
Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayınlanan Küresel Rekabetçilik Endeksine göre Türkiye, 

2015 yılında 144 ülke arasında 62’nci sırada, fonlara erişim kolaylığında ise 64. Sıradadır.*

Ülkelerin küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir büyü-

menin sağlanması hedeflerini gerçekleştirebilmesi için di-

namik bir yapıya sahip olması gerekir. Bu 

dinamik yapının lokomotifi doğru teşvik edi-

len girişimcilik faaliyetleridir. Girişimci kar 

elde etmek için riski üzerine alır, kar elde et-

mek ister ancak bunu yaparken ekonomik 

değer üretir, istihdam yaratır ve vergi öder. 

Bu bakımdan devletin girişimcileri kayıtsız 

kalması beklenemez. Piyasaya girişte ve işi-

ni geliştirmede engellerle karşılaşan girişim-

ciler  de devletin teşvik, destek ve düzenle-

melerine ihtiyaç duymaktadır. 

Girişimci yeteneği, cesareti ve en önem-

lisi fikri olan kişidir ancak pek çok örnek-

te sermaye faktörü girişimcinin zayıf ka-

lan tarafıdır ve ülkemiz her ne kadar gelişmiş bir finansal 

sisteme sahip olsa da girişimciler fonlara erişim zorluğu 

yaşamaktadır. 

Ağırlığını bankaların oluşturduğu kreditörler finansal 

risklerini kontrol edebilmek için girişimcilerin önüne be-

lirli bazı kriterler koyarlar. Yüksek te-

minatlar, en az 3 yıl sektörde faaliyet 

göstermiş olmak, düzgün bir kredi si-

cili, olumlu mali tablolar gibi kredilen-

dirme için aranan ön koşullar girişimci-

leri daha yolun başında zorlamaktadır. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın veri-

lerine göre "Türkiye'de şirketlerin yüz-

de 65'i ilk 5 yılda kapanıyor. Şirketlerin 

yüzde 25'i 5-10 yıl yaşarken, sadece 

yüzde 10'u 10 yıldan uzun yaşayabil-

mektedir". Bu istatistiki bilgiden giri-

şimcilerin işlerini kurmak ve geliştir-

mek için karşılamaları beklenen gerek 

şartların ülke gerçekleri ile bağdaşma-

dığı açık bir şekilde görülebilir.**
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Bunun yansıra ülkemizde finansman maliyetleri de 

(faiz ve komisyon) reel faizlerin düşük seyrettiği gelişmiş 

ülkelere göre yüksektir. Yüksek faizler yatırımcıların gözü-

nü korkutmakta, regülasyonlara karşın hukuki boşluklar-

dan yararlanan bankaların keyfi komisyon ve ücret tarifeleri 

yatırım maliyetlerini artırmaktadır. Bu ve benzeri sebepler 

iyi iş fikirlerinin önünde duran finansal zorluklardır. Oysaki 

yatırımların yetersiz olduğu bir ekonomide sürdürülebilir 

istikrarlı bir büyüme hızını yakalamak mümkün değildir. 

Bankaların genellikle şüpheyle ve muhafazakâr yaklaştı-

ğı, banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay 

ulaşamayan bu küçük işletmeler için ekonomi idaresi Kredi 

Garanti Fonu, Kalkınma Ajansı-KOSGEB-TKDK hibeleri, 

ekonomi bakanlığı teşvik 

ve destekleri gibi uygun 

vadeli, düşük maliyet-

li ya da maliyetsiz kamu 

programları üzerinden fi-

nansmana erişim kolaylı-

ğı sağlanmıştır.

Girişimcilere yatırım fikirlerini gerçekleştirmede yar-

dımcı olan hibe ve teşvik sistemleri kamu kaynakların et-

kin kullanımı ve piyasada rekabetin devlet eliyle bozulması 

gibi çelişkileri de gündeme taşımıştır. Kamu üzerinde olu-

şan mali yük, yüksek kamu finansman maliyetlerine karşın 

sağlanan desteklerin çarpan etkilerinin sınırlı olduğunun 

gözlemlenmesi ve piyasada rekabetin devlet eliyle bozul-

ması gibi hibe ve teşvik sistemine getirilen eleştiriler al-

ternatif diğer finansal sistemlerin de ele alınmasını gerekli 

kılmıştır. 



Hibe destek programları kuruluş aşamasından bugüne 

kadar Ajansların bilinirliğini sağlamak, bölgeye kalkınma 

ivmesi kazandırmak, bölgeden göçü azaltmak gibi sosyal 

ve ekonomik hedeflere ulaşılmasında belirli bir başarı sağ-

lamıştır. Buna karşın hibe destek programlarına getirilen 

eleştiriler  daha çok projenin desteklenebileceği, düşük ma-

liyetli, ve piyasaya müdahale etkisi daha az olan geri öde-

meli kredi destek programını öne çıkarmaktadır. Ajansların 

mevzuatında da yer alan ancak henüz hayata geçirilmemiş 

kredi desteklerinin gelecek dönemde hibe desteklerinin ye-

rini alması planlanmaktadır. Böylece uygun faiz, vade ve 

teminat koşullarında daha çok proje daha az mali yük oluş-

turarak desteklenebilecektir.  

Destek mekanizmasında gerçekleşmesi planlanan söz 

konusu dönüşüme karşın yine de sınırlı kamu kaynakları 

gelişmekte olan ülkemizde girişimcilerin giderek artan fi-

nansman ihtiyacını karşılamaya yetmeyecektir. Bu noktada 

klasik aracılar dışında kalan özel sermayenin alternatif fi-

nansman desteği için girişim sermayeleri akla gelmektedir.

Girişim sermayesi, klasik aracıların (destek kuruluşla-

rı, bankalar) alternatifi kaliteli finansmanı, girişimci firma-

lar ile bir araya getiren bir aracı modeli temsil etmektedir. 

Girişim sermayeleri girişimciler için görece kolay ve ucuz fi-

nansmanın yanı sıra yönlendirme, kapsamlı iş ağıyla ileti-

şim kurma ve iş bilgisi aktarımı gibi nakdi olmayan kurum-

sal katkılarıyla da sağlanan finansman desteğinin etkisini 

pekiştirecektir. Bir ortaklık modeli olan girişim sermayesi 

modeli, finansmana erişim sağladığı gibi, işletme yönetimi 

için gerekli yetkinlik ve ağların oluşması için de destekle-

yicidir. Yenilik ve girişimcilik finansmanını aynı potada eri-

ten bu sistem, büyüme potansiyeli olan yeni girişimcilere 

finansman ile bilgi ve deneyim aktarır, yatırımcılara ise yük-

sek risk ve uzun vade karşılığında yüksek getiri vadeder.***

Yenilikçi iş fikirlerini destekleyen Girişim Sermayesi 

modeli AR-GE ve teknoloji yatırımlarına finansman sağla-

maktadır. Ülkemizin 2023 vizyonu bilim ve teknoloji politi-

kaları ışığında yenilikçiliği teşvik eden dinamik bir ekonomi 

hedefinin gerçekleşmesi yolunda riski paylaşan ve ortaklık 

kültürünü geliştiren, deneyimi bilgi ve iş ağları aktaran ‘sa-

bırlı ve akıllı’ girişim sermayesi modelinin önemi artmıştır.  

Kalkınma Ajansları da önümüzdeki dönemde bölgesel gi-

rişim sermayesi sisteminin uygulanmasında aktif rol üst-
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lenecektir. 5449 sayılı Kalkınma Ajansları kanununda ya-

pılan değişiklike ‘Bakanlık tarafından belirlenecek usul ve 

esaslar çerçevesinde ve Bakanlık uygun görüşü ile teknoloji 

geliştirme bölgesi, kuluçka, tasarım veya iş geliştirme mer-

kezi ve benzeri yapıların yönetici şirketlerine kurucu veya 

ortak olmak, girişim şirketlerini desteklemek üzere ku-

rulmuş veya kurulacak ulusal ve uluslararası fonlara kat-

kı sağlamak.’ Maddesi Ajansın görev ve yetkileri arasında 

sayılmıştır. 

Özetle ülkemizde özellikle genç firmaların büyümesi-

nin önündeki zorlukların azaltılması ve bir girişimcilik or-

tamının yaratılmasını desteklemesi için kamunun ve özel 

sektörün çabalarıyla hukuki, kurumsal ve mali gelişmeler 

olmaktadır. Kamu destek mekanizmaları içerisinde alter-

natif finansman kaynaklarının ağırlığını koyacağı bölge-

sel kalkınmanın lokomotifi olan Kalkınma Ajanslarına bu 

kapsamda değişen ve gelişen roller verilmiştir. Yakın gele-

cekte uygulamalarını göreceğimiz bu yeni yapılanmalarla 

Kalkınma Ajansları çok daha iddialı hedeflere yeni bir baş-

langıç yapacaktır.


