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Sunuş 
 
Avrupa Birliği’nin kuruluşundan bu yana temel hedefi kişilerin, malların, hizmetlerin ve 

sermayenin serbest dolaşımını engelleyen unsurların tamamen ortadan kaldırıldığı 

ortak bir “Tek Pazar” yaratılması olmuştur. Tek Pazar’ın yanı sıra AB, 2000 yılında 

belirlenen Lizbon Stratejisi ile daha büyük bir hedefe doğru yol almaktadır. 

Ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ’ler bu stratejinin de odak noktasını 

oluşturmaktadır. AB’de toplam işletmelerin %99,8’ini oluşturan KOBİ’ler, ekonomide 

yarattıkları katma değer ve istihdam bakımından ekonomide önemli bir yere 

sahiptirler. 

 

Daha dinamik, rekabetçi ve bilgi ekonomisine dayalı bir AB yaratılması için AB 

işletmelerinin de girişimci ve yenilikçi bir yapıda olmaları gerekmektedir. AB’nin 

KOBİ’lere yönelik politikası temelde işletmelerin kurulması, büyümesi ve gelişmeleri 

için uygun ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Bu politika, aynı zamanda işletmelerin 

yenilik yaratma, yeni pazarlara ulaşma ve yeni ekonomi olarak adlandırılan bilgi 

ekonomisine adapte olma kapasitelerini geliştirmeyi temel almaktadır. Bu hedefler 

çerçevesinde gerek AB düzeyinde gerek üye ülkelerde KOBİ’lere yönelik programlar 

ve politika araçları uygulamaya koyularak KOBİ’ler desteklenmektedir.  

 

AB’de olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’ler ekonomide önemli bir paya sahiptir. Üyesi 

olmaya hazırlandığımız Avrupa Birliği’nde yaşanan gelişmelerin ışığında, Türkiye’nin 

KOBİ politikasının AB KOBİ politikasıyla bütünleştirilmesi önemli bir önceliktir. 

 

Avrupa Birliği’nde KOBİ politikası ve Türkiye’nin uyumunu genel hatlarıyla ve basit bir 

dille aktarmayı amaçladığımız bu çalışmamızın toplumun tüm kesimlerine, özellikle de 

iş dünyasına faydalı olacağını ümit ediyoruz.  
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1. AB neden bir KOBİ politikası oluşturma ihtiyacı duymuştur? 
 

AB’de toplam işletmelerin %99,8'ini, istihdamın ise üçte ikisini oluşturan KOBİ'ler 

ekonomide önemli bir yere sahip bulunmaktadırlar. Dinamik ve esnek yapılarıyla 

KOBİ’ler büyümeyi teşvik, istihdam yaratma özelliklerinin yanı sıra, rekabetçi piyasa 

koşullarının oluşturulmasına katkı sağlama özellikleriyle ekonominin “bel kemiği” 

durumundadırlar. KOBİ’lerin ekonomideki bu önemli rolleri desteklenerek ekonomiye 

sağladıkları katkı artırıldığı takdirde, büyüme, istihdam ve rekabetin artmasıyla 

makroekonomik gelişme düzeyi de artmaktadır.  

 

AB’de son yirmi yıldır ekonominin ortalama büyüme oranı %4’ten %2,5’e düşmüştür. 

İşsizlik ise, 1980’lerin ikinci yarısı dışında 1970’lerden bu yana önemli ölçüde 

artmıştır. AB’nin ABD ve Japonya ile rekabet düzeyi zayıflamıştır. AB ekonomisinin bu 

olumsuz tablosunun düzeltilmesinde KOBİ’lerin geliştirilmesi önemli bir araçtır. 

 

Her dönemde ekonomide KOBİ’lerin oynadıkları bu rolün önemini kavrayan AB’nin 

KOBİ’lere yönelik işletme politikası 1980’li yıllarda şekillenmeye başlamıştır. AB'nin 

KOBİ politikası Küçük İşletmeler ve Küçük Sanayi Yılı olan 1983 yılında KOBİ'ler için 

ilk eylem planının kabul edilmesiyle ortaya çıkmıştır. KOBİ'lere yönelik ikinci program 

ise 1987 yılında düzenlenmiştir. 1989 yılında Komisyon bünyesinde işletme 

politikasından sorumlu yeni bir Genel Müdürlük kurulmuştur. 1994 yılında, 1993 

yılında çıkarılan "Beyaz Kitap"ta belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 

Komisyon, KOBİ'ler ve küçük sanayi için bir çalışma programı kabul etmiştir. KOBİ'ler 

için Üçüncü Çok yıllı Program (1997-2000) Amsterdam Antlaşması'nın ortaya koyduğu 

politikalar doğrultusunda düzenlenmiştir. İşletmeler ve Girişimcilik için 4. Çok Yıllı 

Program ise 2000-2005 döneminde yürürlüktedir. 

 

2. AB KOBİ Politikasının Amaçları ve Hedefleri nelerdir? 
 

Sanayi politikası hedefleri ve AB KOBİ politikasının temel hedefleri üç ana başlıkta 

toplanabilir: Rekabetin güçlendirilmesi, iş ortamının iyileştirilmesi, endüstriyel 

değişimin desteklenmesi  

 

- Rekabetin Güçlendirilmesi 
AB’nin KOBİ politikasının özünde sanayinin rekabet gücünü artırılması hedefi yer 

almaktadır. AB Komisyonu, 1994 yılında yayımladığı “Avrupa Birliği için Sınai Rekabet 

Politikası” başlıklı tebliğinde rekabet gücünü tanımlarken bunu, uluslararası rekabet 

ortamında ticaretin, sanayinin, bölgelerin, ülkelerin ve uluslarüstü kuruluşların 

verdikleri hizmetlerle ürettikleri katma değeri ve yaratacakları istihdam potansiyelini 

yüksek tutabilme kapasiteleri olarak ifade etmektedir. Uzun dönemde, artan rekabet 
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küresel verimliliği de artıracaktır. Özellikle çalışma verimliliğinin artırılması uluslararası 

rekabete açık pazarların rekabet gücü kazanmasında, bireyin yaşam kalitesinin uzun 

vadede yükselmesinde ve yeni iş sahalarının yaratılmasında temel etkendir. Son 

olarak, üretimde verimliliğin arttırılması rekabet avantajlarının daha iyi kullanılmasını 

sağlayacak, bu durum da doğal kaynakların daha etkin kullanılmasına olanak 

tanıyacaktır.1 
 

İşletmeler, bilgiye dayalı ekonomide daha rekabetçi olmak şeklinde hedeflenen Lizbon 

stratejisinin merkezini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir büyümenin sağlanması, daha iyi 

iş imkanları ve sosyal bütünleşme, ancak işletmelerin ve de özellikle KOBİ'lerin iş 

ortamında başarılı olmalarıyla sağlanabilir.2  

 

AB’de son yirmi yıldır büyüme oranının önemli ölçüde düştüğü, işsizliğin önemli 

oranda arttığı belirtilmişti. Diğer yandan, AB’nin ABD ve Japonya ile rekabet düzeyi 

zayıflamıştır. AB ve AB üyesi ülkelerin uzun yıllardır mücadele etmeye çalıştığı bu 

işsizlik ve rekabet sorunları dünya ekonomisinde meydana gelen değişimlerle daha da 

ciddi boyuta ulaşmıştır. Diğer yandan üretim süreçleri ve işgücünün niteliği önemli 

değişimler göstermektedir. Ekonomilerin performansı, bu yeni durumlara alışabilme 

kapasitelerine bağlıdır. AB de işte bu aşamada sorun yaşamaktadır. 

 
Sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve istihdamın artırılması başlıca üç etkene 
bağlıdır: Piyasa güçleri ile ters düşen değil fakat onları destekleyen makroekonomik 
yapının kurulması ve devam ettirilmesi; Avrupa sanayinin rekabet düzeyinin 
artırılması, yapısal alanda AB sanayinin rekabet düzeyinin artırılmasını amaçlayan 
kararlı faaliyetlerde bulunulması ve bu çerçevede Tek Pazar’ın sağladığı faydalardan 
yararlanılmasını engelleyen unsurların ortadan kaldırılması; ve nihayet, işgücü 
piyasasında aktif politikalar uygulanması ve yapısal değişiklikler, başta hizmetler 
olmak üzere bazı sektörlerde istihdamın artırılmasına yönelik mevzuat 
düzenlemelerinin yapılması.  
 
Ekonomilerin ve piyasaların globalleştiği, coğrafi sınırların ortadan kalktığı 
günümüzde, AB firmaları hem iç pazarda hem de AB dışındaki ülke pazarlarında 
rekabet etmek durumundadırlar. AB firmalarının global rekabet ortamına adapte 
olmalarının sağlanması gerekmektedir. Bunun için sanayinin global rekabet 
politikasını şekillendirecek dört temel faktör önem taşımaktadır:  

• Sağlık, çevre, biyoteknoloji, iletişim ve kültür gibi AB sanayinin gücünü 
artıracak, yeni iş imkanları yaratacak alanlara yatırım yapılarak üretken ve 
yenilikçi kapasitenin artırılması.  

                                                 
1 Avrupa Birliği’nin Girişimcilik Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İKV Yayınları, Haziran, 2001  
2 Observatory of European SME's 2002 SME's in focus 
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• Başta Doğu Avrupa ülkeleri gibi geçiş ülkeleri ve gelişen Pasifik ülkeleri olmak 
üzere çeşitli ülkelerle sanayi alanında aktif işbirliği politikasının geliştirilmesi.  

• Stratejik ortaklıklara, rekabeti bozmalarını önleyici tutarlı bir yaklaşım 
geliştirilmesi. (Sanayi ve teknolojik ortaklıkların bütün piyasalara etkisi 
bulunmaktadır). 

• AB firmalarının ölçek ve büyüme potansiyellerini önemli derecede etkileyen 
alanlarda piyasaların iyi işlemesini önleyen engellerin ortadan kaldırılmasının 
sağlanması. 

• AB firmalarının rekabet düzeyinin geliştirilmesinde ikinci önemli adım ise bilgiye 
dayalı ekonomiye geçişin sağladığı mukayeseli üstünlüğün kullanılmasıdır.3  

 
- İş Ortamının İyileştirilmesi 
AB Sanayi Politikasının işleyebilmesi için şirketler için uygun iş ortamının yaratılması 
gerekmektedir. AB Komisyonu bu yaklaşımı yatay sanayi politikası kavramı 
çerçevesinde açıklamaktadır. Sanayi politikasına sektörel yaklaşımların kaynakların 
etkin kullanılmaması riskini doğurması, bütün sektörlerin eşit muamele görmesini 
öngören yatay yaklaşım tasarlanmıştır.  
 
Bu nedenle Komisyon, devletin temel olarak uygun bir iş ortamını yaratmak ve 
sürdürmekten sorumlu olduğu, sınai rekabet gücü için ana inisiyatif ve sorumluluğun 
özel sektörde olduğu görüşünü benimsemektedir. Bu yaklaşımda devlet iş ortamında 
ortaya çıkan değişime tepki verir konumunda bulunmaktan ziyade, önceden önlem 
alıp strateji belirler durumda olmalıdır. Devlet geleceğin sektörlerinin gelişimini, diğer 
uygun sanayi politikası enstrümanlarını da kullanarak desteklemelidir.  
 
- Sınai Değişimin Desteklenmesi 
Ekonomik değişikliklere uyumda ana sorumluluk işletmeler ve reel ekonominin 
aktörlerinde olmakla birlikte, devlet bu uyumu kolaylaştıracak ve hızlandıracak 
tedbirleri almak durumundadır. Geçmişte AB ekonomileri büyük dönüşümlerden 
geçmiştir. Ancak günümüzde çok daha köklü ve karmaşık bir dönüşüm süreci olan 
bilgi toplumuna geçiş ile karşı karşıya bulunmakta ve hızla küreselleşmeye ayak 
uydurmak zorundadırlar.  
 
3. AB KOBİ Politikası’nın yasal dayanakları nelerdir? 
 

AB KOBİ Politikası’nın yasal temeli 1992 yılı Maastricht Antlaşması’nın 157. maddesine 

dayanmaktadır. Söz konusu madde “Birlik ve Üye Devletler, Birlik sanayinin rekabet 

gücü kazanması için gerekli şartların var olmasını sağlayacaklardır.” şeklinde ifade 

                                                 
3 Commission proposal White Paper on Competitiveness Growth and Employment 
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edilmektedir. Bu madde ile sanayinin rekabet gücünün artırılması için sorumluluk AB 

ve üye devletlere verilmektedir. 

 

Açık ve rekabetçi piyasalar oluşturulması AB sanayi politikasının ana ilkesidir. Sanayi 

politikasında Birliğin temel görevi, sanayinin yapısal değişime uyum sağlamasını 

hızlandırmak, KOBİ’lerin gelişimi için gerekli olan elverişli bir iş ortamının oluşumunu 

sağlamak ve yeni icat, teknolojik araştırma ve geliştirme alanlarında var olan 

potansiyelden daha çok faydalanılmasına katkıda bulunmaktır. 

 

4. AB’nin KOBİ’lere yönelik örgütlenmesi nasıl düzenlenmiştir? Yetkiler 
nasıl paylaşılmıştır? 
 

Komisyon içerisinde birbirinden ayrı faaliyette bulunan Sanayi ve KOBİ’lere ilişkin 

Genel Müdürlükler 1 Ocak 2000 tarihinde birleştirilerek yeni bir genel müdürlük 

oluşturulmuştur. Bu yeni İşletme Genel Müdürlüğü’nün (Enterprise DG) yetkileri 

esasında koordinasyon görevleri ile sınırlı olmakla birlikte, iç pazara ilişkin mevzuat 

taslaklarının hazırlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Sanayi politikası olarak 

adlandırılabilecek uygulamalara ilişkin yetkilerin büyük bölümü diğer Komisyon genel 

müdürlüklerine aittir. Bu yeni kurumsal yapıda İşletme Genel Müdürlüğü 

koordinasyon rolü üstlenmekte, bunu yaparken açık rekabet ve serbest piyasa 

prensibini güçlendirme ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulma ve gelişmesini 

özel destek programları ile teşvik etme ilkesini gözetmektedir. 

 

İşletme Genel Müdürlüğü sekiz Daireden oluşmaktadır. Her Genel Müdürlüğün kendi 

sorumluk alanları mevcuttur: Daire A: İşletme politikası; Daire B: Girişim ve 

KOBİ’lerin desteklenmesi politikası; Daire C: Yenilikçilik politikası; Daire D: Hizmetler, 

turizm, yeni teknolojiler ve tasarım sanayileri politikası; Daire E: Çevre; Daire F: İç 

Pazar, tüketim mallarının yönetim ve mevzuatı; Daire G: İç Pazar mevzuat, 

standardizasyon, yeni yaklaşım; Daire R: Bütün Girişimler Genel Müdürlüğünün İdari 

ve Mali İşleri. İşletme Genel Müdürlüğü, 2005 yılında İşletme ve Sanayi Genel 

Müdürlüğü adını almıştır. 

 

5. Yatay bir yaklaşım olan Girişimcilik Politikasının kabulü geleneksel 
AB KOBİ politikasını nasıl etkilemiştir? 
 

Komisyon’un Sanayi ve KOBİ Genel Müdürlüklerinin 2000 yılı başında birleştirilmesi, 

geçmişte ayrı ayrı belirlenen sanayi ve KOBİ politikalarının bir bütün olarak ele 

alınmasını sağlamış ve daha etkin bir yapının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Yeni, İşletme Genel Müdürlüğü, yalnızca eski iki Genel Müdürlüğün bir araya 
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getirilmesinden ibaret değildir. Kapsamlı bir yeniden yapılanma ve ana faaliyetler 

dışında çalışan personel sayısında indirime gidilmiştir. 

 

2000 yılında kabul edilen AB’nin Lizbon Stratejisinin ortaya koyduğu hedef olan, 

bilgiye dayalı ekonomide daha rekabetçi bir ekonomi yaratılmasında KOBİ’ler merkezi 

oluşturmaktadır. Sürdürülebilir büyümenin sağlanması, daha iyi iş imkanları ve sosyal 

bütünleşme sağlanması ancak işletmelerin ve de özellikle KOBİ'lerin iş ortamında 

başarılı olmalarına bağlıdır. 

  
Komisyon’un KOBİ’lere yönelik diğer önemli bir hedefi de, ticari olarak uygulanabilir 

bir fikri olan herhangi bir kişinin, en iyi teknolojiye eriştikten sonra, mümkün olan en 

iyi imkanlarla en uygun pazara ulaşarak bu fikrini gerçekleştirebildiği bir Avrupa 

meydana getirmektir. Girişimcilik politikası 2000 yılından itibaren tüm iş alemine hitap 

eder hale getirilmiş ve sanayi politikası ile KOBİ politikaları birleştirilmiştir. Girişim 

politikası büyüklüğü, yasal statüsü, sektörü ya da coğrafi konumu ne olursa olsun 

tüm işletmelerin gelişip büyümesini sağlamayı hedeflemektedir. 

 

Bu yönüyle AB’nin girişimcilik politikası, Lizbon Stratejisini desteklemektedir.  

 

İşletme Genel Müdürlüğü, “Girişimcilik Politikası için Çalışma Programı 2000-2005” 

başlıklı raporunda, girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi için çeşitli tedbirleri 

önermektedir:  

• girişimci adaylarının uygun yeteneklere, eğitim ve motivasyona sahip 

olmalarının sağlanması;  

• kredi ve teminatlar, risk ve başlangıç sermayeleri gibi finansman imkanlarına 

ulaşım, 

• iş ortamının iyileştirilmesi, örneğin gereksiz engellerin kaldırılması ve adil 

rekabet imkanı sağlayan politikaların oluşturulması, 

• etkin destek hizmet ağlarının kurulması. 

 

Avrupa Birliği’nin girişimcilik politikası esas olarak ekonominin tüm alanlarında 

rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. 

 

Girişimcilik politikasının yoğunlaştığı başlıca alanlar şunlardır: 

• girişimcilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi; 

• yenilikleri ve değişimleri destekleyici bir iş ortamının yaratılması; 

• mal ve hizmetlerin piyasalara erişiminin sağlanması. 

 

Bu belirtilen hedeflerden bazıları Komisyon’un sorumluluk alanına girmektedir. Fakat 

bundan çok daha fazlası üye devletlerin yetki ve sorumluluğundadır. Komisyon, üye 
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ülkelerin birbirlerinin deneyimlerinden ve uygulamalarından faydalanabilmelerini 

sağlamak üzere mukayese tabloları ve denetleme raporları hazırlamaktadır. Mukayese 

tekniği (benchmarking) kullanılarak hangi alanlarda iyi ve kötü sonuçların alındığı 

tespit edilmekte, kötü sonuçların giderilmesi için yapılması gerekenler 

belirlenmektedir. En iyi sonuç veren uygulamalar diğer üye ülkelerle paylaşılmaktadır. 

Bu şekilde her üye ülke, yapması gerekenleri daha iyi görebilmektedir. 

 

6. Küçük İşletmeler için Avrupa Şartı nedir? 
 

Küçük işletmelerin ve girişimcilerin faaliyet gösterdikleri ortamın geliştirilmesi için 19-

20 Temmuz 2000 tarihinde Portekiz’de düzenlenen Feira Avrupa Konseyi’nde AB üye 

ülke devlet ve hükümet başkanları, KOBİ’leri desteklemek amacıyla on temel alanda 

hareket planı oluşturmaya karar vermişlerdir. 

 

Konsey’de küçük işletmelerin özellikle yeni hizmetler sağlama, istihdam yaratma, 

sosyal gelişme ve bölgesel kalkınmayı artırma gibi yararları ve girişimciliğin önemi 

vurgulanmıştır. Komisyon on başlık altında hareket planı belirlemiştir. Bu başlıklar  

• Girişimcilik için eğitim.  

• Ucuz ve hızlı işe başlangıç sağlanması 

• Mevzuat ve Tüzüklerin KOBİ’ler faaliyet gösterdikleri ortam için elverişli hale 

getirilmesi 

• İş becerilerinin geliştirilmesi  

• Kamu idarelerinin on-line hale getirilmesi 

• Tek Pazardan maksimum faydanın sağlanması. AB ve üye ülkelerin rekabet 

kurallarıyla uyum içerisinde Tek Pazarı tamamlamaları, böylece işletmeler Tek 

Pazardan maksimum faydayı sağlamaları öngörülmüştür. 

• Vergilendirme ve finansal konular. İşletmelerin faaliyetlerini kolaylaştıracak 

vergi sistemleri uygulanması, finansman kaynaklarına (risk sermayesi, yapısal 

fonlar) erişimin geliştirilmesi  

• Küçük işletmelerin teknoloji kapasitesinin güçlendirilmesi 

• Başarılı e-iş modellerinin ve küçük işletme desteklerinden faydalanılması  

 

Küçük işletmelerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü ve daha etkili bir 

biçimde temsilinin sağlanması 

 

7. AB KOBİ Paketi nedir? 
 

21 Ocak 2003 tarihinde Komisyon, KOBİ’lere yönelik politikaları içeren ve “KOBİ 

Paketi” olarak adlandırılan bir paket kabul etmiştir. Söz konusu paket, üye ülkeler, 

aday ülkeler ve AB Komisyonu’nun Avrupa KOBİ Şartı’nda belirlenen ilkelerin nasıl 
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uyguladıklarını analiz eden dört rapordan meydana gelmektedir. Raporlarda AB'nin 

uyguladığı KOBİ politikasındaki son gelişmeler ve gelecekte gerçekleşmesi planlanan 

eylemler ele alınmaktadır.  

 

Üye ülkelerin faaliyetlerinin değerlendirildiği raporda, söz konusu ülkelerin 2002 

yılında önemli ilerleme kaydettikleri belirtilmektedir. Üye ülkeler özellikle KOBİ'lere 

yönelik bürokrasinin ortadan kaldırılması alanında gelişme sağlamıştır. Girişimcilik 

eğitimi ülkelerin gündeminin önemli bir maddesidir. Üye ülkeler başarılı faaliyetlerini 

aktararak aralarında bilgi alış verişinde bulunmaktadırlar.  

 

Aday ülkelerdeki faaliyetlerin değerlendirilmesine ilişkin raporda, üye ülkelerdeki gibi 

aday ülkelerde de önemli faaliyetler gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Aday ülkelerde 

KOBİ’ler gündemin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Özellikle gençlere yönelik 

girişimcilik eğitimi desteklenmekte ve işletmelerin idari yüklerini azaltıcı önlemler 

alınmaktadır. İflasla ilgili yasalar geliştirilmiştir. Birçok ülke KOBİ’lerin internet 

kullanımını desteklemiş ve olumlu sonuçlar elde etmiştir. Finansman imkanlarına 

ulaşım halen sorun teşkil etmektedir. Bunun için bankalar, kamu otoriteleri ve 

işletmeler olmak üzere bütün ilgili tarafların birbirlerine sağlayabilecekleri imkanları 

tam olarak ortaya koyabilmeleri için adım atmaları gerekmektedir. Yenilikçi faaliyetleri 

küçük işletmelerin gerçekleştirmeleri güçtür. Bu amaçla, finansman imkanlarına 

ulaşım, yenilikçilik ve küçük işletmelerin menfaatlerinin politika ve kanunlarda temsil 

edilmesi amacıyla daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir.  

 

Üye ülkelerin başarılı faaliyetleri hakkında birbirlerini bilgilendirmeleri ve bunlardan 

yararlanmalarına yardımcı olunması Komisyon’un faaliyetlerinin başında gelmektedir. 

AB düzeyinde uygulanan her politikanın bir KOBİ boyutu bulunmaktadır. KOBİ'lerin 

özel ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik çalışmalar birçok Birlik politikası ve programında 

yer almaktadır. Yapısal Fonlardan KOBİ hedefli projeler için 2000-2006 döneminde 16 

milyar Euro harcanması öngörülmüştür. Buna ilave olarak ülke fonlarından önemli bir 

bölüm de KOBİ’lere aktarılmaktadır. KOBİ’ler ayrıca araştırma-geliştirmeye yönelik 

Altıncı Çerçeve Programı’nın da ana hedeflerindendir. 2000-2006 döneminde 2,2 

milyar Euro KOBİ’lerin araştırma ve yenilikçi çalışmalarına ayrılmıştır.  

 

8. AB, KOBİ Politikası hedeflerine ulaşmak için hangi araçlar kullanılır? 
 

AB’de yeni girişimlerin kurulabilmesi ve KOBİ’lerin sağlıklı bir yapıda olmaları için 

sağlıklı bir ortamda faaliyet göstermeleri gerekmektedir. Böyle bir ortam ise, malların 

hizmetlerin ve sermayenin hiçbir engelle karşılaşmadan dolaşabildiği, ileri teknoloji ve 

yeniliklerin yaratılarak işletmelerde uygulamaya geçirildiği, yasal ve idari yapının 

engel değil işletmelerin faaliyetlerine kolaylık sağladığı, kalifiye işgücünün verimlilik 
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yarattığı, makroekonomik yapının istikrarlı ve gelişmeye müsait olduğu, AB içinde 

olduğu kadar AB dışındaki ülkelerle elverişli koşullarda ticaretin yapıldığı bir dış 

yapıdır. Bu yapıyı sağlayacak araçlar şunlardır:  

 
- İç Pazar ve Malların Serbest Dolaşımı 
İç Pazar ve malların serbest dolaşımına ilişkin AB yasaları, Avrupa Tek Pazarı’nın 

temelini oluştururlar. Tek Pazar yasalarından bazılarının kabul görmesi ve 

uygulanmasında yaşanan gecikmelere karşın, Tek Pazar Programı büyüme, istihdam, 

ticaret ve daha fazla rekabet açısından güven verici sonuçlar ortaya çıkarmıştır. 

Analizler, Tek Pazarın ekonomik etkilerinin önemli boyutta olduğunu göstermektedir. 

Tek Pazar’ın istihdam imkanlarının artırılması, enflasyon oranlarında düşüş, AB içi 

üretimin artışı gibi olumlu etkileri yaşanmıştır. Diğer yandan Tek Pazar alanındaki AB 

mevzuatı, serbest dolaşım ve ekonomik verimlilik için temel koşulları yaratmıştır.  

 

- Araştırma ve Geliştirmeye Destek 
AB üyesi ülkelerin çoğu, GSYİH içinde iş dünyasına yönelik yapılan AR-GE harcamaları 

açısından ABD ve Japonya’nın gerisindedir. Küresel rekabet güçlerini artırmak için AB 

şirketlerinin daha yenilikçi faaliyetlere yönelmesi ve yenilikçi girişim ruhunun 

yaratılması gerekmektedir. Araştırmaya yönelik ortamın geliştirilmesi için ulusal ve AB 

düzeyinde tedbirlerin alınması gerekmektedir. Vergi teşvikleri, araştırmacıların devlet 

sektöründen özel sektöre veya özel sektörden devlet sektörüne geçişinin 

desteklenmesi ve yenilikçi pazarların oluşumunu sağlayıcı satın alma sözleşmelerinin 

daha yaygın kullanımı gibi ulusal tedbirlerin yanı sıra, Avrupa genelinde sanayiciler, 

araştırmacılar ve kullanıcılar arasında daha sıkı bir işbirliği yapılması ve araştırma 

sonuçlarının kullanımı ve dağıtımının desteklenerek araştırma verimliliği ve bu yolla 

kaynakların artırılması öngörülmektedir. 

 

Yenilikçi firmalara risk sermayesinin sağlanması önemli ve yaygın bir destek haline 

gelmektedir. AB’nin (2002-2006) dönemini kapayan AR-GE alanındaki 6. Çerçeve 

Programı da risk sermayesi fonlarının yenilikçi yatırımın ilk safhalarına yönlendirilmesi 

görüşünü savunmaktadır. Avrupa Yatırım Fonu (EIF), AB’deki yenilikçi projeleri aktif 

olarak desteklemektedir. Fikri mülkiyetin korunması sisteminin geliştirilerek, patent 

korumasına daha kolay erişim ve AB patent sistemi işleyişinin yenilenmesi 

hedeflenmektedir. 

 

- KOBİ Desteği  
KOBİ’lerin istihdam yaratma yeteneği ve iş dünyasında yeni fikirlerin gelişip 

serpilmesine olanak sağlamaları gerçeğinden yola çıkan politika belirleyeciler, küçük 

işletmeler ve girişimcilik için mümkün olan en uygun iş ortamının yaratılması yönünde 
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çabalarını artırmaktadır. Komisyon bu çabalara, Çok Yıllı Girişim ve Girişimcilik 

Programı ile katkıda bulunmaktadır.  

 

- Ticaret Politikası 
AB’de üye ülkelerin Tek Pazar hedefiyle, birbirleriyle hiçbir engelle karşılaşmadan 

ticaret yapmaları ve dış ticaret faaliyetlerinde ülkeler arası eşit şartların yaratılması 

dolayısıyla artan ticaret hacmi, ülkelerin refahına önemli katkılar sağlamaktadır. Ortak 

dış ticaret politikası da ekonomik gelişmeyi artırmaktadır. Bu kapsamda, üye ülkeler, 

üçüncü ülkelerle yaptıkları ticaret görüşmelerinde ortak politika oluşturmaları halinde 

daha etkili oldukları gerçeğinden yola çıkılarak Kurucu Antlaşma’nın 133. maddesine 

dayanan bir Ortak Ticaret Politikası oluşturmuşlardır. AB ticaret politikasının, sanayi 

politikası ile bağlantılı bir diğer yönü de ticaret politikası enstrümanlarıdır. Bunlar anti-

damping vergileri ve Ticaret Engelleri Tüzüğü’dür. Ticari engellerle karşılaşan 

şirketler, bu Tüzük ile Komisyon’nun onlar adına hareket etmesini sağlayacak bir 

yasal prosedür izlerler. 

 

- Eğitim ve Staj Politikası 
Çağımızın bilgi temelli ekonomisinde bilgi teknolojilerinin gerektirdiği becerilere sahip 

kalifiye işgücü oluşturulmasında eğitim ve staj özel önem taşımaktadır. Dünyanın bilgi 

temeline dayanan teknolojiler ve hizmetler pazarında, liseler ve üniversiteler 

bulundukları ülkenin rekabet edebilir bir konuma ulaşmasına önemli katkı 

sağlamaktadırlar.  

 

Artık bir kerelik eğitimlerden çok, sürekli değişen ve yenilenen koşullara göre eğitim 

ve hayat boyu öğrenme kavramı yerleşmekte bu genel eğilim, kişinin bilgisini sürekli 

olarak yenilemesini zorunlu kılmaktadır. Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme, 

vasıflı bir işgücünün oluşturulması ve sürdürülmesi için esastır. Bu alanda 

Komisyon’un SOCRATES Programı, eğitim ve öğretim bursları da dahil olmak üzere 

değişim programlarına ve ortaklıklara fon sağlayarak üye ülkelerin eğitim faaliyetlerini 

desteklemektedir. Sanayi politikası çerçevesinde diğer bir eğitim programı ise 

Komisyon’nun LEONARDO Programı’dır. Bu program, özellikle gençlerin işe alınmaya 

uygunluk, uyum sağlayabilirlik, yeni teknolojiler ve girişimcilik konularına 

odaklanmakta, ayrıca kişilerin yetenek ve diploma gibi özelliklerinin daha yaygın 

olarak tanınmasını teşvik etmektedir. Bu programda üniversiteler de dahil olmak 

üzere mesleki eğitim kurumları ile işletmeler ve özellikle KOBİ’ler arasında işbirliğinin 

geliştirilmesine önem verilmektedir.4 Girişimcilik eğitimi, girişimciliği ve rekabet 

edebilirliği teşvik eden Komisyon Eylem Planı’nda özellikle öne çıkarılmıştır. Girişimcilik 

kültürünün oluşturulması okullarda başlamalı ve yüksek öğrenim ve staj 

                                                 
4 European Commission, A New Beginning- Leonardo da Vinci, February 2000. 
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dönemlerinde devam ettirilmelidir. Bir işe bağlı olarak çalışan ancak, kendi işini 

kurmayı planlayan kişilerin gerekli özelliklere sahip olmalarını sağlayabilmek için 

mevcut staj programlarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bazı üye ülkeler 

halihazırda geniş ölçekli girişimcilik programları başlatmışlardır. Bilgi teknolojisi 

alanında elde edilen beceriler gibi yenilikçi iş alanlarında staj imkanlarının yaratılması 

büyük önem taşımaktadır.  

 
- Yasal Çerçevenin Geliştirilmesi ve İdari Reform 
Anlaşılır ve sık değişmeyen bir yasal çerçevenin yanı sıra, etkin bir devlet idaresi, iş 

dünyasının faaliyetlerinin istikrara kavuşması açısından önem taşımaktadır. Yasal 

düzenlemelerin olabildiğince basit ve uygulanabilir olmalarının sağlanması için 

Komisyon, üye devletlerin iş dünyasına yönelik yaptıkları düzenlemeleri tüm 

ayrıntılarıyla incelemektedir. Hükümetler gereksiz yasaların azaltılmasına öncelik 

vererek, basitleştirme çalışma grupları, bakanlıklar arası komiteler ve yasaların 

etkilerini belirleyen birimler oluşturmuşlardır. Bazı üye ülkeler, iş dünyasının karşı 

karşıya kaldığı bürokrasiyi tek elde toplamak ve azaltmak üzere, ortak kayıt ve 

başvuru formları, elektronik tebliğ prosedürleri oluşturmaya başlamışlardır.  

 

Bürokratik işlemlerin azaltılması ve basitleştirilmesinin yanı sıra, bürokrasinin etkinliği 

de önem taşımaktadır. Dürüst ve tarafsız, aynı zamanda idarenin resmi yapısına 

uygun bürokrasi özellikle girişimcilerin faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.  

 

- Ekonomik ve Parasal Politika 
Başarılı bir sanayi sektörü ancak sağlam bir ekonomik yapı içerisinde meydana 

getirilebilir ve süreklilik sağlayabilir. Bu nedenle üye ülkeler ve Birlik, kaynakların 

verimli kullanımını destekleyen, açık rekabete dayalı bir serbest pazar ekonomisi 

prensibine uygun faaliyet ortamının sağlanması ilkesini gözetmektedir. Avrupa Merkez 

Bankası, fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi çerçevesinde Euro Bölgesinde 

para politikasını belirlenmektedir. AB’de ekonomi ve para politikaları, sanayi için 

istikrarlı ve güvenilir bir ortam yaratmak üzere kullanılmaktadır. Bu strateji uzun 

vadede ekonomik performansın artmasını sağlamaktadır. Sadece kısa vadede 

sanayiye rekabet avantajı sağlayan kur ayarlamalarına izin verilmemektedir.  

 

9. KOBİ’leri desteklemekte kullanılan Topluluk önlemleri hangileridir?  
 

AB işletmelerinin ve özellikle KOBİ’lerin ticari, teknik, mali ve AR-GE alanlarında 

uluslararası düzeyde işbirlikleri, rekabet güçlerini artırmalarını ve dış pazarlardaki 

potansiyeli değerlendirmelerini sağlamaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesine 

yönelik işletmelerin bilgilendirilmesi ve diğer AB ülkelerindeki işletmelerle işbirliği 

yapmalarının sağlanması amacıyla çeşitli programlar uygulanmaktadır. 
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- Euro Info-Centers Network (Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı) 
Avrupa Bilgi Merkezleri (EIC) Ağı başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin AB’ne ilişkin 

ilgilere erişimini kolaylaştırmak amacıyla 1987 yılında Komisyon tarafından 

kurulmuştur. EIC’ler işletmeleri birlik programları ve politikalarına ilişkin alanlarda 

bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık sağlama ve destek verme işlevini 

yürütmektedir. Bu amaçla, bilgi bültenleri, broşür gibi dokümanlar işletmelerin 

kullanımına sunulurken ayrıca, seminer ve konferanslar düzenlenmektedir. Bu 

faaliyetlerin yanı sıra işletmelere ortak arayışına yardımcı olunması da EIC’lerin diğer 

çalışmaları arasındadır. Bu çerçevede EIC’ler, BC-Net, BRE gibi Komisyon’un diğer 

ağları ve İş Bilgi Merkezleri (Business Information Centers-BICs) , Yenilik Aktarım 

Merkezleri (Innovation Relay Centers-IRC) gibi diğer Komisyon ağları ile birlikte 

çalışmaktadırlar. EIC’ler, KOBİ’lerle doğrudan bağlantı içinde olan kamu, özel veya 

karma yapıya sahip ticaret odaları, kalkınma ajansları gibi kurumlarda oluşan bir ağ 

çerçevesinde yapılanmışlardır. 

  

1987 yılında kurulan EIC’ler ilk yıllarda 39 merkez iken bugün sayıları 300’e ulaşmıştır. 

Merkezlerin sayılarının yanı sıra hizmet kapsamı da gelişmiştir. EIC’lerin rolü ilk olarak 

KOBİ’lere AB hakkında bilgi sağlamak iken kısa bir süre sonra işletmelere çeşitli 

yollarla danışmanlık hizmeti verir hale gelmişlerdir. Bunun yanı sıra EIC’ler 

KOBİ’lerden geri besleme ile AB politikalarının ve mevzuatının uygulanmasından 

kaynaklanan sorunlarını Komisyona aktarmaktadırlar. Avrupa bilgi Merkezleri ağı Birlik 

geneli, Avrupa Ekonomik Alanı ve aday ülkelere yayılmış 255 merkezden 

oluşmaktadır.Toplam olarak EIC ağı 42 ülkede 1200 den fazla yetişmiş personeliyle 

hizmet vermektedir.  

 

Bilgi Merkezleri ağının, yerel, bölgesel,ulusal ve uluslararası düzeyde iş dünyasıyla 

yakın ilişkiler içinde bulunmakta olmaları, bu işletmelerin AB piyasasında faaliyetlerini 

olumlu yönde etkilemektedir. Bu merkezlerin verdiği hizmetler; AB politikaları, 

mevzuatı fon programları hakkında bilgi verilmesi, Avrupa’da bir iş ortağı bulma, 

güncel pazar ve ülke bilgileri temini hizmetlerinde bulunmaktadırlar.  

 

- Yenilik Aktarım Merkezleri (Innovation Relay Centers-IRC)  
1995 yılında Komisyon Yenilik Aktarım Merkezleri ağını kurmuştur. 2000 yılı itibarıyla 

AB ve aday ülkelerde 68 merkez bulunmaktadır. Bu merkezler yenilikçi teknolojilerin 

Avrupa’daki işletmeler ve araştırma bölümlerine yayılmasını sağlamak için faaliyette 

bulunmaktadırlar. Yeniliği harekete geçiren ve motive eden merkezler olarak KOBİ’ler 

arasında teknoloji ortaklığı ve transferini sağlayan başlıca ağ haline gelmiştir. IRC’ler, 

üniversite teknoloji merkezleri, ticaret odaları, bölgesel kalkınma ajansları gibi kamu 

organizasyonları tarafından desteklenmektedir. Birçok IRC konsorsiyum halinde 
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kurulmuştur.Her merkez hizmet ettikleri bölgelerin ve şirketlerin teknolojileri ve 

ekonomik profilleri hakkında uzmanlık bilgisine sahiptirler.  
 

10. KOBİ’lerin finansman imkanlarına ulaşımı için AB düzeyinde ne gibi 
önlemler alınmaktadır?  

 
Girişim ve Girişimcilik için Çok Yıllı Programı, hedeflerinden biri olan, KOBİ'ler için mali 

çevrenin geliştirilmesi çerçevesinde, üç mali enstrüman sunmaktadır. Mali 

enstrümanlar; işletmeler için her türlü finansmana erişimi kolaylaştırmak üzere, 

sermayeye katılım-risk sermayesi, sermaye desteği ve kredi finansmanı için 

teminatlar ile hibelerden oluşmaktadır. Bu enstrümanlar, Avrupa Teknoloji Programı 

(ATP) kapsamında İşe Başlangıç Desteği, KOBİ Teminat Programı, Çekirdek 

Sermayesi Programıdır. Bu üç enstrüman, Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından 

yönetilmektedir. Burada Avrupa Yatırım Fonunun önemli bir işlevi bulunmaktadır. 

AYF, çeşitli mali enstrümanlara tahsis edilmiş kaynaklarını mali aracılar, bankalar, 

teminat kurum ve programları, risk sermayesi fonları kanalıyla , KOBİ’lere ve yeni 

kurulan işletmelere aktarır. 

 

- Avrupa Teknoloji Programı İşe Başlangıç Desteği 
Avrupa Teknoloji Programı İşe Başlangıç Desteği, 1998-2000 döneminde Büyüme ve 

İstihdam İnisiyatifi kapsamında uygulamaya koyulmuştur. Söz konusu enstrüman, 4. 

Girişim ve Girişimcilik Çok Yıllı Programı kapsamında uygulamaya devam edilmektedir 

ancak, artık sadece kuruluş aşamasındaki KOBİ’ler desteklenmektedir. Desteğin 

amacı, başlangıç aşamasındaki KOBİ’lere finansman sağlanmasını kolaylaştırmaktır. 

Avrupa Yatırım Fonu (AYF) tarafından işletilen bu enstrüman, uzmanlaşmış risk 

sermaye fonlarına, özellikle başlangıç sermayesi fonlarına, küçük yatırım fonlarına, 

bölgesel düzeyde faaliyet gösteren fonlara, belirli sektör veya teknolojilere 

yoğunlaşan fonlar ile araştırma merkezleri ve bilim parklarıyla bağlantılı fonlara 

yatırım yapması ve bu fonların da KOBİ'lere risk sermayesi sağlaması şeklinde 

işlemektedir. AYF, gerekli olduğu yerlerde ulusal programlara uygun olarak yatırımını 

yönlendirerek çeşitli risk sermayesi fonlarına yatırım yapmaktadır. AYF, risk sermayesi 

fonunun sadece %25 dolayında hissesine sahip olur. AYF’nin yatırım yaptığı fonların 

yönetimi, esas olarak yeni kurulan şirketlere yatırım yapmaktan sorumludur. AYF ise 

sadece ortak yatırımcı rolünde kalır. Bu şekilde AYF, kuluçka niteliğindeki teknoloji 

geliştirme merkezlerine de hissedar olarak katılır ancak, bu merkezlerin hizmet 

faaliyetlerine doğrudan katılmaz.5  

 

                                                 
5 Activities of EU for SMEs SEC 2003 58 
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- KOBİ Teminat Programı 
KOBİ Teminat Programı, KOBi'lerin bankalar tarafından istenen garantileri 

sağlayamamaları sebebiyle uygum maliyetli kaynak sağlamama sorununa çözüm 

bulmak amacıyla uygulamaya koyulmuştur. AB’nin “Büyüme ve İstihdam İnisiyatifi” 

(1998–2000) uygulamasında yer alan ve devam ettirilen KOBİ Teminat Programıyla, 

küçük işletmelere kredi finansmanı veya sermaye girdisi sağlayan teminat 

programlarına veya bankalara destek verilerek, KOBİ’lere aktarılan kaynak hacmini 

arttırılmaktadır. KOBİ Teminat Programı, KOBİ’lere sağlanan finansmanın geri 

dönmeme riskini, teminat sağlayan diğer kuruluşlarla beraber üstlenmektedir. Bu 

uygulama ile KOBİ’lerin finansmanı, bankalar, yatırım fonları ve teminat veren 

kuruluşlar açısından risk paylaşımı ile daha cazip hale getirilmektedir.  

 

Yeni Çok Yıllı Programda, Teminat Programı’nın faaliyet alanı büyük ölçüde 

genişletilmiştir. Yeni KOBİ Teminat Programı, piyasa krizlerinin yaşandığı veya küçük 

şirketlerin finansmana erişimde güçlük çektiği belli başlı dört alanı da kapsama 

almıştır: KOBİ’lere kredi, mikro krediler, sermaye desteği ve özel ITC (Internet ve 

elektronik ticaret) yatırımları. Söz konusu program altında dört tür teminat 

mevcuttur:  

• Büyüme potansiyeli olan ve 100'den az işçi çalıştıran işletmeleri destelemek 

amacıyla kredi teminatları  

• 10'dan az işçi çalıştıran mikro işletmelerin desteklenmesi amacıyla mikro kredi 

teminatları 

• 250'den az işçi çalıştıran KOBİ'lerin sermaye teminatları  

• Küçük işletmelerin modernizasyonunun sağlanması ve rekabet güçlerinin 

geliştirilmesi amacıyla internet ve e-ticaret iş platformlarını oluşturmaları 

kapsamında donanım, yazılım ve eğitimleri harcamaları için borçlanmalarına 

karşı verilen teminatlar. 

 

- Çekirdek Sermayesi Faaliyeti 
Çekirdek Sermayesi Faaliyeti ekonominin geleneksel sektörleri de dahil, olmak üzere 

büyüme ve istihdam yaratma potansiyeline sahip, yenilikçi işletmelerin kuruluşunda 

başlangıç sermayelerine destek sağlamak amacıyla uygulamaya koyulmuştur. Bu 

faaliyet, yeni kurulan işletmelerin yanı sıra, eski işletmeleri devralarak işe başlayan 

girişimcileri desteklemek amacıyla, bu tür KOBİ'lerin yeni sermaye yatırımlarını da 

kapsamaktadır. Çekirdek Sermayesi Faaliyeti, başlangıç sermayesi fonları sağlayan 

çeşitli kurumları kaynak sağlayarak desteklemekte, bu kurumlar da ihtiyaç sahibi 

işletmelere finansman sağlamaktadırlar. Bu destek, fonların yatırım sermayesine 

katılımı şeklinde değil, fakat fon yönetimi için işletme giderlerinin finansmanına 

katılarak daha küçük çekirdek fonlarının desteklenmesi şeklinde gerçekleşir. Girişim 

sermayesi finansmanının zayıf noktalarından biri, yeni şirketlerde yatırım kararları 
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alan yüksek kaliteli yatırım yöneticilerinin eksikliği nedeniyle bilgi boşluğu olmasıdır. 

Çekirdek Sermayesi Faaliyeti’nden gelecek desteğin, işletmelerde genç 

profesyonellerin istihdam edilip eğitilmesinde kullanılması sayesinde fonların insan 

kaynakları kalitesinin artırılmasında kullanılması öngörülmektedir. 

 

- Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Grubunun İlave Finans İmkanları 
Ulusal, bölgesel ve yerel mali aracı kurumlar aracılığıyla finansman sağlayan Avrupa 

Yatırım Bankası Avrupa Birliği'nde dengeli kalkınmayı teşvik edici yatırımlara fon 

sağlamayı kolaylaştırmak amacıyla 1958 yılından beri faaliyet göstermektedir. 15 AB 

üyesi ülkenin hissedarı olduğu AYB'nin, 1990 yılından bu yana sanayi ve hizmet 

sektörlerine sağladığı kredilerin yaklaşık %45'inden KOBİ'ler yararlanmıştır. AYB'nin 

faaliyetleri girişim sermayesi ve teminatlar olmak üzere iki alanda yoğunlaşmıştır. 

Lizbon Avrupa Konseyi yenilikçi girişimlere ve yeni girişimcilere olan fon akışının 

önünü açmıştır. AYB ve AYF’nin Avrupa seviyesinde KOBİ’ler için gelecekteki ana 

finans kaynağı olma rolü güçlenmiştir. Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Yatırım Fonu 

ile birlikte yeniden yapılanarak, AYB Grubunu kurmuşlardır. Söz konusu grupta AYB, 

AYF'nin çoğunluk hissedarı ve işleticisi olarak grup içindeki borç verme ve girişim 

sermayesi işlemlerinin şekillenmesini sağlamaktadır. AYF, AYB kaynakları ve Avrupa 

Komisyonu bütçesinden verilen tüm risk ve girişim sermayesi faaliyetlerinden sorumlu 

girişim sermayesi uzmanı olarak çalışmaktadır. AYF bu çerçevede, AYB’ye, dolayısıyla 

15 AB üye ülkesine doğrudan bağlı bir kamu kuruluşu olmakla birlikte, ticari bir 

piyasa oyuncusu niteliğiyle, faaliyet alanı hibeler veya sübvansiyonlar değil, geri 

dönen yatırımlardır. 

 

Şirketlere doğrudan yatırım yapmak gibi bir işlevi olmayan AYF, emekleme 

safhasındaki işletmelere risk sermayesi sağlayan uzmanlaşmış girişim sermayesi 

fonlarına yatırım yapar. AYF, katıldığı fonlarda azınlık oranına sahiptir ve ortak 

yatırımcı rolünü üstlenir, fonlamanın çoğunluğunu ve yönetimini diğer ticari 

yatırımcılara bırakır. AYF’nin faaliyetleri esasen AB üye ülkeleri üzerinde odaklanmış 

olmasına karşın, yeni katılacak ülkelerdeki gelişmekte olan girişim sermayesi 

piyasalarını desteklemek amacıyla, söz konusu ülkelere de genişletilmiştir.  

 

- Avrupa Teknoloji Kolaylığı (ATK)  
Avrupa Birliği'nde ortak girişim piyasalarının geliştirilmesi amacıyla AYF yönetiminde 

2001 yılından itibaren "Avrupa Teknoloji Kolaylığı" uygulamaya başlanmıştır. Bu 

kolaylıkta risk sermayesi katılımı sadece başlangıç dönemindeki sermaye fonlarına 

değil, daha sonraki aşamalardaki fonlara da sağlamaktadır. Pan-Avrupa fonlarına, 

bölgesel özelliği olan fonlara, tamamen yeni teknolojiye odaklı fonlara ve yenilikçi 

KOBİ’lerde uzmanlaşmış fonlara özel ilgi gösterilmektedir. ATK, ticari olarak 

yönlendirilen, yeterli profesyonel deneyime sahip, ortak sermaye fonlarını yönetmede 
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gerekli kabiliyet ve güvenilirliği gösterebilen fonlara katılır. ATK'nın katıldığı fonlar, 

500 işçiden az işgücü olan, kaynakları 75 milyon Euro’yu geçmeyen ve bağımsızlık 

kriterine uyan şirketlere yatırım yaparlar. AYB, AYF kanalı ile, ortaklık sermayesi 

fonları toplam sermayesinin en fazla %25’ine yatırım yapar.  

 

- AYB’nin “Yenilikçilik 2010 insiyatifi” (“y2i”) 
AYB bu inisiyatifi, 2000 yılı Avrupa Konseyi'nin ortaya koyduğu Lizbon Stratejisinin 

hedeflerinden biri olan bilgi ve yenilikçilik üzerine kurulmuş bir Avrupa'yı desteklemek 

için başlatmıştır. AYB grubu, Yenilikçilik 2010 inisiyatifi yolu ile şu hedeflere ulaşmayı 

planlamaktadır: Girişim sermayesi ihtiyacının desteklenerek KOBİ’lerin ve girişimciliğin 

geliştirilmesi; Hem kamu kurumlarının hem de özel şirketlerin gerçekleştirdiği her 

büyüklükteki projenin finanse edilerek yenilikçilik, araştırma ve geliştirmenin 

yaygınlaştırılması; Araştırma-geliştirme açısından, kamu ve özel araştırma 

programlarının özellikle bu kesimleri bir araya getirenlerin desteklenmesi, araştırma 

altyapısının ve merkezlerinin geliştirilmesi; Okulların bilgisayarlarla donatılarak ve bilgi 

teknolojileri eğitim merkezlerine kaynak sağlanarak insan sermayesi oluşturulması. 

 

“y2i”, Avrupa’nın görsel–işitsel ve film endüstrisinin mali temelini güçlendirmek, 

kapasitesinin dijital teknolojinin gelişimine uydurulabilmesini sağlamak üzere, Avrupa 

görsel işitsel projelerindeki yatırımları da kapsamaktadır. Uzun vadede Yenilikçilik 

2010 İnisiyatifi altında AYB Grubu'nun faaliyetleri, AB’ye katılacak ülkeleri de 

kapsamaktadır. 

 

11. KOBİ’lerin AB düzeyinde ekonomik konularda karar alma sürecine 
aktif katılımı nasıl sağlanır? 
 

Komisyon Maastricht Antlaşması’nın 157. maddesine dayanarak işletmelerle ilgili 

yüksek düzeyde uzmanlardan oluşan bir grup, İşletme Politika Grubu kurulmuştur. Bu 

grup genel işletme politikası konularını inceleyerek ve işletmeler alanında üye ülkeler 

arası başarılı uygulamaların belirlenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla danışmanlık 

görevinde bulunur.6 

 
12. KOBİ’leri destekleyen diğer AB politikaları hangileridir? 
 
Tarımdan rekabete, çevreden, tüketiciye, Birlik düzeyinde hemen tüm AB 

politikalarına bir KOBİ boyutu eklenmiştir. Bu çerçevede KOBİ'lerin ihtiyaç ve 

sorunları birçok Birlik politika ve programı içine dahil edilmiştir. Çeşitli Birlik politikaları 

                                                 
6 Commission decision, setting up an enterprise Policy Group, 8 November 2000 
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arasında KOBİ'lerin dahil edildiği en önemli politikalar arasında bölgesel politika ile 

AR-GE ve teknoloji politikası gelmektedir.  

 

- Bölgesel Politika  
Az gelişmiş ve refah düzeyi düşük bölgeler ve sosyal grupların gelişimini desteklemek 

ve bölgeler arası farklılıkları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan bölgesel fonlar, 

Birlik bütçesinin üçte birini oluşturmaktadır. Bölgesel fonlar kapsamında bulunan 

Yapısal Fonlar KOBİ'lerin desteklenmesinde en önemli finansal araçlardandır.  

 

2000-2006 döneminde yapısal fonlardan KOBİ'lere 16 milyar Euro ayrılmıştır. Bu 

tutar, toplam yapısal fonların %11'ini oluşturmaktadır. Bu kapsamda KOBİ'lerin farklı 

yatırımları için yapısal fonların dağılımı şu şekildedir: KOBİ' ler ve zanaat sektörüne 

destek (%20), fiziki sermayeye yatırım (tesis, ve makine teçhizat (%34); çevre dostu 

teknolojiler, temiz ve ekonomik enerji teknolojilerine yatırım (%3); işletme 

danışmanlık hizmetleri (%13); tanıtım, reklam hizmetleri (%16); finansal mühendislik 

hizmetleri (%6); mesleki eğitim (%5). 

 

- Araştırma Geliştirme ve Teknoloji 
AB'nin AR-GE ve teknoloji politikası, AB'nin Lizbon stratejisi çerçevesinde, dünyanın 

bilgi toplumuna dayalı rekabet ve istihdam gücü gelişmiş en büyük ekonomisi haline 

gelme hedefi doğrultusunda şekillenmektedir. KOBİ'lerin toplam işletmeler ve 

istihdam içindeki paylarının oldukça yüksek olmasının yanında, rekabet ve istihdama 

sağladıkları katkılara önem veren AB'nin AR-GE ve teknoloji politikası, bu tür 

işletmelerin devamlığının ve gelişiminin sağlanması için yenilik yaratmaları, bunun için 

de kendilerinin yeni teknolojiler geliştirmeleri ya da mevcut olan yeni teknolojiye 

ulaşmalarının gereği üzerinde durmaktadır. Bu amaçla, AB düzeyinde geliştirilen bilim 

ve teknoloji alanındaki 6. Çerçeve Program'a KOBİ'lerin de katılımı desteklenmektedir. 

Program, KOBİ'lerin katılımına özel önem vermektedir. Bu kapsamda, söz konusu 

programda KOBİ'ler için 2,100 milyon Euro ayrılmıştır.  

 

Proje bazında müracaatları değerlendiren 6. Çerçeve Programına 250'den az işçi 

çalıştıran, yıllık cirosu 40 milyon Euro'yu veya bilanço tutarı 27 milyon Euro'yu 

geçmeyen işletmeler 6 Çerçeve programına proje sunabilmektedirler. KOBİ'ler 

Çerçeve Programın yedi öncelikli alnından her biriyle ilgili araştırma projeleriyle 

katılabilmektedirler. Çerçeve Programda mükemmeliyet ağları ve entegre projeler 

olarak nitelenen, araştırmaya katılan kurum ve organizasyonların bir arada beraberce 

çalışmalarını öngören yapılanmalarda KOBİ'lerin de yer almaları özellikle 

beklenmektedir. Ayrıca KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu herhangi bir alana yönelik olarak 

"işbirliği halinde araştırma" ve "kollektif araştırma" olarak nitelenen iki plan daha 

uygulamaya koyulmaktadır.  
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Birlik Araştırma-Geliştirme Bilgi Servisi (CORDIS ) AR-GE, yenilik yaratma gibi 

alanlarda bilgi almak isteyen ilgililerin başvuru yeri olarak hizmet vermektedir. 

CORDIS, AB düzeyine ele alınan araştırma-geliştirme faaliyetleri hakkında ayrıntılı 

bilgi vermektedir.  

 

13. Avrupa Birliği’nin yanı sıra üye ülkeler de KOBİ’lere ayrıca destek 
sağlar mı? 
 
Avrupa Birliği'nde AB düzeyinde çeşitli programlar ve fonlar kapsamında sağlanan 

desteğin yanı sıra üye ülkeler de KOBİ'leri desteklemektedir. KOBİ'lere finansal 

destek araçlarından üye ülkelerde mikro kredilerin uygulanmasında sosyal, ekonomik 

ve mevzuata ilişkin faktörler rol oynamaktadır. Bu faktörler, ülkedeki bankacılık 

sisteminin yapısı, borçlara ilişkin mevzuat, kredi için gerekli kaynakların miktar gibi 

koşullardır. Üye ülkelerdeki mikro krediler farklı grupları hedeflemekte ve farklı 

hizmetler sunmaktadır. Finlandiya'da ise kadın girişimcileri desteklemek üzere özel bir 

mikro kredi sistemi de uygulanmaktadır.  

 

AB'de Girişimci bir toplum yaratılmasına yönelik eğitim sağlanması faaliyetleri 

kapsamında örneğin İspanya'da "Kendi işyerini çalıştıranlar için iş geliştirme Planı" adı 

ile bir uygulama yürütülmektedir. Bu Plan bir kampanya ile başlatılmakta, seçilen 

adaylar belirledikleri ihtiyaçlara göre iki buçuk aylık bir eğitim ve danışmanlık hizmeti 

almaktadırlar. Lüksemburg'da ise ilköğretim öğrencileri "role playing" ya da 

işletmeleri ziyaret şeklinde iş yaşamını keşfetmeleri için eylemde bulunmaya 

sevkedilmektedir. Orta öğrenim öğrencilerinin iş dünyası ve rolünü tanımaya yönelik 

olarak eğitim sırasında şirketlerle sohbet molaları düzenlenmektedir. Araştırma ve 

Yenilik yaratma alanında Belçika'da "Sektörel araştırma Merkezleri" bulunmaktadır. Bu 

merkezler, norm ve standartlar konusunda teknoloji danışmanlığı , işletmelerin yeni 

standartlar ve teknik düzenlemelerden haberdar edilmesi gibi hizmetler vermektedir. 

Yunanistan'da yüksek öğrenim kurumları ve araştırma merkezlerinde işletmelere 

hizmet veren uzmanlaşmış irtibat büroları kurulmuştur. Bu büroların oluşturdukları 

patent ve sınai mülkiyet mevzuatı veri tabanı ağı ile alanlarında işletmelere 

danışmanlık hizmeti vermektedir. Avusturya 'da "Genç Girişim Ağı" kurulmuştur. Genç 

girişimciler ve franchise işletmelere çok geniş bir alanda bilgi hizmeti vermektedir. 

Portekiz'deki "Danışma Servisi", KOBİ'lere iş kurma prosedürleri, teşvikler, teknik 

destek gibi hizmetle vermektedir. Kamu yönetiminin geliştirilmesi alanında ise 

İrlanda’da destek hizmetlerinin elektronik ortamda yer alması için çeşitli girişimlerde 

bulunulmuştur. Bu sayede bakanlıklar, faaliyetleri, işletmelerden istenen belgelerle 

ilgili detayları vs. web sayfalarında yayınlanmaktadırlar. İtalyan idari sisteminde ise 

sorumlulukların fazla miktarda bölünmüş olması nedeniyle işletmelerin yaşanan 
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sorunların önlenmesi amacıyla idari prosedürlerin bir çatı altında toplanmasını 

sağlayan "İşletmeler İçin Tek Duraklı Büro" hizmeti başlatılmıştır. İstihdam ve çalışma 

koşullarının iyileştirilmesi alanında Danimarka'da "Yönetim, Organizasyon ve rekabet" 

Projesiyle esnek organizasyon yapıları geliştirilmiştir. Projenin amacı işletmelerin 

%50'sinin esnek olarak organize olmasını sağlamaktadır. Çeşitli işgücü piyasası 

düzenlemeleri ve anlaşmalarıyla esnek çalışma sistemleri geliştirilmiş ve çalışanların 

yeteneklerini geliştirme imkanı elde etmeleri sağlanmıştır. Finansman imkanlarının 

geliştirilmesi faaliyetleri çerçevesinde Almanya'da Avrupa Yatırım Fonu ile ortak 

desteklenen "Risk Sermayesi Programı" proje başına 50 000 Euro ile desteklenen 

küçük işletmeleri hedef almıştır. 

 

14. Genişleme sonrası AB KOBİ politikası değişime uğramış mıdır? 
 

Müzakere sürecinde aday ülkelerden sanayi politikası ve KOBİ'ler alanlarında üye 

ülkelerle olan açıklarını kapatmaları beklenmiştir. Bunun yanı sıra girişimci kültürü 

yaratılması da aday ülkelerin müktesebat uyumu kadar önemli bir konudur. 

Hükümetlerin Tek Pazarın sağladığı imkanlardan yararlanabilmeleri için rekabet 

edebilir işletmelere elverişli bir iş ortamını teşvik etmeleri gereklidir.7 KOBİ politikası 

beşinci genişleme sürecinde aday ülkelerin en kolay uyum sağladığı politika 

alanlarından biri olmuştur.  

 

Bu politika başlığı altındaki konular ayrıntılı teknik mevzuat içermemekte, AB 

içerisindeki işletmeler arasında ortaklıkların oluşturulması, girişimciliğin artması, 

işletmelerin yenilikçi, üretken ve dışa açık bir yapıda faaliyetlerini sürdürebilmesi için 

oluşturulan destek mekanizmalarına ilişkin kararlarla düzenlenmiştir. Üye ve aday 

ülkelerin bu destek mekanizmalarından azami ölçüde faydalanması teşvik edilmekte 

ve mevzuat dışında AB KOBİ Sözleşmesi’nde yer alan ilgili diğer hususlara uyum 

sağlamaları beklenmektedir.  

 

Genişlemeyle birlikte, yen, üye ülke sanayilerinin, kurumsal ve sınai yapılar da dahil 

olmak üzere AB sanayi politikasına uyum sağlaması beklenmiştir. Bu amaçla AB 

sanayi politikası araçları aday ülkelerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak 

uygulanmıştır. Aday ülkelerde girişimi teşvik eden bir ortam sağlamaya yönelik 

politika faaliyetleri, mesleki becerilerin geliştirilmesi ve yeni şartlara uydurulmasının 

yanı sıra KOBİ'lerin geliştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Dönemin aday 

ülkeleri 2002 yılı Nisan ayında Avrupa Küçük İşletmeler Şartının ilkelerini yerine 

                                                 
7 European Commission, Thinking small in an Enlarged Europe, COM(2003) 26 final 
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getirmek için anlaşma imzalayarak söz konusu şartı politika faaliyetlerinin temeli 

olarak almışlardır.  

 
Yeni üye ülkeler girişimcilik ve rekabetçiliğin geliştirilmesinde önemli ilerleme 

kaydetmişlerdir. Komisyon, yeni üye ülkelerle diyalog başlatmıştır. Bu diyalog, 

Topluluk müktesebatının kabulünden daha öteye giderek yeni üyelerin Lizbon sosyo-

ekonomik stratejisinin içine dahil edilmesine dayanmaktadır. İşletme Genel 

Müdürlüğü, üye ve aday ülke hükümetlerinin rekabetçiliğin güçlendirilmesi, sınai 

yeniden yapılanma, girişimin desteklenmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik 

aldığı tedbirleri izlemekte ve değerlendirmektedir.  

 

15. Türkiye’nin KOBİ Politikası AB ile uyumlu mudur? 
 

Türkiye'de KOBİ'ler AB'de olduğu gibi sayı ve istihdama katkıları bakımından önemli 

bir paya sahiptirler. Ekonomide oynadıkları role karşın finansman imkanlarından 

yararlanmaları ve sağladıkları diğer destek hizmetleri oldukça sınırlı kalmaktadır.  

 

AB'de önemi idrak edilen KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla gerek AB düzeyinde 

gerek üye ülkelerde çeşitli program ve enstrümanlar uygulanmaktadır. Türkiye’de 

KOBİ'ler için gerekli yapılanma ve çeşitli faaliyetler mevcut olmakla birlikte AB ile 

karşılaştırıldığında bu alanda daha fazla yol katedilmesinin gereği ortaya çıkmaktadır. 

 

AB'de KOBİ'lere yönelik çalışan kurumlar çerçevesinde yer alan özelleştirme ajansı, 

rekabet otoritesi, kalkınma ajansı, KOBİ ajansı, ticaret odaları ve iş dünyasını temsil 

eden derneklerin benzerleri Türkiye’de bulunmaktadır. 

 

AB tarafından kurulmuş yerel düzeydeki bölgesel kalkınma ajansları ve Avrupa Bilgi 

Merkezleri (Euro Info Centers) da dahil, İş Geliştirme Merkezlerine karşılık, Türkiye’de 

Güneydoğu Anadolu Bölgesine hizmet veren GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GİDEM), 

MEDA-1 uygulaması sırasında kurulan üç adet İş Geliştirme Merkezi ve Avrupa Bilgi 

Merkezleri mevcuttur. Türkiye’de 9 adet Avrupa Bilgi Merkezi bulunmaktadır8. Ulusal 

planlama kurumu olan DPT’nin de bölgesel planlama birimleri kurması gündeme 

alınmıştır. 

 

Ancak AB iç pazarının rekabetine uyum bakımından, Türk sanayiinin AB sanayilerine 

göre bazı yapısal eksiklikleri mevcuttur. Türk sanayinde KOBİ'lerin AR-GE alanındaki 

kapasiteleri oldukça düşüktür. AR-GE hizmetleri sektörü ile gelişmiş ticari bağlantıları 

bulunmamaktadır. AB’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına yönelik düzenlemelerinin 

                                                 
8 Bkz. EK. Avrupa Bilgi Merkezleri  
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etkin olarak uygulamaya geçmesi gibi nedenlerle, know-how transferini kolaylaştırıcı 

ve AR-GE hizmeti sunucuları ile ticari etkileşimi geliştirici kuruluşların oluşturulması 

gerekli görülmektedir. AB mevzuatının uygulanabilmesi ile iç pazar koşullarına uyum 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi için sektörün AB’ye uyumu çerçevesinde ilave 

kurumlara ya da bazı özel imkanların oluşturulmasına ihtiyaç olabilecektir. Bu 

kapsamda, çeşitli ihtisas alanlarına yönelik hizmet kuruluşlarının, üniversiteler ve özel 

girişimlerinden oluşan, KOBİ’lere sözleşmeye bağlı olarak araştırma hizmeti veren 

organizasyonların meydana getirilmesi gerekmektedir.  

 
Sektörle ilgili Sorumlu kuruluşlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli 

Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Hazine Müsteşarlığı, 

DPT Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Turizm Bakanlığı’dır. Ancak bazı ihtisas 

alanları itibarıyla başka kuruluş, dernek ve vakıfların da sektörün yapısal yönleriyle 

ilişkisinden bahsedilebilir. 

 
Sanayinin ve KOBİ’lerin teknoloji alt yapılarını ve üretim sistemlerini AB sistemine 

uygun hale getirerek rekabet düzeylerini geliştirmeleri için norm, standartlar ve tüm 

teknik mevzuata uyum konusunda, mevzuat çalışmaları ve sanayi çevrelerinin AB 

düzenlemelerini öğrenmesi konularında hizmetlerin üretilmesi gerekmektedir. Diğer 

yandan bu mevzuatın uygulanmasını temin edecek olan kalite altyapısının bir plan 

dahilinde geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

 

Türkiye’de sanayi ve teknolojinin yanı sıra kredi imkanlarının da geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu çerçevede risk sermayesi, garanti fonları, proje bankacılığı ve 

KOBİ’ler için teknik yardımla beraber devlet destekleri içeren özel finansman araçları 

planlanarak uygulamaya koyulması gerekmektedir.  

 

2001-2005 yıllarını kapsayan “Dördüncü Çok Yıllı Girişim ve Girişimcilik Programına 

Türkiye’nin de katılımı sağlanmıştır. KOBİ’lerin bu programa katılımı, uluslararası 

alanda rekabet güçlerinin artırılmasına katkıda bulunacaktır.  

 

2003 Katılım Ortaklığı Belgesi’nin Türkiye’nin yapması gerekenlere ilişkin olarak 

KOBİ’lere yönelik bölümünde Buna göre Avrupa Küçük İşletmeler Şartı ve İşletmeler, 

Girişimcilik için Çok Yıllı Programla uyumlu bir ulusal KOBİ stratejisinin geliştirilmesi 

ve uygulanması, bu stratejinin, özellikle finansman ihtiyacı söz konusu olduğunda, 

KOBİ’ler için iş ortamının iyileştirilmesini kapsaması, KOBİ tanımının AB tanımı ile 

uyumlaştırılması konuları belirtilmiştir. 

 

2004 yılı İlerleme Raporu’nda, son ilerleme raporundan bu yana, Türkiye’nin AB KOBİ 

politikası yaklaşımını benimsemede bazı ilerlemeler kaydettiği belirtilmiştir.  
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• Bu ilerlemelerin özellikle KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın Türk Hükümeti’nce 

Kasım 2003’te kabul edilmesini takiben kaydedildiği vurgulanmıştır. AB’nin 

girişimcilik politikasına uyumda KOBİ’ler için genel bir çerçeve çizen ve bu 

stratejinin uygulanması için bir Eylem Planı da içeren bu belgenin kabul 

edilmesi memnuniyetle karşılanmıştır.  

• Temmuz 2004’te, Hükümet KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın izlenmesi ve 

değerlendirilmesi için bir danışma komitesi oluşturmuştur. Rapor’da bu olumlu 

gelişmeye rağmen danışma komitesine katılımın kamu ve yarı kamu 

kuruluşlarıyla sınırlı olması ve özel sektörün yeterince temsil edilmemesinin altı 

çizilmiştir.  

 

İlerleme Raporunda ayrıca şu hususlar yer almıştır:  

• Başvuru prosedürlerinin kolaylaştırılmış olmasına rağmen şirket kurmanın 

bedeli ve dokümantasyon miktarı oldukça yüksektir. Türkiye, başta online 

hizmetler olmak üzere KOBİ’lere yönelik hizmetlerini geliştirmelidir.  

• Danışma komitesinin oluşturulması KOBİ Strateji ve Eylem Planı’nın izlenmesi 

ve değerlendirilmesi bakımından önemli bir adım olmakla birlikte Türkiye, özel 

sektörün KOBİ politikası oluşturulmasına daha fazla katkıda bulunmasını 

sağlamalıdır.  

• Genç girişimci teşvik ve girişimcilik danışmanlığı programları daha güçlü bir 

girişimcilik kültürünün toplumda yerleşmesi için gereklidir. 

• KOBİ’ler için istihdam ve yatırım başta olmak üzere iş ortamının daha da 

iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Bununla birlikte yüksek enerji fiyatları ve yüksek 

vergi oranları Türk KOBİ’leri için en önemli engeller olarak tanımlanabilir.  

• KOBİ teşviklerinin sayısındaki artışa rağmen bu destek mekanizmaları halen 

yalnızca imalat sektörünü kapsamaktadır. 

• KOBİ’lerin krediye ulaşmalarında reel faiz oranlarının yüksekliği ve kısa vadeler 

ciddi kısıtlamalar oluşturmaktadır. 

• Ticari yargının yetersiz oluşu da KOBİ’ler için önemli bir engel teşkil 

etmektedir.  

• Türkiye Komisyon’un tavsiyeleri doğrultusunda KOBİ tanımını 

uyumlaştırmalıdır. 

 

KOBİ’ler alanında uyum çalışmalarının hızlandırılması, söz konusu müktesebat 

başlığında müzakerelerin verimli geçmesi bakımından önem taşımaktadır. Gerekli 

düzenlemelerin yapılmasıyla %99’unu KOBİ’lerin oluşturduğu Türk işletmelerinin 

AB’ye uyumu kolaylaşacaktır.  
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