliştirilmesinin ve 

gelir dağılımının iyileştirilmesi amacıyla özellikle kırsal kesimde ve az gelişmiş bölgelerde 

girişimciliğin teşvik edilmesinin kararlaştırıldığı Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde hazırlanmış 

olan GDP bu politikanın önemli bir aracı olarak işlev görmüştür. Onuncu Kalkınma Planı 

döneminde de girişimciliğe verilen önem artarak devam etmiş hatta girişimcilik konusu 

KOBİ’lerden ayrılmış ve Girişimciliği Geliştirme Özel İhtisas Komisyonunda ayrıca ele alınmıştır. 

Ayrıca Planda girişimciliğe farklı bir başlık altında yer verilmiş ve girişimcilik konusuna verilen 

önemin de altı çizilmiştir. Onuncu Plan Dönemi ve Dokuzuncu Plan Dönemi arasında dikkat çeken 
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fark Onuncu Plan döneminde yenilikçiliğe yapılan vurgudur. Kalkınma Planları ile de önemine 

dikkat çekilen girişimciliğin teşvik edilmesi konusu birçok kurum tarafından girişimcilik ile ilgili 

çeşitli destekler uygulanmasına neden olmuştur.  

Bu alanda destek veren diğer kurum/kuruluşların mevzuatları incelendiğinde destek yararlanıcıları 

ve başvuru koşulları açısından en kapsayıcı ve özgün girişimcilik desteğinin KOSGEB tarafından 

uygulanması, girişimcilik kavramının ülkemizde KOSGEB ile anılmasına neden olmuştur. 

UGE’lerin ve YGD’nin eğitim düzeylerine, cinsiyete, illere göre dağılımına bakıldığında bu eğitimin 

ve desteğin her kesimden insana hitap etmiş olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca KOSGEB’in 81 

ilde faaliyet göstermesi ve yaygın hizmet ağı da bu duruma katkı sağlamıştır. 

KOSGEB’in 2010 yılı öncesinde de özellikle genç girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik 

çalışmaları olmasına rağmen YGD, girişimcilik ve KOSGEB ilişkisini farklı bir boyuta taşımış ve 

girişimcilik KOSGEB’in en önemli ihtisas alanlarından birisi haline gelmiştir. Ayrıca girişimcilik 

eğitimleri aracılığıyla paydaşlarla yapılan işbirliklerinin KOSGEB’i bu alanda marka haline getirdiği 

ve kurumun işbirliği kapasitesinin artmasına neden olduğu değerlendirilmektedir. 

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracakları 

işletmelerin başarı düzeylerini artırmak amacıyla düzenlenen UGE’ler; girişimcilik kültürünün 

yaygınlaşması anlamında 1,2 milyonu aşkın insana girişimcilik eğitimi verilerek amacına ulaşmış 

görünmekle birlikte bir iş planına dayalı olarak kuracakları işletmelerin başarı düzeylerini artırmak 

amacı kapsamında değerlendirme yapıldığında karışık bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Özellikle 

girişimciler ile yapılan görüşmelerde ilk kez bir girişimde bulunan ve başarılı sayılan girişimciler 

hazırladıkları iş planının kendileri açısından öneminden bahsetmiş ve gerçekten faydalı olduğunu 

belirtmiştir. Ancak YGD alan girişimcilerin genel profili göz önüne alındığında iş planının var oluş 

amacının girişimciler tarafından göz ardı edildiği de görülmüştür. Dolayısıyla, desteğin doğru bir 

yapıyla tasarlandığı, söz konusu tasarıma ilişkin amacın farkında olan girişimciler olduğu ve iyi 

uygulama örnekleri çıkardığı görülmekle birlikte, söz konusu iyi uygulamaların her girişimci için 

geçerli olmadığı, hedef kitlenin bir bölümü (doğrudan sermayeye odaklanmış kitle) açısından 

değiştirilen ve hızlandırılan süreçlerin girişimcilerin başarısızlık ihtimallerini artırdığı sonucuna 

varılmıştır 

KOSGEB kayıtlarına göre 2010-2018 yılları arasında Türkiye genelinde 35.521 UGE düzenlenmiş 

ve bu eğitimlerde 1,2 milyondan fazla kişi girişimcilik eğitimi almıştır. Türkiye’nin 2018 yılı itibarıyla 

çalışma çağındaki nüfusuna göre değerlendirildiğinde her yüz kişiden yaklaşık ikisinin girişimcilik 
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eğitimleri aracılığı ile girişimcilik kavramı ile tanıştırıldığı sonucuna varılmıştır. Üniversitelerde 

örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik derslerinin ve bu derslere katılım sağlayan öğrencilerin 

de UGE almış olarak kabul edilmesi sayının artmasında önemli bir etkendir. Bu dersler aracılığı ile 

işini kuran girişimci sayısı diğer kurum/kuruluşlar tarafından verilen eğitimler aracılığı ile işini 

kuranların yanında düşük kalmasına rağmen üniversitelerde verilen derslerin kurumsal açıdan 

KOSGEB’e fayda sağladığı ve eğitimler sayesinde üniversitelerle işbirliğinin ve desteğin 

bilinirliğinin arttığı da değerlendirme çalışması ile ulaşılan sonuçlar arasındadır. 

Paydaşlarla destek bağlamında yapılan işbirliklerinin olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz 

sonuçlarından da bahsetmek mümkündür. Paydaşlar tarafından düzenlenen UGE’lerin bazı 

durumlarda KOSGEB’in KOBİ’ler nezdindeki imajını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

UGE’lerin yaygınlaşması ile birlikte eğitimlerin çeşitli kesimler tarafından suistimal edilme oranı da 

artmıştır. Bu süreçte eğitmenlerden, katılımcılardan, eğitim düzenleyen paydaşlardan kaynaklı 

birçok olumsuz durumla karşılaşıldığı sonucuna varılmıştır. Görüşmeler sonucunda ulaşılan 

bulgulara göre KOSGEB açısından sıkıntılı durumlara sebep olan eğitimler tamamen KOSGEB 

kontrolünde gerçekleşen bir süreç olmadığından UGE veren diğer kurum ve kuruluşlardaki 

olumsuzlukların da girişimciler tarafından KOSGEB’e mal edildiği ve girişimcilerin gözünde 

KOSGEB’in imajını olumsuz etkilediği değerlendirilmektedir.  

Bir diğer olumsuz yön ise eğiticilerin bir kısmının aynı zamanda KOBİ’ler için ücretli danışmanlık 

yapması ile oluşan çıkar ilişkisidir. Bu yönüyle UGE’ler ücretli danışmanlık sistemini besleyen bir 

yapıya doğru evrilmiştir. Çalışma kapsamında yürütülen anket çalışmasından ede edilen bulgulara 

göre destek alan girişimcilerin %18,1’i iş planı hazırlama aşamasında ücretli danışmanlık 

hizmetlerinden faydalanmıştır. Görüşmelerden elde edilen bir diğer bulguya göre danışmanlık 

hizmetleri YGD destek süreci için de olumsuzluklar doğurmaktadır. İçerik olarak çok benzer ve 

aynı elden çıkan iş planları desteğin temel amaçlarına aykırı durumlar oluşturmakta ve etkinliğini 

düşürmektedir. Eğitimlerin elektronik ortamdan düzenlenmesi uygulamasına geçişin UGE’lerden 

kaynaklı birçok sorunu bertaraf ettiği anlaşılmaktadır. 

Destek mevzuatı, desteğin hazırlandığı ve uygulamaya alındığı döneme ilişkin makro politika 

dokümanları incelendiğinde desteğin, dönemin konjonktürüne ve ihtiyaçlarına uygun olarak 

hazırlandığı sonucuna varılmıştır. Desteğin tasarlandığı 2010 yılında temel amacının nitelikli 

girişimciler yetiştirmek ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak olduğu, dolayısıyla desteğin asıl 

önem verilen kısmının UGE olduğu ve destek miktarlarının ise yalnızca teşvik amaçlı olduğu için 

düşük tutulduğu tasarım aşamasında görev alan yanıtlayıcılar tarafından ifade edilmiştir. 
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Ancak, ilerleyen yıllarda dönüşen toplum, değişen ihtiyaçlar ve öncelikler, ayrıca destek 

uygulamasında aksayan yönlerin iyileştirilmesi gibi nedenlerle YGD çeşitli zamanlarda geniş ya da 

dar kapsamlı birçok değişime uğramıştır. 

YGD mevzuatında 2016 yılında yapılan 2 kapsamlı değişikliğin YGD için bir kırılma noktası olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. Bu yıl itibarıyla UGE sürelerinin kısaltılması ile (70 saatlik sürenin 

32 saate indirilmesi) birlikte eğitim sayıları ve dolayısıyla katılımcı sayıları ikiye katlanmıştır. Artan 

talep ve eğitim süreçlerinde gözlenen aksaklıklar nedeniyle alınan bu karar girişimcilerin eğitime 

olan taleplerinin daha kolay karşılanmasını sağlarken desteğe olan talebin de aynı oranda artmasını 

beraberinde getirmiş ve destek süreçlerinin kontrol edilebilirliğini azaltmıştır.  

Destek başvurularının online olarak alınmaya başladığı 2011 yılı Aralık ayından itibaren 2019 yılına 

kadar kurulda görüşülerek hakkında onay ya da ret kararı verilen destek başvuruları dikkate 

alındığında tüm başvuruların %6,7’sinin reddedildiği görülmüştür. Ret oranlarının en yüksek olduğu 

yılların ise desteğe başvuru kabul edilen son iki yıl olan 2017 ve 2018 yılları olması dikkat çekicidir. 

Nitekim yapılan görüşmelerde kurul üyeleri 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen kurullardaki 

artan ret oranlarının en önemli sebebi olarak başvuruların çok artması ile başvuru kalitelerinin 

düşmesi ve cazip destek şartlarının suistimale yönelik girişimleri artırması olarak göstermişlerdir. 

Artan ret oranlarının bir diğer sebebinin ise yine 2016 yılında yapılan bir değişikle girişimcilerin de 

işini kurmadan destek programına başvurabilmesi olduğu değerlendirilmektedir. Bu değişiklik 

destek programının uygulama sürecindeki belki de en önemli değişiklik olarak kabul edilebilir. Her 

ne kadar bu uygulamadan 14 ay gibi bir süre sonunda vazgeçilmiş olsa da bu dönemde yapılan 

girişimcilik kurullarında henüz işletmesini kurmadan gelen girişimcilerin iş planlarının, üzerinde çok 

düşünülmeden hazırlanmış olduğu yönündeki gözlem, görüşme yapılan KOSGEB personeli 

tarafından sıklıkla ifade edilmiştir. Ayrıca kurul üyelerinin bu başvurular karşısındaki değerlendirme 

yaklaşımının da diğer yıllara göre nispeten yüksek sayılabilecek ret oranlarını açıkladığı sonucuna 

varılmıştır.  

Destek için kırılma noktası olarak değerlendirilen bir diğer değişiklik ise yine 2016 yılında destek 

oran ve miktarlarının artırılması olmuştur. Bu değişikliğin desteğe olan talebin daha fazla artmasına 

neden olduğu değerlendirilmektedir. Özellikle desteğin uygulandığı son 3 yılda rekor sayıda 

işletmeye destek verilmesi ve YGD alan işletmelerin yarısından fazlasının 2016 yılından sonra 

kurulan işletmeler olması da bu savı desteklemektedir.  
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Destek oran ve miktarlarında yapılan değişiklik desteğin daha fazla talep edilir hale gelmesine 

rağmen yine de imalatçıları desteğe çekme konusunda yeterli olmamıştır. Diğer taraftan lokanta, 

kuaför gibi meslek kolları için ise desteğin 2016 yılındaki değişiklik sonrası daha da cazip hale geldiği 

hem görüşmelerden elde edilen bulgularla hem de idari kayıtlardan elde edilen bulgularla ortaya 

koyulmuştur. 

KOSGEB’den 2010-2018 yılları arasında YGD alan işletme sayısı 66.148’dir. Bu işletmelere 

1.680.442.193 ₺ destek ödemesi yapılmıştır. Söz konusu tutar belirtilen dönem boyunca hedef 

kitleye verilen toplam KOSGEB destek miktarının %39’unu oluşturmuştur.  

Destekten faydalanan işletmelerin %65,1’ini TESK üyesi işletmeler oluştururken, bu işletmeler 

verilen toplam desteğin de %63,8’ini almışlardır. Destekten en fazla Ticaret sektöründe faaliyet 

gösteren işletmeler faydalanırken toplam destek tutarının %32’sini de söz konusu sektör işletmeleri 

almıştır. Destek alanlar sektörler bazında daha dikkatli incelendiğinde özellikle “Kuaförlük ve diğer 

güzellik salonlarının faaliyetleri” sektörü ile “Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri” 

sektörleri ön plana çıkmaktadır. Verilere göre destek verilen her 100 işletmeden 7’si kuaför, 12’si 

ise lokanta işleticisidir. Desteğin yapısı itibarıyla bu iki sektör için çok uygun olduğu çalışma 

kapsamında yapılan görüşmelerde de defaten dile getirilmiştir.  

Herhangi bir sektör ayrımı yapmadan tüm yararlanıcıların aynı destek unsurları, destek miktarı ve 

oranları ile desteklenmesi özellikle sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından 

dezavantaj oluşturmuştur. Anket sonuçları da bu savı desteklemektedir. Sanayi sektöründe faaliyet 

gösteren girişimcilerde kurul tarafından belirlenen destek tutarlarının yeterli olduğunu düşünenlerin 

oranı (%57,6) “İnşaat”, “Ticaret” ya da “Hizmet” sektörlerinde faaliyet gösterenlere göre (%63’ten 

fazla) düşük çıkmıştır. Girişimciler ile yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerden de aynı yönde 

bir kanı oluşturmaktadır. Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci Destek Programlarında bu yönde 

bir ayrıma gidilmesinin uygulama birimi personeli ve imalatçı girişimciler tarafından memnuniyetle 

karşılandığı görülmüştür. Yararlanıcı ihtiyaçları açısından heterojen bir talep söz konusuyken tüm 

sektörler için aynı şartlar altında destek sağlanmasının uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Desteklerde yapılan revizyonlara ilişkin ulaşılan bir diğer sonuç, destek tasarımında yapılan bazı 

değişikliklerin bir müdürlükte çok başarılı olurken başka bir müdürlükteki uygulamanın 

başarısızlıkla sonuçlanabileceğinin görülmesidir. Bu durumun en dikkat çeken örneği 2016 yılında 

yapılan mevzuat değişikliği ile uzmanların girişimcilik kurullarında yer almalarının sağlanması 
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olmuştur. KOSGEB personeli ile yapılan görüşmeler bu uygulamanın bazı illerde olumsuzluklara 

neden olduğunu bazı illerde ise başarılı bir uygulama olarak hatırlandığını göstermiştir. 

Girişimciliğin çok yönlü doğası girişimciliği etkileyebilecek çok sayıda faktörü de beraberinde 

getirmektedir. Dolayısıyla temel girişimcilik göstergelerini de çeşitlendirmektedir. OECD (2009) 

tarafından yayımlanan “Girişimciliğin Ölçülmesi: Bir Gösterge Seti” adlı çalışmasında işletmelerin 

hayatta kalma ve istihdam oluşturma oranları ülkelerin girişimcilik seviyelerini ölçmek için 

kullanılacak gösterge seti içerisinde gösterilmiştir. Bu çalışmada da bu iki gösterge desteğin 

performansının ölçülmesi amacıyla dikkate alınmıştır. Ayrıca, destek verilen girişimcilerden elde 

edilen vergi gelirleri ve SGK primleri, destek alan işletmeler tarafından sağlanan ihracat tutarları ile 

net satış hasılatları desteğin performansını ortaya koyabilmek amacıyla kullanılan diğer göstergeler 

olmuştur. 

GİB’den alınan verilere göre destekten yararlanan işletmelerin %76’sının 2019 yılı Kasım ayı 

itibarıyla faaliyetine devam etmekte olduğu tespit edilmiştir. Desteklenen işletmelerin %1,8’i işe 

başladığı yıl, %4,9’u işe başladıktan sonraki 12-23 ay arasında, %5,2’si 24-35 ay arasında işyerini 

kapatmıştır. Sonuç olarak kapanan işletmelerin %21,4’ü 60 ayını dolduramamıştır. Kapanma 

istatistiklerine göre destek alan işletmeler için üçüncü yıl önemli bir sınırdır. YGD alıp işyerini 

kapatan işletmelerin ortalama yaşam süreleri 36,3 olarak hesaplanmıştır.  

İşletme kuruluş tarihi 2016 yılına kadar olan işletmeler açısından bir değerlendirme yapıldığında bu 

işletmelerin %66,6’sının 5 yıldan fazla yaşadığı görülmektedir. Ankara Ticaret Odası tarafından 

2005 yılında gerçekleştirilen “1923- 2005 Cumhuriyet’ten Günümüze Şirket İstatistikleri” isimli 

çalışmaya göre Türkiye’de işletmelerin %80’inin 5. yılına ulaşamadan kapandığı tespit edilmiştir 

(Capital, 2020). Bu oran ile karşılaştırıldığında destek alan işletmelerin başarı oranının çok yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  

Bu istatistiklerin yanı sıra terk oranları sektörlere göre incelenmiş ve en yüksek terk oranının %33,3 

ile “I - Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri” sektörü işletmelerinde olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sektördeki yüksek terk oranları ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmamakla birlikte KOSGEB 

personeli ile yapılan görüşmelerden elde edilen yaygın kanaate göre sektördeki kapanma oranlarının 

sektörün yapısından kaynaklı olduğu ve olağan karşılanması gerektiği yönündedir. 
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İşletme türlerine göre terk durumlarına bakıldığında ise anonim şirketlerin (%4,9) ve limited 

şirketlerin (%9,9) kapanma oranlarının şahıs işletmelerine göre (%26,6) daha düşük olduğu 

görülmüştür.  

Girişimcilik açısından bir diğer gösterge işletmeler tarafından sağlanan istihdamdır. Desteğin 

uygulamasına başlanan 2010 yılından 2020 yılına kadar işletme sahibi hariç en az bir kişiye istihdam 

sağlayan işletme sayısı 48.349’dur. Bu işletmelerde 537.584 farklı çalışan farklı dönemlerde istihdam 

edilmiştir. Bunun dışında herhangi bir çalışan istihdam etmeyen ancak yine destek ile kurulan 17.800 

işletme bulunmaktadır. İşletme sahipleri ile birlikte değerlendirildiğinde toplam sağlanan istihdam 

sayısı 603.733’tür. Sektörler bazında istihdam edilen çalışan sayılarına göre “İmalat” sektörü açık 

ara farkla (179.396 kişi) en çok istihdam sağlanan sektör olmuştur (desteklenen işletme sayısı 

bakımından aldığı nispeten düşük paya rağmen - %23). İmalat sektörü için detaylara bakıldığında 

“Giyim eşyalarının imalatı” sektöründe 38.044 kişinin 2.341 işletme tarafından istihdam edildiği 

görülmektedir. İmalat sektörü altında işletme başına istihdam oranları ile diğer dikkat çeken faaliyet 

kolları ise “Ana metal sanayii”, “Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı”, 

“Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı” sektörleri olmuştur. 

İşletme sayıları ve çalışan sayıları birlikte değerlendirildiğinde işletme başına düşen istihdam oranı 

en düşük olan sektörün “Diğer hizmet faaliyetleri” (4,4) olduğu görülmektedir. Bunu “Finans ve 

sigorta faaliyetleri” (4,6) ve “Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve 

motosikletlerin onarımı” (5,2) sektörü izlemektedir. İşletme başına düşen istihdam oranı yüksek 

olan sektörler ise sırasıyla “İnşaat” (22,3), “İdari ve destek hizmet faaliyetleri” (20,5) ve “Ulaştırma 

ve Depolama”dır (18,4). 

Kendi başına çalışan işletme sahiplerinin en fazla faaliyet gösterdiği sektör yaklaşık 7 bin işletme ile 

“Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı” olurken bunu 

3.684 işletme ile “İmalat” ve 2.551 işletme ile “Diğer hizmet faaliyetleri” takip etmiştir.  

Ayrıca desteklenen ve istihdam sağlayan işletmeler ve bu işletmelerde istihdam edilen çalışanlardan 

yapılan kesintiler aracılığı ile SGK’ye ödenen prim tahsilatının yaklaşık olarak 3 milyar ₺ olduğu 

tahmin edilmektedir. 

YGD ile kurulan KOBİ’ler sağladıkları istihdamın yanı sıra ödedikleri vergilerle de ekonomiye katkı 

sağlamışlardır. Desteklenen işletmeler 2010-2019 yılları arasında toplam 1 milyar 248 milyon ₺ vergi 

ödemiştir. Bu işletmelere 2010-2018 yılları arasında yapılan toplam destek ödemesi ise 1 milyar 680 
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milyon ₺’dir. Bu tutarın 181 milyon ₺’si Sabit Yatırım Desteğidir. Basit bir karşılaştırma ile geri 

ödemesiz olarak sağlanan toplam desteğin %83,3’ünün vergi yoluyla kamuya geri döndüğü 

sonucuna ulaşılmıştır. İşletme başına düşen destek miktarı 25 bin ₺’den fazla iken işletme başına 

ödenen vergi miktarı yaklaşık 19 bin ₺ olmuştur. Destek alan işletmelerin 2013 – 2018 yılları 

arasında toplam 44,4 milyar ₺ tutarında net satış hasılatına ulaştıkları görülmüştür. 

Destek alan işletmelerin vergisel performansları sektörel açıdan değerlendirildiğinde ikili kodlara 

göre en fazla destek ödemesi yapılan sektör olan “47 - Perakende ticaret” sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin aynı zamanda nicelik olarak en fazla vergi ödeyen sektör olduğu da 

görülmektedir. Bunların dışında ikili kodlara göre öne çıkan diğer sektörlere de bakılmıştır. “62 - 

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler” sektöründe toplam 925 girişimci ve YGD 

kapsamında ödenen toplam destek tutarının yalnızca %0,9’sını almıştır. Buna karşılık söz konusu 

sektör için verginin desteği karşılama oranı %382 ile en yüksek oranlardan birisine sahiptir. Vergisel 

anlamda performansı düşük olan sektörler ise “S - Diğer hizmetler” ve “I - Konaklama ve yiyecek 

hizmeti faaliyetleri” sektörleri olmuştur. “Diğer hizmetler” ve “Konaklama ve yiyecek hizmeti 

faaliyetleri” ana sektör kodu altında ikili NACE kodları düzeyinde bakıldığında özellikle “56 - 

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri” ve “96 - Diğer hizmet faaliyetleri” sektörleri çok 

desteklenmesine rağmen az vergi veren sektörler olmuştur. “96 - Diğer hizmet faaliyetleri” sektörü 

YGD kapsamında ödenen toplam destek tutarının %10,3’ünü almasına rağmen KOSGEB’den 

YGD alan işletmeler tarafından ödenen vergi miktarlarının yalnızca %3,4’ünü kapsadığı 

görülmektedir. 

SGK’ye ödenen primler vergi ödemeleri ile birlikte düşünüldüğünde işletmelere sağlanan 1,6 milyar 

₺ desteğe karşılık işletmeler ve bu işletmelerde istihdam edilen çalışanlar aracılığıyla yaklaşık 4,2 

milyar ₺ vergi ve SGK primi ödemesi yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Desteğin amaçları arasında olmamakla birlikte destekten yararlanan bazı işletmelerin ihracat yaptığı 

da belirlenmiştir. YGD’den faydalanan işletmelerin 2010 - 2019 yılları arasındaki ihracat 

performansları incelendiğinde; 

 1.671 işletmenin 550,5 milyon $ ihracat gerçekleştirdiği, 

 Bu işletmelerin 682 adedinin 1 yıl, 403 adedinin 2 yıl ihracat yaptığı, 

 Üç yıldan fazla ihracat yapan işletmelerin sayısının 586 olduğu, 

 1.516’sının 08.11.2019 tarihi itibarıyla faaliyetlerine devam etmekte olduğu görülmüştür. 
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Temel hedefi işletmelerin hayatta kalması ve istihdam sağlaması olan YGD’nin ihracat yapan 

işletmeler ortaya çıkarması desteğin beklenmeyen olumlu etkisi olarak değerlendirilebilir. 

Destek süresince bilgi sistemleri anlamında yaşanan olumlu gelişmelerin de hem personelin hem de 

girişimcilerin desteğe ilişkin memnuniyetlerini artırdığı görülmüştür. Bu gelişmelerin en dikkat 

çekeni BAMS çalışmaları kapsamında 2018 yılında e-devlet uygulamalarına geçiş sağlanması 

olmuştur. Ayrıca BAMS çalışmaları kapsamında yapılan veri paylaşım protokollerinin hem destek 

süreçlerini kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı hem de destek süreçlerinde yapılması gereken kontrollerin 

diğer kurumların idari kayıtlarına dayandırılması ile işletmelere ilişkin yapılan sorgulamaların eskiye 

nazaran daha kolay olması ve girişimcilerin destek almalarına engel durumların daha rahat tespit 

edilebiliyor olması ile suistimallerin önüne geçilmesine olanak sağlandığı sonucuna varılmıştır. 

BAMS çalışmaları ile yıllar itibarıyla talep edilen bilgi ve belge sayılarının makul olduğunu düşünen 

girişimcilerin oranı da artmıştır. Hem KOSGEB personelinin hem de girişimcilerin bu konudaki 

memnuniyetleri BAMS çalışmalarının YGD açısından olumlu sonuç verdiğini göstermektedir. 

Desteğe ilişkin genel memnuniyet seviyesinin tahmin edilmesi amacıyla, değerlendirme çalışmasına 

ilişkin saha araştırmasının ilk aşaması kapsamında bir anket çalışması yürütülmüştür. Tüm 

şehirlerden katılım sağlanan anket sonuçlarına göre hem UGE’ler hem de YGD için memnuniyet 

oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Özellikle kurullarda değerlendirme sürecinin adil ve şeffaf 

olduğunu düşünenlerin oranının (%89) yüksek olması dikkat çekmektedir. Destekten kısmen 

memnun olduğunu ifade edenlerle birlikte genel memnuniyet oranı %84,4’tür. En yüksek 

memnuniyetsizliğin ise destek limit ve oranları ile ilgili olduğu görülmüştür. 

Anket çalışması sonucunda programın katkısallığı açısından bir değerlendirme yapıldığında destek 

programı için kısmi katkısallıktan bahsedilebilir. Ayrıca, görüşmelerden elde edilen sonuçlarla 

birlikte bakıldığında; desteği, varoluş amacına uygun olarak, yeterli işletme sermayesi ve girişimcilik 

özellikleri ile birlikte kullanan girişimcilerin başarı düzeylerinin arttığı, desteğin de ürün kalitesi ve 

yatırım düzeyinin artması anlamında katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında bu destek programının misyonunu tamamladığı ve ortaya 

çıkan sorunların revizyonlarla çözülemeyecek boyutlara ulaştığı görüldüğünden uygulama süresinin 

tamamlanmasının ve yerini günün şartlarına daha uygun bir destek programına bırakması yönünde 

verilen kararın yerinde olduğu değerlendirilmektedir. 
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2. Çıkarılan Dersler ve Öneriler 

2010 – 2018 yılları arasında yürürlükte kalan YGD’nin uygulama süreci her ne kadar tamamlanmış 

olsa da bu destekten çıkarılan derslerin YGD’nin devamında yürürlüğe alınan Geleneksel Girişimci 

Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programı açısından da faydalı olabileceği göz önünde 

bulundurularak genel önerilerde bulunulmuştur. Hazırlanan öneriler muhataplarına göre 

sınıflandırılmış olup raporda ayrıntılı bir şekilde önerilere yer verilmiştir. 

 Politika Belirleyicilere Yönelik Öneriler 

 Tasarımdan Sorumlu Birime Yönelik Öneriler 
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