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GİRİŞ 
Bu rapor,  ülkemizde girişimciliği özendirmek,  mevcut G’lerin sorunlarını çözmek amacıyla 
çalışmalar yapacak olan kişi ve kuruluşlara bir şablon vermek üzere hazırlanmıştır.  

Doküman, başta siyasi partiler olmak üzere G konusunda çalışmalar yapacak olan kuruluşlar arasında 
bir “hizmet yarışı ortamı” yaratabilmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Doküman, iki ana bölümden oluşmaktadır: Birincisi (3.1), “G ortamını olumsuz etkileyen unsurların 
giderilmesi”; ikincisi ise (3.2),  “G ortamını destekleyici önlemler”dir. Ama her ikisi de Gle ilgili 
sorunları ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

Siyasi parti veya bir başka kuruluş, bu sorunlar için tamamen kendine özgü çözümler geliştirip 
kamuoyuna takdim edebilir. Bu doküman, bu tür çalışmalara yol göstermek amacını taşımaktadır. Bu 
nedenle,  açıklanan  sorunlar için  MÜTEŞEBBİSLER KLÜBÜ'nün çözüm önerilerini de içermektedir. 
Bu yolla, her kuruluşa özgü bir Politika Dokümanı  (bkz. Tanımlar) ortaya çıkmış olacaktır. Bu Politika 
Dokümanları  o kuruluşların G’lere birer yazılı taahhüdü olacaktır. 

Müteşebbisler Klübü, hedefleri aynı fakat araçları farklı olan bu politika dokümanlarında taahhüt edilen 
çözümlerin ortaya konulmasının gerçek bir hizmet yarışı ortamı oluşturacağını ummaktadır. Böylece, 
başta siyasi partiler olmak üzere G’lerin sorunlarıyla ilgilenen tüm kurum ve kuruluşların, bugüne göre 
daha gerçekçi  taahhütlerde bulunmaları ve bir bakıma G’lerin sorunları hakkında  “daha tam”  bir 
resme sahip olmaları sağlanmış olabilecektir.  

Dokümanda yer alan  araçların bir bölümü kendini açıklar  niteliktedir. Bir bölümünün ise altlarına kısa 
açıklamalar verilmiş, o aracın hangi amaçla öngörüldüğü izah edilmiştir. 

Dokümanın, G’lerimize hizmet etmek amacında olan tüm kişi ve kuruluşlara bir yol gösterici olacağını 
umarız. 

1.Tanımlar 

Girişimci  (müteşebbis) :  Gerçekleştirilmesi güç ve/ya da riskli olan bir işi organize eden ve onun  
riskini  taşıyan kimseye verilen addır. 

Politika.......................: Bir işin yapımı için benimsenmesi gereken hedef(ler), işin yapımında 
uyulacak ilkeler ve hedef(ler)e varmak için kullanılacak araç(lar)ın tanımını  içeren hareket  şekline 
verilen addır. 

Politika dokümanı.......: "Politika"nın yazılı olarak açıklandığı dokümana verilen addır. 

2. G  Politikası'nın  amaçları 

G politikasının üç amacı bulunmaktadır. Bunlardan birisi, mevcut girişim ortamında faaliyette bulunan 
G’lerin önlerinde bulunan çeşitli engellerin asgariye indirilmesi, diğeri  halen faaliyette bulunmayan 
potansiyel G’lerin özendirilerek seçecekleri konularda girişimde bulunmak üzere harekete geçmelerinin 
sağlanması ve üçüncüsü de her iki kesim için de geçerli olmak üzere, G’lerin rekabet güçlerini azaltan 
ve kendi kontrollarında bulunmayan etkenlerin olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde uygun 
desteklerin sağlanmasıdır.. 

Politikanın ilkeleri ise, serbest rekabet ortamının ilkeleri olarak benimsenmiştir. 

3. G Politikasının araçları 
 3.1- G ortamını olumsuz etkileyen unsurların giderilmesi 
  3.11- Bürokratik yükün azaltılması 
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   3.111- İş kurma işlemlerinin sadeleştirilmesi 
 
    Halen iş kurmak için yerine getirilmesi gereken çok sayıda, 
oldukça karmaşık ve bazen de yorumu uygulayıcılarına göre değişebilen işlem bulunmaktadır. Bu 
işlemler potansiyel G’leri caydırabilmektedir. 
 
   3.112- İş kapatma işlemlerinin sadeleştirilmesi 
 
    İş kurmada olduğu gibi iş kapatma işlemlerindeki karmaşıklık ve 
fazlalık, G’leri esnek hareket edebilmekten alıkoymaktadır. 
 
   3.113- İş idaresi işlemlerinin sadeleştirilmesi 
 
    Kurulmuş ve işlemekte bulunan işlerin idaresi sırasında yerine 
getirilmesi gereken işlemler, G’lerin verimini düşürmekte ve mevcut enerjilerinin iş yerine  bürokratik 
işlemlere harcanmasına neden olmaktadır. Aşağıda, bu işlem grupları gösterilmiştir. 
 
    3.1131-Vergi işlemlerinin sadeleştirilmesi   
    3.1132-Vergi çeşitlerinin gözden geçirilmesi   
    3.1133-Sigorta işlemlerinin  sadeleştirilmesi   
    3.1134-İthalat ve ihracat işlemlerinin sadeleştirilmesi 
 
  3.12- Kuralların (mevzuat) uygulanışındaki aksamaların giderilmesi 
 
   İş kurmak, kapatmak ve idare etmenin bağlı olduğu kuralların karmaşıklık 
ve çokluğunun yanısıra, bunların uygulanışında da çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Aşağıda bunlar 
açıklanmaktadır: 
 
   3.121- G’lerin, mevzuat hakkında doğru bilgilendirilmesi: 
 
    3.1211- Girişimci kılavuzları hazırlanması 
 
     G’lerin karşılaşabilecekleri çeşitli sorunların cevaplarını 
içeren  ve algoritmik şekilde hazırlanmış yazılı dokümanlar kastedilmektedir. 
 
    3.1212- Özel G Danışma Büroları kurulmasının özendirilmesi 
 
     Bir girişimcinin karşılaşabileceği tüm sorunların bir yazılı 
dokümanda toplanması imkansızdır. Bu amaçla, devletin, tercihan özel G’ler eliyle işleteceği danışma 
büroları oluşturulması kastedilmektedir. 
 
    3.1213- G’ler için danışma telefonları (Hot-Line) tesisi 
 
     Yukarıda belirtilen danışma bürolarının telefonla hizmet 
veren servisleridir. 
 
   3.122- Kuralları uygulayanlar açısından aksamaların giderilmesi 
 
    G’lerin uymaları  gereken çeşitli kuralları uygulayacak olan 
kişilerden kaynaklanan çeşitli sorunlar mevcuttur. Her ne kadar bu aksamaların temelinde kuralların 
karmaşıklığı, çokluğu ve güvensizlik olgusu bulunuyorsa da uygulayanların bilerek ya da bilmeyerek 
yol açtıkları sorunlar da mevcuttur. Aşağıda bunlar sıralanmıştır. 
 
    3.1221- Aksamaların tesbiti ve sınıflandırılması 
 
    3.1222- Uygulayıcıların bilgilendirilmesi 
 
     3.12221- G’lerle ilişkiler konusunda eğitim   
    programları düzenlenmesi 
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     3.12222- Yasa / ahlak dışı uygulamalar için "Şikayet 
Sistemi" (ombudsman) kurulması 
 
  3.13- Kamu kuruluşlarının haksız rekabetinin önlenmesi: 
 
   3.131- Kamunun, sermaye iştirakiyle kurulmuş şirketlerin rekabetinin 
önlenmesi 
   3.132- Üniversitelerin rekabetinin önlenmesi 
   3.133- Kamu yararına vakıf ve derneklerin rekabetinin önlenmesi 
 
  3.14- Kamu kuruluşlarının, kendi  içlerinden sağladıkları  mal ve hizmet 
üretimlerinin, G’leri  caydırıcı etkilerinin giderilmesi 
 
 3.2- G ortamını destekleyici  önlemler 
 
  G’lerin karşı karşıya bulundukları sorunların çözülmesi kadar, girişim ortamının 
iyileştirilmesi de önem taşımaktadır. Aşağıda bu amaçla öngörülebilecek çeşitli tedbirler sıralanmıştır. 
 
  3.21- Toplumun girişimciye bakış açısının geliştirilmesi 
 
   Toplumumuz girimciye genellikle kayıtsız bir tavırla bakmakta, fırsatları 
dürüst biçimde değerlendirenleri  yeterince kıymetli saymamaktadır. Bu araç grubu ile toplumun 
girişimciyi bir değer olarak kabul etmesini sağlamak amaçlanmıştır. 
 
  3.22- İdarenin  girişimciye bakış açısının  değiştirilmesi 
 
   Toplumun yanısıra, idareler de  G konusunda  genellikle kayıtsız, hatta 
zaman zaman olumsuz tavırlar takınmaktadırlar. İdarelerin bu olumsuz tavırları G’leri toplumunkinden 
daha fazla etkilemekte, çeşitli işlemlerin yürütülmesi sırasında gereksiz zaman, para ve enerji 
harcamalarına neden olmaktadırlar. İdareler, toplumun refah ve mutluluğunda G’lerin ne denli önemli 
bir rol oynadığını tam değerlendirememektedirler. Bu araç grubu ile bu bakış açısının düzeltilmesi 
öngörülmektedir. 
 
  3.23- Mali destek araçları 
 
   3.231- Yeni iş kuranlar için vergi bağışıklığı 
      
    Yeni kurulan bir işin henüz ayakta durmaya çalıştığı dönemde 
alınacak verginin olumsuz etkilerini azaltmak için öngörülen bir araçtır. 
 
   3.232- Yeni iş kuranlar için vergi taksitlendirme 
 
    Yukarıdakine benzer amaçla öngörülen bir araçtır. Bu defa, 
verginin hiç alınmaması yerine belirli bir vadeye faizsiz ya da düşük faizli olarak yayılması söz 
konusudur.  Bu araç, iş kurmanın ilk dönemini takibeden dönem  için uygulanması daha uygun olan bir 
araçtır. 
 
   3.233- Girişim sermayesi  (Venture Capital)  sistemi oluşturulmasının 
özendirilmesi 
 
    Riski , sıradan işlere göre daha büyük olmakla birlikte getiri ümidi 
de fazla olan iş fikrine sahip G’lerin finansman ihtiyacını karşılamak için Dünya'da kullanılmakta 
bulunan bir araçtır. Bu sistemde, fikri finanse edenler fikrin getirisine ortak olurlar. Ancak zarar 
halinde yatırdıkları paranın geri alınamamasına da baştan razı olurlar. 
 
 
   3.234- Yeni iş kuranlar için faiz sübvansiyonu 
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    Banka ya da diğer finans kurumlarından alınacak ticari kredilerin 
faiz yükünün bir kısmının Devlet tarafından sübvanse edilmesidir. Bu araç daha çok Devletin 
desteklemek istediği alanlarda çalışacak olanlara uygulanabilir. 
 
 
   3.235- Kamu görevlisi olarak çalışanların kendi işlerini kurmaları için 
(enterprise allowance)  programları 
 
    Kalabalık kamu kadrolarının  seyreltilmesinde olduğu kadar kamu 
görevlilerinin biriktirdikleri bilgi ve deneyimin iş alanına aktarılmak istenmesinde de kullanılan bu 
araç, kamu görevlilerine belirli bir süre izin verilmesi, bu izin sırasına eski ücretinin bir bölümünü 
almaya devam etmesi, kurduğu iş başarılı olmadığı  takdirde ise kamu görevlisinin eski  işine 
dönmesine izin  vermekten ibarettir.  
 
   3.236- Küçük G’ler için "Enflasyon Muhasebesi"nin benimsenmesi 
 
    Enflasyon tüm iş hayatını olumsuz etkilemekle birlikte, tüm işler 
üzerinde eşit derecede olumsuzluğa sahip değildir. Küçük işler, diğerlerine göre daha fazla 
etkilenmekte ve sonuçta kurulan işlerin başarı şansı azalmaktadır. Bu araç küçük G’lere enflasyon 
muhasebesi yapma imkanını vermektedir. 
 
   3.237- Bankaların, teminat karşılığı kredilerin yanısıra, (yeni buluş)  ları 
teminat kabul ederek kredi vermesi için araçlar 
 
    3.2371- (yeni buluş)  ların kredilendirilmesi için kefalet fonu 
oluşturulması 
    3.2372-G örgütlerinin teminatı ile kredi verilmesi 
    3.2373- Bankaların,  güven esasına göre ve risk alarak (yeni buluş)  
ları  kredilendirmeleri ve/ya teminat mektubu vermeleri 
    3.2374- Devletin, bir Girişimciliği Destekleme Fonu oluşturması  
ve  finansman kuruluşlarının bu yolla desteklenmesi 
 
  3.24- Yeni buluş (innovation) ortamının özendirilmesi ile ilgili araçlar  
   Rekabet gücü yüksek ekonomilerin hemen hepsinin ortak bir yanı  (yeni 
buluş)  lar konusundaki  güçleridir. Bu araç ile toplumda ve özellikle çocuk ve gençlerde (yeni buluş)  
bilincinin geliştirilmesi öngörülmektedir. 
 
   3.241- Tüm toplum kesimlerinde  (yeni buluş)   kavramının yerleştirilmesi 
 
   3.242- Çocuk ve gençlerde (yeni buluş)   kavramının hayata geçirilmesi 
için araçlar 
 
    3.2421- (yeni buluş)   larla ilgili peryodik magazin yayımlanması 
ve ücretsiz dağıtımı 
 
    3.2422- Oyuncak alımında ödenen KDV ye yüksek vergi iadesi 
ödenmesi 
 
     Oyuncaklar çocuk eğitiminde olağanüstü önemlidir. 
Çocuk Dünyayı ve yakın çevresini oyuncak ile tanır. Çevresini yeniden düzenlemeyi, doğaya hakim 
olmayı oyuncak yoluyla öğrenir.  Bu  sebeple oyuncağa uygulanan vergi iadesi oranının özendirici bir 
düzeye çıkarılması öngörülmektedir. 
 
    3.2423- (yeni buluş)   sergilerini yaygınlaştırmak 
 
     Halen yalnızca TÜBİTAK tarafından ve yılda bir defa lise 
ve üniversite öğrencileri için düzenlenmekte bulunan bu tür sergilerin yaygınlaştırılması 
öngörülmektedir. 
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    3.2424- TÜBİTAK'ın, (yeni buluş)   lar için bir özendirme 
programı uygulaması 
 
     TÜBİTAK halen düzenlediği yarışma ve buna bağlı 
sergilerle (yeni buluş)  ları özendirmektedir. Bu araç yoluyla yeni özendirici çarelerin hayata 
geçirilmesi öngörülmektedir. 
 
     3.24241- (yeni buluş)   fikirlerinin satın alınması 
 
      (yeni buluş)  ları desteklemenin en etkin yolu 
(yeni buluş)   sahiplerini maddi olarak ödüllendirmektir. Bu da bu buluşları satın almakla olabilir. 
 
     3.24242- (yeni buluş)   lara danışmanlık birimi kurulması 
 
      Bir fikir çevresinde buluş yapmak isteyen bir  
kişinin gerek duyacağı desteklerden birisi de zaman zaman danışabileceği bir yer bulunmasıdır. 
TÜBİTAK  ya da diğer bir kamu organizasyonu eliyle danışma birim(ler)i kurulması öngörülmektedir. 
 
   3.243- Bilim ve Teknoloji politikasının hayata geçirilmesi 
 
 
  3.26- Organizasyonel araçlar 
 
   3.261- G Klüpleri ' nin desteklenmesi 
    3.2611-Mali yardım yapılması 
    3.2612-Ayni yardım yapılması 
     
 
   3.262-Marriage Bureau' lar kurulması 
 
    Girişim hacmini büyütmek isteyen küçük teşebbüsler ya da yeni 
kurulmakta olan kuruluşlar ile, bu şekildeki bir kuruluşla işbirliği yapmak isteyen daha büyükçe 
kuruluşları bir araya getiren  ve " organizasyonları evlendirme bürosu" denilen Marriage Bureau'ların 
kurulmasıdır. 
 
   3.263- Küçük Girişim Konseyi  oluşturulması 
 
   3.264- Girişim Destekleme Şirketlerinin kurulması 
   
    Enterprise Agency, Economic Development Unit gibi adlarla 
bilinen Girişim Destekleme Şirketleri veya Teşebbüs Ajansları'nın kurulması önerilmektedir. Bir 
Girişim Destekleme Şirketi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan, kara yönelik olarak 
çalışan, ancak karını dağıtmayıp tekrar işletme sermayesi olarak kullanan bir ticari şirkettir. Başlıca 
amacı, G’lere, kendi işlerini kurabilmeleri için gereksindikleri çeşitli desteklerin sağlanmasını organize 
etmektir. 
     
  3.27- Eğitsel araçlar 
 
   3.271- G eğitimi paketlerinin hazırlanmasının özendirilmesi 
 
    Girişimciliğin “öğretilebilir” bir nitelik olmakla birlikte aileden ve 
sosyal çevreden gelen bazı etkilerin girişimciliği özendirdiği ya da aksine körelttiği bilinmektedir. 
    G bir potansiyeldir. Bu potansiyelin bir “iş”e dönüşmesi ve uzun 
süreli yaşaması, bazı ek nitelikleri gerektirmektedir. Bu nitelikler genellikle işlerin yönetsel yanları ile 
ilgili olup G eğitimi, bu yönlerle ilgili olası eksikleri gidermeye yöneliktir. 
 
   3.272- G eğitimi veren kuruluşların özendirilmesi 
   3.273- TV ve radyo yoluyla girişimciliğin özendirilmesi 
   3.274- Akademik kuruluşların G eğitimi vermeye özendirilmeleri 
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  3.28- Girişim Klinikleri 
 
   Venture Clinic, dilimize “Girişim Kliniği” diye uyarlanabilir. 
   İş hayatına atılmayı düşünen  bir girişimci adayının en önemli sorunlarından 
birisi, kafasında kurduğu planlarının ne denli gerçekçi olduğunu bilebilmektir. 
   Böyle bir soruyu, deneyimli bir girişimci pekala cevaplayabilir. Ama bu 
hem riskli hem de temini güç bir hizmettir. 
   Risklidir, çünkü deneyimli de olsa nihayet “bir kişi”nin fikridir. Bu “bir 
kişi”, girişimciyi pekala yanıltabilir. Ayrıca böyle bir hizmeti verebilecek kimseyi bulmak da güç 
olabilir. 
   İşte, Girişim Klinikleri bu amaçla oluşturulan organizasyonlardır. Genellikle 
üniversite-sanayi işbirliği ile oluşturulursa da bu, bir kural değildir. Çeşitli medya kuruluşları ve G 
kulüpleri bu organizasyonlara dahil edilebilir. 
   Bu kuruluşlar, deneyimli G’ler ve akademisyenlerden bir “sürekli panel” 
oluştururlar. Toplantıları ayda bir defa yapılır. 
 
   Bir girişimci adayı (bazen de halen iş yapan bir girişimci), planladıklarını bu 
toplantılara (klinik) götürür. Panel üyeleri planı didikleyerek zayıf ve güçlü yanları konusunda 
girişimciyi uyarırlar. Böylece, gerçek hayatta bir başarısızlığa uğrama şansı azaltılmış olur. Bu amaçla 
öngörülen araçlar şunlar olabilir: 
 
   3.281- Meslek kuruluşlarının, Girişim Klinikleri   kurmaya özendirilmeleri 
 
    3.2811- Bir çerçeve yasa ile tüm meslek kuruluşlarına Girişim 
Kliniği  düzenleme zorunluğu getirilmesi 
 
    3.2812- Girişim Kliniği konusunda bilinç geliştirilmesi 
     3.28121- Audio-visual araçlar geliştirilip meslek 
kuruluşlarına dağıtımı 
     3.28122- Yabancı ülkelerdeki Girişim Klinikleri   nin 
ziyaret edilmesi 
 
  3.29- Kamu alımları yoluyla girişimciliğin desteklenmesi araçları 
  
   Bakınız: “Kamu Alımlarındaki Sorunların Azaltılması için Öneriler”, 
Müteşebbisler Klübü Derneği  Raporu, Rev. No 4 , Ekim 23,1992 
    
  3.30- Lobi faaliyetleri 
 
   3.301- Gle ilgili kurum ve kuruluşların rekabete sevkedilmesi 
 
    G’lere hizmet etmek amacına sahip bulunan, başta siyasi partiler 
olmak üzere tüm kuruluşlar arasında bir rekabet ortamının tesisi öngörülmektedir. Örneğin, bir siyasi 
partinin, G’lerle ilgili bir taahhütte bulunması ( bir politika dokümanı yoluyla) ve diğer siyasi partilerin 
bunu izlemek zorunda kalmaları gibi. 
 
   3.302- Mektup kampanyaları 
 
   3.303- Vaka kolleksiyonu kitapları 
 
    G’lerin karşılaşmış oldukları çeşitli sorunları bir araya toplayan bir 
dokümanın hazırlanıp yayımlanması, konu ile ilgili olanları önlemler almaya itebilir. 
 
   3.304- Basında "G Köşeleri"      
    G’lerin çeşitli sorunlarının yanıtlanabilmesinin yanısıra, toplumda 
G bilincinin yaratılmasına da yarayabilecek bir araçtır. 
      
   3.305- Etkilenmesi gerekli kişi ve kuruluşlar envanteri 
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    G sorunlarını çözebilecek ya da olumlu katkıda bulunabilecek 
kişilerin tefriki, harcanacak çabaların verimini artıracaktır. Örneğin, bir mektup kampanyasının çok 
sayıda kişiye yöneltilmesi yerine, daha az sayıda etkin kişiye yönlendirilmesi daha akıllıcadır. 
 
  3.31- Potansiyel G’lere yeni iş fikirleri verilmesi 
 
   3.311- Potansiyel işler kılavuzu 
 
    Bir potansiyel girişimcinin önemli konularından birisi de "ne iş 
yapılacağı"dır. Kişide, yapılabilecek çeşitli işler hakkında fikir uyandırabilmek, onun ufkunu 
genişletecektir. 
 
   3.312- "Bunu Yapabilir misiniz?"  sergileri 
 
    Kamu ve özel sektör kuruluşlarından potansiyel G’leri teşvik etmek 
isteyenler, kendi kuruluşlarının ihtiyacı olan ve uygun bir üretici bulunduğu takdirde bir alım güvencesi 
anlaşması yapabileceği  mal ve hizmetler için birer sergi düzenleyebilirler. Bunu Yapabilir misiniz? 
adlı bu sergileri gezen potansiyel G’ler, buralardan bazı iş fikirleri üretebilirler. 
 
  3.32- Pazarlama desteği 
 
   3.321- Pazar Bilgileri Sistemi 
 
    Özellikle yurtdışı taleplerinin bilinmesi,  G’lerin oralara 
yönelmesini sağlayabilir. İhtiyaçların bilinmesini sağlayabilecek bir veri tabanının oluşturulup güncel 
tutulması, bu işlevi yerine getirecektir. 
 
   3.322- Kamu kuruluşlarının alım güvencesi vermesi 
 
  3.33- Sosyal güvencenin artırılması 
 
   3.331- Emekli sandığı, SSK ve Bağkur'un birleştirilmesi 
 
  3.34- G ortamını bütünüyle izleyen bir kamu otoritesi oluşturulması 
 
   3.341- Anılan otoritenin "küçük ve güçlü devlet" ilkesine göre 
oluşturulması / reorganizasyonu  


