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KANUNU TASLAĞI 
 
MADDE 1. Amaç ve Tanımlar 
 

Bu kanunun amacı, işsizlikle mücadelede bir araç olmak üzere kurulacak Girişim 
Destekleme Şirketlerinin (bundan böyle GDŞ olarak kısaltılıp anılacaktır) kuruluş ve 
bunlara sağlanacak desteklerin esaslarını tanımlamaktır. 

 
 GDŞ, bir coğrafi yöredeki ekonomik kalkınma potansiyellerini ve özellikle de 
girişimciliği harekete geçirerek, o yöredeki kalkınmayı tahrik etmek üzere özel kuruluş 
ve/ya kişilerin ortaklığı ile, küçük ve orta ölçekli girişimleri desteklemek üzere ve Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan şirkete verilen addır. 

 
 Küçük ve orta ölçekli girişim, yürürlükteki diğer yasalarda bu konularda yapılmış 
tanımlar esas olmakla birlikte, bir yörenin imkanlarını harekete geçirmek ve/ya 
karşılanmamış ihtiyaçlarını (potansiyel) karşılamak  üzere bireysel ya da küçük 
gruplarca yapılan girişimleri ifade eder.  

 
MADDE 2. Girişim Destekleme Şirketinin Kuruluşu 
 

 Bu kanun uyarınca kurulacak şirketler, Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine uygun 
olarak gerekli müracaat ve işlemleri yaparlar ve başvurularında açık olarak şirketin GDŞ 
olduğunu beyan ederler. 
 
 Bu beyan o şirketin bir GDŞ olacağının kanıtı olarak kabul edilir. Gerçeğe aykırı olduğu 
herhangi bir şekilde belirlenen beyanlar bu kanunun 6ncı maddesi uyarınca 
cezalandırılır. 

 
MADDE 3. Girişim Destekleme Şirketlerine Ait Sınırlamalar 

3.1.Ortaklar açısından sınırlama   
a) GDŞ'nin ortakları, gerçek ve/ya tüzel kişiler olabilir. Devlet, kamu kurum ve 

kuruluşları eliyle, doğrudan veya dolaylı olarak GDŞ'nin ortakları arasında ve/ya 
yönetimlerinde yer alamaz. 

b) Ortaklar, GDŞ'ne sağlanmış ayrıcalıklardan doğrudan veya dolaylı olarak maddi 
menfaat sağlayamazlar. 

c) Ortaklar, GDŞ'ne koydukları sermaye payını sonradan doğrudan veya dolaylı 
yollarla geriye çekemezler. 

 
3.2.Karın kullanımı hakkında sınırlama 

 
GDŞ; kar payı, temettü vbg adlar altında herhangi bir nema dağıtamaz. Kar ya da 
her ne ad altında olursa olsun ortakları nemalandıracak bir menfaat dağıtımı 
yapıldığı takdirde, bu kanunla sağlanan ayrıcalıkların rayiç parasal karşılığı %100 
cezalı olarak tahsil edilir ve Türkiye Kalkınma Bankası hesabına irad kaydedilir. 
 
Varsa karını, amaçları yönünde harcamak üzere işletme sermayesine katar. Bu kar, 
her türlü vergiden muaftır. 



 
3.3.Desteklenecek Girişimlerin Ölçeği Açısından 

 
GDŞ tarafından desteklenecek girişimler, yürürlükteki diğer yasalarda ve ilgili 
mevzuatta tanımlanan, "Küçük ve Orta" ölçeği aşmamak zorundadır. 

 
MADDE 4. Girişim Destekleme Şirketlerine Sağlanacak Destekler 
 

 GDŞ'ne, içinde bulunduğu yöreye özel olarak sağlanmış istisna ve/ya teşvikler saklı 
kalmak üzere aşağıdaki destekler sağlanır: 

 
4.1.Gelir ve Kurumlar Vergileri İstisnası 

        
GDŞ tarafından çalıştırılan personel, iki yıl süreyle gelir vergisinden muaftır. 
Müteakip iki yılda ise %50 indirimli gelir vergisi uygulanır. 
 
Benzer şekilde, GDŞ'ler iki yıl süreyle Kurumlar Vergisinden muaf olup, müteakip 
iki yılda ise % 50 indirimli olarak uygulanır. 
 
Her iki vergi türü de başlangıçtan itibaren dört yıl sonra indirimsiz olarak uygulanır. 

 
4.2.Kredilerin Maliyet Esasına Göre Verilmesi 

     
GDŞ kefaletiyle küçük ve orta ölçekli girişimcilere açacağı krediler, Türkiye 
Kalkınma Bankası eliyle ve bankanın ortalama kredi maliyeti üzerinden verilir. 
Türkiye Kalkınma Bankasının, cari kredi faiziyle maliyeti arasındaki fark, hazine 
tarafından bu bankaya ödenir. Türkiye Kalkınma Bankasık kredi taleplerini, 
müracaat tarihinden itibaren bir ay içinde değerlendirip cevaplandırmakla 
yükümlüdür. 

 
4.3.Kefalet için Hazine Bonosu Desteği 

 
GDŞ kanalı ile girişimcilerin kredilendirilmesinde, GDŞ kefaletinin sağlanması için, 
her GDŞ için 10 milyar TL'lık hazine bonosu tahsis edilir. 
 
Bu teminatın nakde çevrilmiş olabilecek kısmının %25'i, her yıl sonu itibariyle GDŞ 
adına yeniden tahsis olunur. 
 
Bu kefaletin kullanımında, Türkiye Kalkınma Bankası özel kısıtlamalar getiremez. 
Kefalet kullanımının denetimi, Madde 5'de açıklanan bağımsız denetçi vasıtasıyla 
yapılır. 

  
4.4.Kamu Alımları Desteği 

 
Kamu kuruluşları, bünyelerinde istihdam ettikleri personel eliyle ürettikleri mal 
ve/ya hizmetleri, “dışarıdan mal ve/ya hizmet alımı”  şeklinde sağlamak 
istediklerinde, kurulmasına önderlik edip katkı sağlayabilecekleri GDŞ'ler eliyle 
bunu yapabilirler. 



 
 

Bu gibi durumlarda, söz konusu işleri kamu kuruluşu içinde yapmakta bulunanlara, 
azami 1 yıl içinde bütün müktesep hakları ile birlikte geri dönebilmeleri mümkün 
olacak şekilde izin verebilirler. 

 
4.5.İşletme Sermayesi Desteği 

 
Kuruluş işlemleri tamamlanan her GDŞ'ne, kayıtlı sermayesi kadar bir işletme 
sermayesi, Türkiye Kalkınma Bankası tarafından hibe olarak verilir. 
 
Türkiye Kalkınma Bankası bu hibeyi, GDŞ'nin müracaatı takibeden onbeş takvim 
günü içinde GDŞ nezdinde kullanılabilir hale getirir. 

 
4.6.İşyeri Desteği 

 
Girişimcilerin işyeri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
elinde bulunan uygun nitelikli binaları veya bunların bağımsız bölümlerini kira 
ve/ya uzun süreli kullanım hakkı verme yollarıyla GDŞ'lerine tahsis eder. 
Tahsis edilecek binalar veya bağımsız bölümlerini belirlemek üzere her GDŞ ile 
Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapılır. 

 
MADDE 5. Girişim Destekleme Şirketlerinin Ortaklarına ve Diğer Katkıda Bulunanlara Sağlanacak 

Destekler 
 

 GDŞ'ne kurucu ortak olarak katılan şirketlerin yatırdıkları sermaye payları, Kurumlar 
Vergisi matrahlarından düşülür. 
 
 GDŞ'ne yapılan bağışlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
 
 Yapılacak bağışlar, şartlı ya da şartsız olmasına göre GDŞ muhasebe sisteminde uygun 
hesaplara aktarılır. 

 
MADDE 6. Girişim Destekleme Şirketlerinin Denetimi 
 
   Bu kanunda öngörülen hükümlerin yerine getirilmesinde, şirket kurucu ortaklarının ve 

bilahare de şirket yönetim kurulunun beyanları esastır. Beyanlara aykırı işlem 
yapıldığının herhangi bir yolla tesbiti halinde, suistimal edilen ayrıcalığın parasal değeri 
%100 cezalı olarak tahsil edilir.     

   GDŞ'lerin denetimi, TTK uyarınca yapılacak denetimlere ek olarak, Genel Kurullarınca 
en çok üç yıl için belirlenecek birer Bağımsız Denetim Şirketi  nce de yapılır.  

 
   GDŞ denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Şirketlerinin; uzmanlık yetersizliği, ilgi 

yetersizliği ya da diğer nedenlerle işletme gerçeklerini mali tablolara yansıtmamak 
suretiyle sebep olabileceği üçüncü şahıs (kamu dahil) zararları tazmin etmeye yeterli bir 
teminata ya da bu tür riskleri kapsayacak şekilde bir hizmet kusuru sigortasına sahip 
bulunması şartı aranır. 

 



   Bağımsız Denetim Şirketi, raporunu, GDŞ yönetimi dışında üçüncü şahıslara 
açıklayamaz. 

   Hesap dönemini takibeden ilk üç ay içinde GDŞ, bir Bağımsız Denetim Kuruluşu 
atadığını Sanayi ve Ticaret Bakanlığına denetim raporu ile birlikte bildirmediği ya da 
tevdi edilen rapor yeterli görülmediği takdirde, ücreti ilgili GDŞ tarafından karşılanmak 
üzere bir Bağımsız Denetim Şirketi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca görevlendirilir ve 
böylece edinilecek rapor sonucuna göre gerekli önlemler Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 
alınır. 

 
MADDE 7. Türk Ticaret Kunununun Uygulanmayacak Hükümleri 
 

 Türk Ticaret Kanununun, bu kanun ile çelişen hükümleri uygulanmaz.  
 
MADDE 8. Yürütme 
 

 Bu kanunu Bakanlar Kurulu adına, istihdamın geliştirilmesi işinden sorumlu Devlet 
Bakanı yürütür. 

 
MADDE 9. Yürürlük 
 

 Bu kanun Resmi Gazete ile ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KANUNUN GEREKÇESİ 
 
GENEL GEREKÇE 
 
Girişim Destekleme Şirketi (GDŞ), işsizlikle mücadele için kurulan ve amacı, kişilere çeşitli beceriler 
kazandırılmasını sağlayıp, onların iş bulmalarına ya da kendi işlerini kurmalarına yardımcı olan bir, 
"kar amacı gütmeyen ticari şirket" dir. 
 
Ortaklarının, özel kişi ve kuruluşlar olması dolayısıyla bir özel sektör niteliği taşıyan GDŞ, kar gayesi 
gütmemesi dolayısıyla da kamusal nitelik taşımaktadır. Bu ikiz özelliği dolayısıyla GDŞ'lara Batı 
ülkelerinde "Üçüncü Sektör"   adı verilmektedir. 
 
GDŞ İhtiyacı Neden Doğmuştur? 
 
Girişim Ajansı (enterprise agency) adıyla ilk örnekleri İngiltere ve A.B.D. de  görülen GDŞ'lar, "Sosyal 
Çölleşme" ve bununla bağlantılı,  "Sosyal Sorumluluk" denilen iki kavrama dayalı olarak ortaya 
çıkmışlardır. 
 
Tanım olarak "Sosyal Çölleşme", kendi içinde karlı olarak çalışıp, çalıştırdıklarına da iyi imkanlar 
sağlayabilen kuruluşların, çevrelerindeki sosyal yaşantıda, işsizlik, gelir yetmezliği ve bağlantılı sosyal 
sorunların bulunması ve bu sorunların giderek, o kuruluşlar içindeki olumlu ortamları (yeşil alan) bir 
çöle çevirmesine verilen addır. "Sosyal Sorumluluk" ise, sosyal çölleşmeye karşı durabilmek amacıyla, 
kuruluş sahiplerinin duydukları sorumluluğa denilmektedir. 
 
Gelişmiş ülkelerde, kuruluşların cirolarının %1 ila 2.5'unu, sosyal sorumluluk payı olarak ayırmaları ve 
bunu nakdi ve/ya ayni olarak harcamaları alışılmış bir uygulamadır.  
Ayrılan bu paylar yoluyla işsizlikle mücadele edilir, kişilere gerekli beceriler kazandırılır ve onların iş 
bulmaları ya da iş kurmaları kolaylaştırılmış olur. 
 
Bu çabalar bir uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, her sosyal sorumluluk payı ayıran kuruluşun, bireysel 
olarak bu çabaları harcaması doğru olmadığı gibi çoğu zaman mümkün de değildir. 
İşte bu nedenlerle kuruluşlar biraraya gelerek, ayırdıkları sosyal sorumluluk paylarını heba etmeden 
harcamak üzere Girişim Destekleme Ajanslarını kurarlar. 
 
Diğer yandan Devlet de, bu yararlı örgütlere çeşitli destekler sağlar. 
 
Bir GDŞ Nasıl Çalışır? 
 
Bir GDŞ, birçok havuzu bulunan ve bu havuzlarda, iş kurmak ya da iş bulmak isteyenlerin ihtiyacı olan 
çeşitli destekleri (Çok Yönlü Destek)   bulunduran bir sisteme benzetilebilir. 
Havuzlardan birisinde mali kaynaklar, birisinde işyerleri, birisinde uzman personel zamanları, bir 
diğerinde ise, çeşitli kuruluşlar tarafından verilmiş satınalma güvenceleri  bulunur. 
Sadece birkaç çeşit havuzu bulunan GDŞ'lar bulunabileceği gibi çok sayıda havuza sahip olanları da 
bulunabilir. 
 
GDŞ, hangi tür kişileri ve girişimleri destekleyecekse, onlara uygun sayı ve büyüklükte havuz 
bulunduracaktır. 
 



İş bulmak ya da iş kurmak isteyenlerin çeşitli desteklere ihtiyaçları vardır. 
Genel kanı, iş kurmak isteyenin başlıca gereksiniminin para olduğu ise de bu çoğu zaman doğru 
değildir. Para, iş kurmak isteyen bir kişinin ihtiyaçları içinde önemli yer tutan, ama ilk sırada yer 
almayan bir ögedir. 
 
İş bulmak ya da kurmak isteyen bir kişinin gereksinimleri arasında: 
 

o iş konusu ile ilgili beceri kazanmak,  
o iş bulma ya da iş kurma konusunda gereken becerileri kazanmak,  
o eğitimi  
o işyeri  
o uzman personel (hukuki, mali, teknik vbg konularda danışmak için)  
o kredi teminatı  
o pazarlama   
o iş idaresi   
o para (hibe+kredi+hisse satışı vb) 

 
bulunmakta olup bunların bütününe Çok Yönlü Destek adı verilmektedir. 
 
GDŞ bünyesinde bulunan her bir havuzda, bu desteklerden birisi bulunur. Her havuzun bir giriş, bir de 
çıkışı bulunduğu düşünülmelidir. Girişlerden, havuza ilgili konuda destek gelmekte, çıkışlardan ise iş 
bulacak ya da kuracak kişilere destek verilmektedir. 
 
Diğer yandan da destek verilen kişiler, iş bulur ya da kurarlarsa sahip olacakları gelirden bir payla geri 
ödeme yapacaklardır.Böylece havuzun dengesine olumlu katkıda bulunurlar. 
 
Başarılı bir GDŞ, her havuzunun gelirleri ile giderleri arasında  uygun bir denge  kurabilmeli, böylece 
kendi işletme masraflarını da karşılamış olmalıdır. 
 
Destek Havuzları Nasıl Dolar? 
 
GDŞ'nın havuzları üç ayrı yoldan dolabilir; GDŞ kurucularının ayni ve/ya nakdi katkıları, kurucu 
olmamakla birlikte sosyal sorumluluk hissedenlerin katkıları ve nihayet devletin katkıları. 
 
Bir GDŞ'nın, fonksiyonlarını yapabilmesi, çeşitli havuzlarının  doluluğuna, bu ise gerekli tanıtımı 
yapabilmesine, güven yaratabilmesine ve başarılı olabilmesine bağlıdır. 
 
GDŞ kültürü henüz yeterince gelişmemiş ülkelerde (Türkiye gibi), başlangıçta, gereken desteğin büyük 
bölümünün devletten gelmesi zorunludur. 
Türkiye'de Geliştirme ve Destekleme Fonu, bu tür kuruluşları (GDŞ) desteklemeye uygun mevzuata 
sahiptir. 
 
Parasal havuzda, hibe ve değişik koşullu krediler bulunabilir. 
 
Bir kısım kuruluş havuza hibe şeklinde katkıda bulunurken, bankalar ve diğer finans kuruluşları düşük  
veya normal faizli krediler verebilirler.  
Devlet ise hibe ve/yageri ödemeli kaynaklar tahsis edebilir. 
 



GDŞ ise, böylece biriken kaynakları daha değişik koşullarla, ama her durumda girişimcinin başarı 
grafiğine bağlı olarak sitüasyonlar şeklinde dağıtır ve yönetirler. 
 
Uzman personel havuzunda , çeşitli destekleyici kuruluşların (sponsor), mesaisinin bir kısmı veya 
tamamını, bir süre için, girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamaya tahsis eden uzmanları bulunur. 
Bunlara (secondee)  adı verilmekte olup, dilimize ödünç personel  olarak çevrilebilir. 
Ödünç personel, bir girişimcinin ihtiyacı olan, ama başlangıçta masrafına katlanamayacağı çeşitli 
hizmetleri (hukuk, maliye, finansman, teknik konular) verirler. 
Batı'da ödünç personel usulü, daha üst bir pozisyona getirilmesi düşünülen personel için bir "Başarı 
Testi" anlamına gelmektedir. 
 
Satınalma güvencesi havuzunda, bir girişimcinin ihtiyacı olan en önemli destek bulunmaktadır. O da, 
üreteceği mal veya hizmetin, belirli koşullara uyulduğu sürece satın alınacağına (herhangi bir 
destekleyici tarafından) güvence verilmiş olmasıdır. 
 
İşyeri havuzunda , bir binanın bir kısmının kullanım hakkı ya da işyeri olabilecek bir yapının mülkiyeti 
bulunabilir. 
 
Bu tür destekler, özel veya kamu kuruluşlarından, vakıf ve derneklerden gelebilir. 
Bu desteklerden birisi ve belki de en değerlisi "Girişimcilik Eğitimi" dir. Bu, çevresine bakmayı 
öğrenmek  ya da çevresindeki ihtiyaçları görebilmek  demektir.  
Başarılı girişimciler, çevrelerindeki ihtiyaçları görebilen ve onları iş haline getirebilen insanlardır. 
Bir GDŞ'nın sağlayacağı desteklerden birisi de işte bu, "İhtiyaçların Farkına Varabilme Becerisi" 
kazandırmaktır. 
 
Bunun dışında da destek türleri bulunabilir ve ilgili havuzda, yukarıdakilere benzer biçimde bulunurlar. 
 
GDŞ yöneticisi, hizmetlerini iyi tanıtabildiği ölçüde destek havuzlarını da doldurabilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MADDE GEREKÇELERİ 
 
MADDE 1- Amaç ve Tanımlar 
 

Kanunun amacı ile, GDŞ ve şirket ölçeklerine ait kavramlar tanımlanmaktadır. 
 
MADDE 2- GDŞ'nin Kuruluşu 
 

GDŞ'nin kuruluşunun nasıl oluşacağı, hangi hükümler altında GDŞ'nin kurulmuş 
sayılacağı tanımlanmaktadır. Kuruluş için TTK hükümleri ve kurulan şirketin GDŞ 
olduğunun beyanı yeterli görülmüştür. Kanunun ana esprisi beyana ve fakat beyanın 
aksine işlemlerin herhangi bir şekilde tesbit edilmesi halinde ise cezalandırılmasına 
dayanmaktadır. 

 
MADDE 3- Girişim Destekleme Şirketlerine Ait Sınırlamalar 
 
  3.1- Ortaklar açısından sınırlama 
      

Devletin, ekonomik faaliyetlerin yürütücüsü değil, düzenleyicisi olmasını 
teminen, ortakları arasında devletin doğrudan ya da dolaylı bulunmaması 
istenilmektedir. 
 
Ayrıca ortakların, GDŞ'ne sağlanmış ayrıcalıklardan (vergi istisnası, kefalet, 
işletme sermayesi gibi) doğrudan ya da dolaylı yollarla  yararlanmaması ilkesi 
getirilmektedir. Bunun nedeni, özel bir amaca hizmet etmek üzere kurulan bu 
şirketlerin, diğer ticaret şirketleri karşısında haksız rekabet unsuru olmalarına 
engel olmaktır. 
 
Nihayet üçüncü bir fıkra ile, ortakların sermaye paylarını sonradan 
çekemeyecekleri hükmü getirilmiştir. Bu olasılık GDŞ'i kurmak için gereken 
sermayeyi koyup,  kanuni gerekler yerine geldikten sonra  geri çekmek 
isteyebilecek ortaklar açısından düşünülmüştür. 

 
  3.2- Karın kullanımı hakkında sınırlama 
 

GDŞ'nin kar amacı gütmesi ve fakat karını herhangi bir yolla ortaklarına 
dağıtmaması ilkesi getirilmektedir. 
GDŞ'ne, güttükleri kamusal nitelikli görev dolayısıyla sağlanmış olan özel 
desteklerin, diğer ticari şirketler adına bir haksız rekabet yaratmaması için 
böyle bir sınırlama getirilmiştir. 

 
  3.3- Desteklenecek Girişimlerin Ölçeği Açısından 
 
  Özel olarak desteklenen küçük ve orta ölçekli girişimlere sağlanan bu 

desteklerin, daha büyük ölçekli şirketler açısından haksız rekabete yol 
açmaması için bu hüküm öngörülmüştür. 

 
MADDE 4- Girişim Destekleme Şirketlerine Sağlanacak Destekler 



 
 GDŞ tarafından desteklenecek olan girişimciler genellikle küçük ve orta büyüklükteki 
girişimcilerdir. Bu nedenle küçük sermayelerle ve marjinal kaynaklarla 
kurulmaktadırlar. Bu özellik, bu girişimlerin ayakta durabilmeleri için belirli bir süre 
desteklenmelerini gerektirmektedir. 

 
 4.1- Kurumlar ve Gelir Vergileri İstisnası 

 
 Kendisinin kar etmesinden çok, desteklediği girişimlerin kar etmesi ana amaç 
olan GDŞ'nin ayrıca Kurumlar Vergisi yükü ile yüklenmemesi için bu istisna 
getirilmiştir. Bununla beraber, GDŞ'nin mümkün olan kısa sürede karlı hale 
gelebilmesini zorlamak için de desteğin, 2 yıl sonunda yarıya indirilmesi 
öngörülmüştür. 
 
 Diğer yandan, özel niteliklere sahip personel çalıştırmak açısından fazla avantajlı 
olmayan GDŞnin bu dezavantajını azaltmak ve ayrıca mali yüklerini azaltmak 
için gelir vergisi muafiyeti öngörülmüştür. 

 
 4.2- Kredilerin Maliyet Esasına Göre Verilmesi 

 
Yüksek kredi faizlerini kaldıramayacağı öngörülen küçük ve orta ölçekli 
girişimcilerin desteklenmesi öngörülmüştür. 
Diğer yandan, sistemin hızlı çalışmasını teminen, kredi taleplerinin 
sonuçlandırılması için bir zaman limiti konulmuştur. 

 
 4.3- Kefalet için Hazine Bonosu Desteği 

 
 Küçük ve orta ölçekli girişimcilerin en önemli eksiklerinden birisinin de, temin 
edebilecekleri kredilere karşı verebilecekleri teminatlarının bulunmayışıdır. Bu 
madde ile GDŞ ne bir destek sağlanmaktadır. 
 
 Ayrıca, Türkiye Kalkınma Bankasının, kefaletlerin kullanımı için özel koşullar 
getirerek sistemin işleyişini uzatma ihtimaline karşı bir önlem getirilmiştir. 

 
 4.4- Kamu Alımları Desteği 

 
 Kamu alımları tüm girişimciler için ve özellikle de küçük ve orta ölçekli 
girişimciler için önemli bir destektir. Bu destek sağlanırken bir yandan da, her 
türlü mal ve hizmet üretimini kendi bünyesinde istihdam ettiği personel eliyle 
yürütmekte olan kamu kuruluşlarının, personelini mağdur etmeden ve ayrıca 
onlara yeni imkanlar sağlayarak bu sorunu çözebilmeleri için 1 yıllık izinli 
sayılma imkanı getirilmiştir. 

 
 4.5- İşletme Sermayesi Desteği 

 
 GDŞ'nin mali gücünün artırılması amaçlanmıştır. Bu desteği Türkiye Kalkınma 
Bankası (TKB) nın vermesinin sebebi ise, TKB'nin kuruluş amaçları ile GDŞ'nin 
amaçlarının paralellliğidir. Bir bakıma GDŞ'leri, TKB'nin amaçlarını 



gerçekleştirebilecek birer "araç" durumundadırlar. Bu desteğin gerçekleştirilmesi 
için 15 günlük bir zaman sınırlaması da getirilmiş olup bunun sebebi sistemi 
hızlandırmaktır. 

 
 4.6- İşyeri Desteği 

 
 Bir girişimcinin en önemli destek ihtiyacı işyeridir. Bir işyerine sahip bir 
girişimci, diğer ihtiyaçlarını daha kolaylıkla temin edebilmektedir. 
 Vakıflar Genel Müdürlüğünün elinde ise oldukça zengin bir bina portföyü 
bulunmaktadır. Bu binaların, bir sosyal amaç uğrunda kullanımı ise vakıfların 
felsefesine uygun düşmektedir. 

 
MADDE 5- Girişim Destekleme Şirketlerinin Ortaklarına ve Diğer Katkıda Bulunanlara Sağlanacak 
Destekler 
 

 Kuruluş ve kişilerin bu tür şirketlere ortak olması ve/ya bağışta bulunması ve bu yolla 
sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri özendirilmeye çalışılmaktadır. 

 
MADDE 6- Girişim Destekleme Şirketlerinin Denetimi 
 

 Şirket genel kurulunun Türk Ticaret Kanununa göre seçmesi zorunlu olan denetçilere ek 
olarak bir de bağımsız denetçi zorunluğu getirilmektedir. Şirket genel kurulunca seçilen 
denetçilerin altından kalkamayabileceği hacimdeki destek işlemlerinin ancak bu alanda 
profesyonel hizmet veren bağımsız denetim kuruluşlarınca yerine getirilebileceği 
öngörülmüştür. 

 
MADDE 7- Türk Ticaret Kunununun Uygulanmayacak Hükümleri 
 

 Bu kanunun bazı hükümleri Türk Ticaret Kanunu ile çelişebilecektir. Örneğin, ticaret 
şirketlerinin bağış kabul edemiyeceği, TTK'nun bir hükmüdür. Bu ve benzer hükümler, 
özel bir amaçla tasarımlanan GDŞ'leri için uygulanmamalıdır. 

      
MADDE 8-Yürütme 
 

 Kanunun, istihdamın geliştirilmesi işlerinden sorumlu bir Devlet Bakanı tarafından 
yürütülmesi öngörülmüştür. Böylece, istihdamla ilgili tüm kuruluşları koordine etme 
yetkisi bulunan bu Devlet Bakanlığına etkin bir araç verilmiş olmaktadır. 

 
 
*** 
 


