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ÖZ| Son yıllarda dünya ve ülke gündeminde sürekli ilk 

sıralarda yer alan ekonomik kriz ve işsizlikle mücadelede, 

yeni kurulacak olan işletmelerin ve bu işletmeleri kuracak 

girişimcilerin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de 

girişimcilik destekleri yoğunlukla devlet destekli olarak sağlanmaktadır. 

Bu desteklerin birçoğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından verilmektedir. 

KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik çok sayıda desteği bulunmakta olup 

bu çalışmada girişimcilerin desteklenmesine yönelik uygulanan “Yeni 

Girişimci Destek Programı” ve Batı Karadeniz Bölgesinde uygulanan 

girişimcilik eğitimleri incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda 

katılımcıların büyük çoğunluğunun aldıkları eğitimden memnun 

oldukları görülmüştür. Ancak girişimcilik desteğinden yararlanma 

şartlarının zorluğu, başlangıç sermayesi ve kira sıkıntısı, bürokratik 

işlemlerin çok olması gibi sorunların da olduğu tespit edilmiştir. 
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1. GİRİŞ

İşgücü piyasalarında küreselleşmeyle birlikte yaşanan değişim, işsizlik sorunuyla karşı 
karşıya gelen ülkelerin, bu sorunun çözümü için istihdamı arttıran ve istihdam edilebilirliği 
kolaylaştıran istihdam politikalarına başvurmalarına sebep olmuştur. Doğrudan iş yaratma, 
eğitim, işgücü piyasasında işgücü arz ve talebini eşleştirme gibi önlemlerle işsizlikle mücadele 
etmeyi ve istihdamı arttırmayı amaçlayan aktif istihdam politikaları son yıllarda hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelerde işsizlikle mücadele ve istihdam yaratmada önemli bir araç 
olarak görülmüş ve uygulanmaya başlanmıştır.

Aktif istihdam politikalarının içerisinde önemli bir yeri olan girişimcilik programları 
istihdamı destekleyen önemli bir araçtır. Bu programlar, politika yapıcıları için artan yenilik 
ve rekabet ortamında yeni istihdam imkanları yaratmaktadır. Girişimciliği seçen kişiler sadece 
kendilerine değil, başkalarına da istihdam olanakları yaratmaktadırlar.

Girişimcilik yeni işler yaratmakta ve girişimcilik yaygınlaştıkça özellikle geri kalmış 
bölgelerde toplumsal ve ekonomik uyumun güçlendirilmesi, ekonomik faaliyetlerin canlanması 
söz konusu olmaktadır. Ayrıca girişimcilik, işgücü piyasasında dışlanmayı önlemenin ve 
yoksulluğun üstesinden gelmenin alternatif bir yolu olarak da artan bir şekilde uygulanmaktadır.

Türkiye’de de özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerinde etkisiyle girişimcilik 
büyük önem kazanmıştır. İstihdam sorunlarının çözümünde girişimciliğin desteklenmesi ve 
yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli argümanlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Girişimciliğin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında Türkiye’de en önemli kurumların başında KOSGEB 
(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) gelmekte ve 
bu alanda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar içinde de 2010 yılından itibaren 
uygulamaya konulan Yeni Girişimcilik Destek Programı göze çarpmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, bir aktif istihdam politikası ayağı olan girişimcilik programlarının 
etkinliğini KOSGEB Yeni Girişimcilik Destek Programı üzerinden sadece Batı Karadeniz Bölgesi 
uygulamalarını kapsayacak şekilde analiz etmektir. Bu amaçla; Zonguldak, Karabük ve Bartın 
KOSGEB İl Hizmet Müdürlüklerinin özellikle Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile düzenlediği 
eğitimlere katılım sağlayan kişilere anket uygulaması yapılmıştır.

Politika ve programların doğru seçilmesi, değerlendirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi, 
yeni politika ve programları geliştirmede çok önemlidir. Özellikle değerlendirme çalışması 
gelecekte oluşturulacak politikalar için önemli bir geribildirim olmaktadır.

Bu çalışmada öncelikle girişimcilik programlarında bahsedilecek daha sonra KOSGEB’in 
Yeni Girişimcilik Destek Programı tanıtılacaktır. Son olarak da yapılan araştırmanın sonuçları 
analiz edilecektir.
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2. GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

Girişimciliğin teşvik edilmesi ve girişimcilerin desteklenmesi, işsizlikle mücadelede artan 
bir şekilde önem kazanan bir istihdam politikasıdır.

Girişimcilik programları, kendi hesabına çalışma programları, küçük işletme geliştirme 
programları veya mikro girişim geliştirme yardımları gibi çeşitli adlar altında yürütülmektedir. 
Kamu istihdam ofisleri veya ilgili kuruluşlar, istihdam olanağı yaratamadıkları işsizlerin bir 
bölümüne kendi işlerini kurabilmeleri için destek olmaktadırlar (Özşuca, 2003: 144).

Girişimciliğe teşvik eden programlar, işsizliği başlı başına çözümleyen bir politika değil, 
tamamlayıcı bir politika olarak görülmelidir. Bu tür programlar, girişimcilikle ilgili eğitim, 
danışmanlık faaliyetleri, mali teşvik vb. uygulamalarla gerçekleştirilmektedir. Ancak kendi 
işini kuracaklara, eğitim, kredi ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada verilmesi durumunda 
programların başarı şansı artmaktadır.

Eğer işgücü talebi az ise, sübvansiyonlar ve tavsiye niteliğinde hizmetler kendi işini 
kurmak ve küçük girişimciliği geliştirmek için kullanılabilir. Ek iş yaratma olasılığından dolayı, 
yeni kurulmuş işletmelerde kendi işini kuracaklara yönelik önlemler hem doğrudan hem de 
dolaylı istihdam etkilerine sahiptir. Ek iş yaratmayı desteklemek için, bazı ülkeler, belirli zaman 
dönemlerinde kendi işini kuran yeni girişimcilerin işe aldıkları çalışanların ücretlerini sübvanse 
etmektedir (Auer ve diğ., 2005: 43).Aynı zamanda girişimcilere yapılan yardımlarla, işsizliğin 
düşük nitelikli, kötü çalışma ortamlı ve düşük ücretli istihdam edilme zorunluluğu azalmış 
olmaktadır (Korkmaz ve Mahiroğulları, 2007: 94).

Ayrıca bu programlar ile kurulan işletmeler uzun ömürlü olmayıp kapansalar bile, 
katılımcıların bu sayede elde ettikleri ticari deneyimle sonradan normal işlere geçiş yapabildikleri 
de gözlenebilmektedir. Bu nedenle diğer aktif istihdam programlarından daha ucuz olan 
girişimcilik programları iyi bir alternatif olarak düşünülebilir. Ancak kaynakların israfını 
önlemek için de katılımcıların seçiminde program olmasa bile kendi işini kurabilecek durumda 
olanları belirleyebilecek yöntemler bulmak gerekir. Ayrıca katılımcıların kuracakları işlere ait 
planların dikkatlice gözden geçirilmesi gerekmektedir (Biçerli, 2004: 120).

Girişimcilik programları işsizlikle mücadelede önemli bir politika aracı olmakla birlikte 
bu konudaki temel sorun işsizlerin genelde başarılı bir girişimcinin sahip olması gereken beşeri 
ve finansal sermayeye sahip olması ve bundan dolayı bu amaçla verilen fonların faydalı bir 
şekilde değerlendirilememesidir. Bu yüzden katılımcılara finansal danışmanlık, bankalar ile 
olan ilişkilerde yardım, üretim ve yönetim teknikleri eğitimi, yasalar ve vergi yapısı hakkında 
bilgilendirmeler gibi hizmetler verilmesi gerekebilmektedir (Biçerli, 2009: 504).

Ülkemizde başta üniversite mezunu gençler olmak üzere işsiz bireyler uygun iş ve çalışma 
imkanı bulamadıkları için kendi işlerini kurmayı düşünmektedirler. Girişimci adayları yeni 
bir iş kurmaya karar verdiklerinde; işi kurmak için gerekli bilgi eksikliği, bu süreçte alınması 
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gereken resmi izin ve işlemler, kuruluş masrafları, hukuki konular, finansman sorunu vb. birçok 
sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Türkiye ekonomisi için KOBİ’ler büyük önem taşımakta ve KOBİ’lerin zayıf noktaları 
incelendiğinde ilk karşımıza çıkan madde, “Yeni iş fikrine sahip girişimcilerin, bu iş fikrini hayata 
geçirme konusunda yeterli girişimcilik kültürü ve bilgi altyapısına sahip olmadan, fizibilite 
çalışması ve iş planı hazırlamadan iş kurmaları” (KOSGEB, 2011: 50) olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu aşamada yeni bir iş kurmanın zorluklarını aşmak, bir iş planı çerçevesinde hareket etmek 
ve işletmelerini kurmak için gerekli olan sermayeyi sağlamak için araştırma yapan girişimci 
adayının karşısına ilk çıkan kapı KOSGEB olmaktadır.

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki 
yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 
yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış 
ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi 
KOSGEB’e verilmiştir (http://www.kosgeb.gov.tr, 2014).

Aktif işgücü piyasası politikalarının temel uygulayıcısı olan İŞKUR, faaliyet gösterdiği 
alanları genişleterek toplumun daha büyük kesimine hizmet götürmek amacıyla2009 yılında, 
girişimci olmayı düşünen kişilere girişimcilik eğitimleri vermeye başlamıştır (İŞKUR, 2011: 26).

Girişimcilik Eğitim Programlarının temel amacını, İŞKUR’a kayıtlı olanların kendi 
işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmak ve KOSGEB Yeni Girişimci Desteğine 
başvurarak bu destekten yararlanmalarını sağlamak oluşturmaktadır. Eğitim programları ile 
girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine ilişkin olarak iş planı hazırlama ve uygulamaya yönelik 
gerekli bilgi ve deneyim kazandırılmaya çalışılarak kişilerin işletme kurma fikrinin olgunlaşması 
sağlanmaktadır. 2010 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan girişimcilik eğitim programlarından 
söz konusu yıl itibarıyla 8.306 kişi, 2011 yılında 24.145 kişi, 2012 yılında 25.475 kişi ve 2013 yılı 
Eylül ayı itibarıyla da 14.652 kişi yararlanmıştır (İŞKUR, 2013: 65).

Grafik 1. İŞKUR’un Uyguladığı Girişimcilik Eğitim Programlarının Yıllar İtibariyle Dağılımı

Kaynak: İŞKUR (2013), 7. Genel Kurul Raporu. *30 Eylül itibariyle

http://www.kosgeb.gov.tr
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KOSGEB girişimciliğe yönelik bir dizi program ve proje yürütmüş ve hala daha 
yürütmektedir. Girişimciliği yönelik yürüttüğü programların biri 1999-2001 yılları arasında 
yürüttüğü genç girişimci yetiştirme programı olmuştur. Bu programın amacı; üniversite 
öğrencilerini kendi işlerini kurmaya yönlendirmek ve böylece üniversitelerde girişimcilik 
kültürünün oluşturulmasını sağlamak olmuştur. KOSGEB 1999-2001 döneminde farklı 
üniversitelerden oluşan gruplara, toplam 18.500 kişi/saat eğitim vermiştir (Karabulut, 2007: 74).

2010 yılı itibariyle de KOSGEB, girişimciliği desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla 
“Yeni Girişimcilik Programı” adı altında bir program uygulamaya koymuştur. Aşağıda bu 
program ayrıntılı olarak incelenecektir.

3. KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI

Girişimcilik kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek, 
KOSGEB’in belirlediği stratejik amaçlardan biridir. Bu amaca ulaşmak için ise; girişimcilik 
kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının, gelişmiş ülkeler ile 
kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesini sağlamak, plana dayalı iş kurma alışkanlığı kazandırmak 
ve yeni kurulan işletmelerin başarı şanslarını artırmak ve kadın girişimciliği geliştirmek olmak 
üzere üç hedefi bulunmaktadır (KOSGEB, 2011: 14).

Bu doğrultuda uygulanan Yeni Girişimcilik Programı ile ekonomik kalkınma ve istihdam 
sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, 
başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş 
Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın arttırılması ve 
yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçlanmıştır (KOSGEB SGB, 2011-2015: 
36).

Yeni girişimcilik programı KOSGEB tarafından 2010 yılında aktif olarak başlatılmış 
ve uygulama sonucunda Türkiye genelinde 121.723 kişi sertifika almıştır. Bu kişilerin 9.218’i 
destek başvurusunda bulunup destek almaya hak kazanmıştır. Destek alanlara yapılan toplam 
ödeme ise 87.968.287 TL’dir. Kişi başına 30.000TL hibe vaat eden KOSGEB girişimcilik programı 
incelendiğinde günümüze kadar destek alanların toplam destek miktarına oranına bakıldığında 
kişi başı yaklaşık 9.500 TL destek alabildikleri görülmektedir. Sertifika almasına rağmen başvuru 
yaparak destek almaya hak kazanan kişiler ise %7,5’tir. Bu açından bakıldığında programın çok 
başarılı yürümediği söylenebilir(KOSGEB, 2013).

Girişimcilik Destek Programı uygulamalı girişimcilik eğitimi, yeni girişimci desteği ve 
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği olmak üzere üç alt programdan oluşmaktadır (http://.
kosgeb.gov.tr, 2013).

Uygulamalı girişimcilik eğitimi minimum 70 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan 
eğitim programını kapsamakta ve bu eğitimleri KOSGEB veya üniversite, İŞKUR, Belediyeler, 
STK’lar, Kalkınma ajansları vb. diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. 

http://www.kosgeb.gov.tr
http://www.kosgeb.gov.tr
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Eğitimlerin hedef kitlesini genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar vb) oluşturmaktadır. 
Eğitimler genellikle hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimlerin yaklaşık maliyeti 
sınıf başına 3.000 TL ile 15.000 TL arasında hizmetin alındığı kişi ya da kuruma göre değişiklik 
göstermektedir. Ayrıca uygulama esnasında eğitimin ilanı, eğitim materyali basımı, eğitim 
salonu temini, sertifika basımı, sertifika töreni vb. maliyetler de ortaya çıkmaktadır

Yeni girişimci desteği; uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran 
girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabildiği bir programdır.

Tablo 1.Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları

Destek Unsuru
Üst Limit 

(TL)
Destek Oranı (%) (1. 

ve 2 . Bölge)
Destek Oranı (%) 

(3.4. 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği
Geri 

ödemesiz
3.000

60

(Kadın veya özürlü 
girişimci:70)

70

(Kadın veya özürlü 
girişimci:80)

Kuruluş Dönemi 
Makine, Teçhizat ve Ofis 

Donanım Desteği

Geri 
ödemesiz

15.000

İşletme Giderleri 
Desteği

Geri 
ödemesiz

12.000

Sabit Yatırım Desteği Geri 
ödemeli

70.000

Kaynak: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8&refContent=69, Erişim Tarihi: 31.12.2013.

KOSGEB girişimcilik destekleri ilk uygulamada 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında 
belirtilen 4 farklı bölgeye göre verilmekteyken (Resmi Gazete, 2009), 19.06.2012 tarihi itibariyle 
Resmi Gazete’de yayınlanan yeni bölge sistemine göre 1. ve 2. Bölge’deki illere %60 (Kadın veya 
özürlü girişimci ise %70), 3 ile 6. Bölge illerine ise %70 (Kadın veya özürlü girişimci ise % 80) 
destek verilmektedir (Resmi Gazete, 2012).

Tablo 2.KOSGEB Yeni Girişimci Destekleri Bölgeleri ve Destek Oranları

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Destek Oranı %60

(Kadın veya özürlü 
girişimci:70)

Destek Oranı %70

(Kadın veya özürlü girişimci:80)

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman

http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8&refContent=69
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Eskişehir

Çanakkale 
(Bozcaada 

ve Gökçeada 
İlçeleri Hariç)

Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır

Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin

Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa

Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van

Rize Yozgat
Bozcaada ve 

Gökçeada İlçeleri
Sivas

Kaynak: Resmi Gazete, 2012.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği ise; KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek 
ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak 
ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme 
giderlerine destek sağlamayı kapsamaktadır. Desteğe; Belediyeler, Üniversiteler, Özel İdareler, 
Kalkınma Birlikleri, Meslek Kuruluşları ve Kâr amacı gütmeyen kooperatifler başvurabilmektedir. 
İŞGEM Kuruluş Desteği süresi en fazla 18 ay, İŞGEM İşletme Desteği süresi ise en fazla 36 ay’dır.

Tablo 3.İŞGEM Destekleri

Destek Unsuru

Üst Limit (%)

(TL)

Destek Oranı (%)

(1.2. Bölge)

Destek Oranı (%)

(3-6. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği Geri

ödemesiz

750.000 60 70

İŞGEM İşletme Desteği 100.000 60 70
Kaynak: http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8&refContent=69, Erişim Tarihi: 31.12.2013.

4. ALAN ARAŞTIRMASI

4.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi

Bu çalışmanın temel amacı, girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında Türkiye’de 
en önemli kurumların başında olan KOSGEB’in uygulamaya koyduğu “Yeni Girişimcilik Destek 
Programı”nın, program yararlanıcılarına olan etkilerini incelemektir. Ayrıca bu programdan 

http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8&refContent=69
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yararlanan kişilerin mevcut durumlarını öğrenmek, yaşadıkları sorunları ve bunların 
nedenlerini ortaya koymak ve bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik öneriler geliştirebilmek 
amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerine katılım sağlayan kişilere bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.

KOSGEB İl Hizmet Müdürlüklerine ve Türkiye geneline ilişkin veriler resmi yazı ile talep 
edilmiş, cinsiyet, yaş vb. konulara ilişkin birçok bilgi alınamamıştır. Alınan bilgilere göre aşağıda 
gerekli istatistiksel bilgiler yer almış olup, yorumlanmaya çalışılmıştır.

Bunun dışında sertifika alıp da destek alamayanların mevcut durumunun araştırılması 
amacıyla; Zonguldak, Karabük ve Bartın KOSGEB İl Hizmet Müdürlüklerinin özellikle Batı 
Karadeniz Kalkınma Ajansı ile düzenlediği eğitimlere katılım sağlayan kişilere telefonla 
ulaşılmaya çalışılmış, cevap vermek isteyen kişilere anket yöntemiyle sorular sorularak mevcut 
durum, eğitim kalitesi ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi alınmaya çalışılmıştır. Girişimci 
adaylarına 10 soruluk bir soru seti uygulanmıştır.

Araştırma kapsamında sertifika almış olup başvuru yapmayan Zonguldak 78, Karabük 53 
ve Bartın 88 kişi olmak üzere 219 kişinin bilgilerine ulaşılmıştır. 219 kişiden 95 kişiye telefonla 
ulaşılarak anket yapılabilmiştir. Anket yapılanlardan yalnız bir kişinin başvurusunun kabul 
edildiği ve destek aldığı tespit edilmiş. Şu ana kadar destek alamamış 94 kişiye ilişkin uygulanan 
anket sonuçları aşağıda verilmiştir

Bu çalışma 02 Nisan 2013 tarihinde başlatılmış, 27 Nisan 2013 tarihinde sonlandırılmış ve 
yapılan çalışma yorumlanmıştır.

KOSGEB İl Hizmet Müdürlükleri, kuruldukları günden bugüne illerde faaliyet gösteren 
başta Batı Karadeniz Kalkınma Ajans olmak üzere İŞKUR, TSO, Belediyeler, STK’lar gibi 
birçok kurum ve kuruluşu ile yapmış oldukları protokollerle Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
düzenlemişlerdir. KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan 18 
Nisan 2013 tarihinde alınan bilgilere göre üç ilin ve Türkiye’deki uygulamalara ilişkin veriler 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 4.KOSGEB Desteklerine İlişkin Veriler
YI

LL
A

R

D
EĞ

İŞ
K

EN
LE

R

ZO
N

G
U

LD
A

K

BA
RT

IN

K
A

RA
BÜ

K

TÜ
RK

İY
E

2010

Eğitim programına katılan 
girişimci sayısı

50 50 50 11.584

Destek başvurusunda bulunup 
destek alanların sayısı

- - - 43

Destek alanlara ödenen destek 
miktarı (TL)

- - - 315.458

2011

Eğitim programına katılan 
girişimci sayısı

624 164 272 48.145

Destek başvurusunda bulunup 
destek alanların sayısı

24 4 16 2.409

Destek alanlara ödenen destek 
miktarı (TL)

394.585 21.318 135.563 25.900.832

2012

Eğitim programına katılan 
girişimci sayısı

716 302 289 55.371

Destek başvurusunda bulunup 
destek alanların sayısı

59 12 33 4.976

Destek alanlara ödenen destek 
miktarı (TL)

826.159 180.796 362.949 51.213.620

2013

Eğitim programına katılan 
girişimci sayısı

58 - 57 6.623

Destek başvurusunda bulunup 
destek alanların sayısı

10 7 17 1.790

Destek alanlara ödenen destek 
miktarı (TL)

38.095 53.297 59.438 10.556.377

Kaynak: KOSGEB (2013), Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Verileri.

Bu veriler doğrultusunda Batı Karadeniz Bölgesinde (TR 81) toplam 2482 kişi Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi sertifikası almıştır. Bu kişilerden 182 kişi destek başvurusunda bulunup 
destek almıştır. Bu kişilere KOSGEB tarafından toplam 2.102.200 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 
Kişi başına ödenen destek miktarına bakıldığında yaklaşık 11.500 TL düşmektedir.

Bu rakamlar il bazında değerlendirildiğinde sertifika alan kişilerin destek alanlara oranına 
bakıldığında Türkiye ortalaması yaklaşık %7,5 iken, Karabük ili Türkiye ortalamasının üzerinde 
%9,8 iken, Zonguldak %6,4, Bartın ise %4,4 ile Türkiye ortalamasının altında bir orana sahiptirler.
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Destek almaya hak kazananlara yapılan ödemeler incelendiğinde Türkiye genelinde bu 
güne kadar 9.218 kişiye 87.986.287 TL destek verilmiştir. Zonguldak’ta 93 kişiye 1.258.839 TL, 
Karabük’te 66 kişiye 557.950 TL, Bartın’da 23 kişiye 255.411 TL destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. 
Kişi başına yapılan ortalama destek miktarlarına bakılacak olursa; Türkiye genelinde kişi başına 
ortalama 9.500 TL destek verilmiş olup, Zonguldak’ta kişi başına 13.535 TL, Karabük’te kişi 
başına 8.453 TL, Bartın’da kişi başına 11.104 TL destek verilmiştir.

Tablo 5.KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Destek Alanların Sektörel Durumu

SEKTÖR (Nace Rev2)
2010-2013

BARTIN KARABÜK ZONGULDAK TÜRKİYE
Bilgi Ve İletişim 3 298

Diğer Hizmet Faaliyetleri 2 11 952
Elektrik, Gaz, Buhar Ve İklimlendirme 

Üretimi Ve Dağıtımı 25
İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri 3 3 2 279

İmalat 8 28 21 3431
İnşaat 6 379

Konaklama Ve Yiyecek Hizmetleri 
Faaliyetleri 2 10 13 873

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence Ve Spor 2
Madencilik Ve Taş Ocakçılığı 6

Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 1 7 10 742
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Ve 

İyileştirme Faaliyetleri 13
Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara 

Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Onarımı 9 10 23 2133
Ulaştırma Ve Depolama 42

TOPLAM 23 66 83 9175
Kaynak: KOSGEB (2013), Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Verileri.

KOSGEB verileri incelendiğinde desteklerden yararlanarak işletme kuran kişilerin hangi 
sektörlerde faaliyet gösterdiği incelendiğine Türkiye geneli ve TR 81 illerine yönelik yukarıdaki 
tabloda durum ortaya çıkmaktadır.

4.2. Araştırmanın Bulguları

Araştırmanın bulgularında öncelikli olarak ankete katılanların demografik özellikleri 
ortaya konacaktır. Daha sonra aldıkları girişimcilik eğitimi ile ilgili görüşlere yer verilecektir.

4.2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Öncelikli olarak ankete katılan kişilerin eğitim durumlarını incelediğimizde; eğitime 
katılan kişilerin %40,4’ünün lisans, %28,7’sinin ortaöğretim, %21,3’ünün ilköğretim ve 
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%9,6’sının ise ön lisans mezunu olduğu görülmektedir. Eğitime katılan girişimci adaylarının 
yaklaşık yarısının ön lisans ve lisans eğitime sahip olması, yüksek eğitim düzeyine sahip kişilerin 
girişimcilik konusundaki istek, talep ve cesaretlerinin daha fazla olmasına bağlanabilir. Ancak 
bu durumun nedeni olarak işsizler arasında eğitimlilerin oranının artması ve girişimciliğin bir 
iş sahibi olmanın yolu olarak görülmesi de olabilir.

Tablo 6. Katılımcıların Mezuniyet Durumları

Sayı Yüzde (%)
İlköğretim 20 21,3

Ortaöğretim 27 28,7
ÖnLisans 9 9,6

Lisans 38 40,4

Araştırmaya katılan kişilerin yaş dağılımına bakıldığında; katılımcıların %45,7’sinin 
25-34, %26,6’sının 35-44, %23,4’ünün 17-24 ve %4,3’ünün ise 45-50 yaş aralığında olduğu 
görülmektedir. Anlaşılacağı üzere programa katılanların önemli bir çoğunluğu genç kişilerdir. 
Bu durum gençlerin daha dinamik, yaratıcı ve üretken olmaları ve daha ileri yaş grubunun bir 
iş sahibi olma olasılıklarının daha yüksek olması ile açıklanabilir.

Tablo 7. Katılımcıların Yaş Durumları
Sayı Yüzde (%)

17-24 22 23,4
25-34 43 45,7
35-44 25 26,6
45-50 4 4,3

Ankete katılan program yararlanıcılarının cinsiyet dağılımı incelendiğinde ise %53,2’sinin 
erkek, %46,8’i ise kadındır. Programa katılan kişilerin neredeyse yarıya yakını kadınların 
oluşturması dikkat çekicidir. TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun 2012 yılında yaptığı 
açıklamaya göre ülkemizdeki işletme sahiplerinin yalnızca %6,5’inin kadın olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda; girişimcilik sertifikası alan kadınların erkek sayısına yakın olmasının 
nedeni olarak kadınlara sağlanan ekstra %10’luk hibe desteğinin etkili olduğu düşünülebilir 
(http://www.girisimhaber.com, 2013). Ayrıca mevcut halde bir işyerinde çalışmakta olan aile 
reisi erkeğin işinden ayrılarak kursa gelme imkanı kısıtlı olduğundan eşini kursa göndermekte 
ve alınan sertifika ile yeni iş yerini eşinin üzerine açma imkanından faydalanmaktadır.

Tablo 8. Katılımcıların Cinsiyet Durumları
Sayı Yüzde (%)

Kadın 44 46,8
Erkek 50 53,2
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4.2.2. Katılımcıların KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik İle İlgili Görüşleri

Ankete katılanlara öncelikli olarak “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminden 
memnun musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Soruya verilen cevaplara bakıldığında; katılımcıların 
büyük çoğunluğunun eğitimden çok memnun oldukları görülmektedir. Eğitimden memnun 
olmadığını belirten hiçbir katılımcının olmayışı eğitimin memnuniyet düzeyinin çok yüksek 
olduğunu göstermektedir.

Tablo 9. Katılımcıların Eğitimden Memnuniyeti

Sayı Yüzde (%)
Kesinlikle Memnunum 55 58,5

Memnunum 35 37,2
Kararsızım 4 4,3

Memnun Değilim - -
Hiç Memnun Değilim - -

Ankete katılanlara “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Süresinden memnun 
musunuz?” sorusu yöneltilmiş ve verilen cevaplarda eğitim süresinden de memnuniyet 
düzeyinin çok yüksek olduğu görülmüştür.  Eğitimin süresinden memnun olmayanlara 
nedeni sorulduğunda ise eğitim süresinin kısa olduğu ve daha uzun ve açıklamalı bir eğitim 
arzu ettikleri belirtilmiştir.

Tablo 10. Katılımcıların Eğitim Süresinden Memnuniyeti
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Memnunum 50 53,2
Memnunum 35 37,2
Kararsızım 7 7,4

Memnun Değilim 2 2,1
Hiç Memnun Değilim -

“KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimin İçeriğinden memnun musunuz?” sorusuna 
verilerin cevaplara bakıldığında; ankete katılanların %52,1’i eğitimlerin içeriğinden kesinlikle 
memnun olduklarını belirtmişlerdir. %39,3’ü memnunum, %7,4’ü kararsızım yanıtını vermiş, 
%1,1’i ise eğitimlerin içeriğinden memnun olmadığını belirtmiştir.

Tablo 11. Katılımcıların Eğitimin İçeriğinden Memnuniyeti
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Memnunum 49 52,1
Memnunum 37 39,3
Kararsızım 7 7,4

Memnun Değilim 1 1,1
HiçMemnun Değilim -
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Ankete katılanlara “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini Veren Eğitmenden 
memnun musunuz?” sorusu sorulmuş, ankete katılanların %60,6’sı eğitmenden kesinlikle 
memnun olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %31,9’u memnunum, %4,3’ü kararsızım yanıtını 
vermiş, %3,2’si ise eğitmenden memnun olmadığını belirtmiştir.

Tablo 12. Katılımcıların Eğitmenden Memnuniyeti
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Memnunum 57 60,6
Memnunum 30 31,9
Kararsızım 4 4,3

Memnun Değilim 3 3,2
Hiç Memnun Değilim - -

Ankete katılanların “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Beklentilerinizi Karşıladı 
mı?” Sorusuna verdikleri cevaplar incelendiğinde; %46,8’inin karşıladı, %28,7’sinin ise kesinlikle 
karşıladı cevabını verdikleri görülmektedir. Bu durum eğitime katılanların büyük çoğunluğunun 
bu eğitim ile ilgili beklentilerinin karşılandığını ortaya koymaktadır.

Tablo 13. Eğitimin Katılımcıların Beklentilerini Karşılaması
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Karşıladı 27 28,7
Karşıladı 44 46,8

Kararsızım 17 18,1
Karşılamadı 6 6,4

HiçKarşılamadı - -

Ankete katılanlara “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Desteğini Yeterli Buluyor 
musunuz?” sorusu yöneltilmiş ve ankete katılanların %43,6’sı yeterli, %20,2’si ise desteğin 
kesinlikle yeterli olduğunu belirtmiştir. Kararsızım diyenlerin oranı %19,2 iken, yeterli değil 
diyenlerin oranı %11,7 ve hiç yeterli değil diyenlerin oranı ise %5,3’tür.

Tablo 14. Katılımcıların KOSGEB Desteğinden Memnuniyeti
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Yeterli 19 20,2
Yeterli 41 43,6

Kararsızım 18 19,1
Yeterli Değil 11 11,7

Hiç Yeterli Değil 5 5,3

“KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Desteği Başvuru ve Yararlanma Şartlarını Kolay 
Buluyor musunuz?” sorusuna verilerin cevaplara bakıldığında; ankete katılanların %31,9’u 
başvuru ve yararlanma şartlarının kolay, %6,4’ü kesinlikle kolay olduğunu belirtmiştir. Ankete 
katılanların %34’inin kolay değil ve %26,6’sının kararsızım cevabını vermesi desteğe başvuru ve 
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yararlanma şartlarında sıkıntıların olduğunu göstermektedir.

Tablo 15. Katılımcıların Desteğe Başvuru ve Yararlanma Şartlarına İlişkin Görüşleri
Sayı Yüzde (%)

Kesinlikle Kolay 6 6,4
Kolay 30 31,9

Kararsızım 25 26,6
Kolay Değil 32 34,0

Hiç Kolay Değil 1 1,1

“KOSGEB’e Başvuru Yaparak Girişimcilik Desteğinden Ne Zaman Yararlanmayı 
Planlıyorsunuz?” Sorusuna; sertifikasını almış olanlardan %42,6’sı 2 yıl içerisinde destek almak 
amacıyla KOSGEB’e başvurmayı düşündüğü cevabını vermiştir. %17’si bir buçuk yıl içerisinde, 
%15,9’u bir yıl içerisinde, %6,4’ü ise 6 ay içerisinde KOSGEB desteğine başvuracağını ifade 
etmiştir. %18,1’i ise sertifika almalarına rağmen prosedürlerin zorluğu gibi nedenler öne sürerek 
destek almaktan vazgeçtiklerini, başvuru yapmayacaklarını bildirmişlerdir.

Tablo 16. Katılımcıların Girişimcilik Desteğinden Yararlanmayı Planladıkları Zamanı
Sayı Yüzde (%)

Başvurmayı düşünmüyorum 17 18,1
6 ay içerisinde 6 6,4
1 yıl içerisinde 15 15,9

1,5 yıl içerisinde 16 17,0
2 yıl içerisinde 40 42,6

Ankete katılanlara “Şu an bir işte çalışıyor musunuz?” sorusu yöneltilmiş ve eğitime 
katılarak sertifika alanların %47,9’u şu an çalışmakta olduklarını, %52,1’i ise herhangi bir işte 
çalışmadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 17. Katılımcıların İş Durumu
Sayı Yüzde (%)

Çalışıyor 45 47,9
Çalışmıyor 49 52,1

Katılımcılara eğitimleri tamamlayarak sertifika almış olmalarına rağmen şu ana kadar 
neden desteklere başvurmadıkları sorulmuş, katılımcıların %27,7’si sertifika ileride gerekli 
olabilir diye aldım, şu anda bir iş fikrim yok cevabını vermiştir. %21,3’ü gerekli olan eş finansman 
ve sermayem olmadığı için başvuru yapmıyorum cevabını vermiştir. Yapılan görüşmelerde bazı 
girişimci adayları başlangıç sermayesinin hibe yardımı olarak verilmesinin yanında mikro kredi 
olarak sağlanacak desteğin de kendilerine kolaylık sağlayacağını ve bu şekilde işletmeyi kurduktan 
sonra küçük taksitlerle bu krediyi kolayca kapatabileceklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların 
%11,7’si başvuru yapmak için hazırlık aşamasında olduğunu belirtmiştir. %10,6’sı KOSGEB 
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başvuru bürokrasisi nedeniyle başvuru yapmaktan vazgeçtiğini söylemiş, %7,4’ü ise kurmayı 
planladığı iş için uygun kiralık yer bulamadığını yüksek kiralar nedeniyle başvuru yapamadığını 
belirtmiştir. Araştırmaya katılanlardan diğer nedenler cevabını verenlerin ise mevcut işyerinin 
olması, halen üniversitede okuduğu, askerde olduğu, iş fikrini tam geliştiremediği, ekonomik 
kriz vb. gibi nedenlerle başvuru yapmadığı görülmüştür.

Tablo 18. Katılımcıların Desteğe Başvurmama Nedenleri
Sayı Yüzde (%)

Yeterli sermaye yok 20 21,3
Kiralık yer yok yada yüksek 7 7,4

KOSGEB’in başvuru bürokrasisi nedeniyle vazgeçtim 10 10,6
Başvuru için hazırlık aşamasındayım 11 11,7

Sertifikayı ileride belki gerekli olabilir diye aldım, şu anda iş 
fikrim yok

26 27,7
Diğer nedenler 20 21,3

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Aktif istihdam politikalarının içerisinde önemli bir yeri olan girişimcilik programları 
politika yapıcıları için artan yenilik ve rekabet ortamında yeni istihdam imkanları yaratmaktadır. 
Türkiye’de de özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerinde etkisiyle girişimcilik büyük 
önem kazanmıştır. Girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında Türkiye’de en önemli 
kurumların başında gelen KOSGEB, 2010 yılından itibaren Yeni Girişimcilik Destek Programını 
yürütmektedir.

Girişimcilik programlarının etkinliğini KOSGEB Yeni Girişimcilik Destek Programı 
üzerinden analiz etmeye çalışan ve Batı Karadeniz Bölgesi uygulamalarını kapsayan bu çalışmanın 
sonucunda KOSGEB verileri incelendiğinde; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine katılarak 
sertifika alanlardan KOSGEB’e bir iş planı sunarak destek başvurusunda bulunanların Türkiye 
genelindeki oranının %7,5’i geçmediği görülmektedir. Bu oran TR 81 illeri incelendiğinde de 
üç il birbirinden farklı olsa da ortalaması Türkiye ortalamasına yakındır. Bu oranın artırılması 
ve gerçek girişimcilere eğitim verilmesi amacıyla ilk adımdan başlayarak gerekli önlemlerin 
alınması faydalı olacaktır.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında; öncelikle katılımcıların büyük çoğunluğunun 
aldıkları eğitimden, eğitimin süresinden, eğitimin içeriğinden ve eğitmenlerden memnun 
olduğu görülmektedir. Yani verilen eğitim, katılımcıların büyük çoğunluğunun beklentilerini 
karşılamıştır. Yine katılımcıların büyük bir kısmı KOSGEB desteğini yeterli bulmaktadır. Ancak 
araştırma sonuçları, birçok kişinin ileride gerekli olabilir düşüncesi ile ya da boş zamanlarını 
doldurmak amacıyla girişimcilik kurslarına katıldığını göstermektedir. Bu kişilerin eğitimlere 
alınması hem eğitim sürecinde gerçek yararlanıcıların motivasyonunu azaltmakta hem de 
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gerçekten iş kurmak için bekleyen kişilerin yerlerine geçerek hak kaybına neden olmaktadırlar. 
Ayrıca her eğitimin belirli bir maliyeti olmaktadır. Bu eğitimlere harcanan fazladan bütçe ihtiyaç 
sahibi gerçek girişimcilere verilebilir. Bu yüzden bu kurslara katılacak kişiler dikkatle seçilmeli, 
seçim için mutlaka mülakat yapılmalı ve girişimciden yapmayı planladığı iş için bir ön hazırlık 
sunması istenmelidir.

KOSGEB Strateji Geliştirme Birimi ile yapılan görüşmede, Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri’ne ilişkin şu ana kadar KOSGEB tarafından herhangi bir etki analizi yapılmadığı 
öğrenilmiştir. Oysa politika ve programların doğru seçilmesi, değerlendirilmesi ve aksaklıkların 
giderilmesi, gelecekte oluşturulacak politikalar için önemli bir geribildirim olmaktadır. Bu 
yüzden uygulanan programın etkilerini ölçmeye yönelik değerlendirme çalışmalarının yapılması 
gereklidir.

Eğitimlerin maliyetinin düşürülmesi, erişilebilirliğinin kolaylaştırılması ve standart 
bir eğitim verilebilmesi için Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, uzaktan eğitim metodu ile 
verilebilir. İnternet erişimi ve bir bilgisayarın bulunduğu her yerden bu eğitimlere katılım 
sağlanabilir. Bu sayede herhangi bir işte çalıyor iken bu kurslara katılarak kendi işletmesini 
kurmak isteyenler, işlerini bırakmadan yada izin almadan uzaktan eğitim yoluyla sertifika 
almaya hak kazanabilirler.

Girişimcilerin iş fikirlerini gerçekleştirebilmeleri için KOSGEB tarafından verilen destek 
dışında girişimcilerin bir işletme sermayelerinin de bulunması gerekmektedir. KOSGEB 
bölgelere ve cinsiyete göre farklılık gösteren %60 ile %80 arası başta makine ekipman alımı 
olmak üzere hibe yardımını en fazla 30.000 TL olarak vermektedir. Fakat bir iş kurmak isteyen, 
özellikle üniversiteden yeni mezun olmuş veya işsiz birçok girişimci adayının herhangi bir 
birikimi bulunmamaktadır. Bir işletme kurmak için sermaye arayışına girdiklerinde birçoğu bu 
sermayeyi bulmakta zorlanmakta ve iş kurma fikirlerinden vazgeçmekte yada ertelemektedirler. 
Yeni mezun ya da işsiz olup hiçbir sermaye birikimi olmamasına rağmen girişimci olmak isteyen 
kişilere %80’e varan KOSGEB girişimcilik hibe desteği yanında bir başlangıç ya da işletme 
sermayesi verilmelidir.

Girişimcilerin karşılaştıkları bir diğer sorunda kiralık yer temininde yaşanmaktadır. 
Zaten yeterli başlangıç sermayesi bulunmayan girişimci yüksek kira bedelleri ve hava parası ile 
karşılaşınca iş kurmaktan vazgeçmektedir. Eğer KOSGEB en azından bir yıllığına kira desteği 
sağlarsa birçok girişimci işletmesini daha kolay açabilir ve en sıkıntılı olan ilk yılını kolayca 
atlatabilir. Ayrıca, KOSGEB tarafından, bugüne kadar gerçekleşen ödemelere bakıldığında: 
destek ödemelerinin çok düşük olduğu görülmektedir. Desteklerin girişimcilere ödenmesi 
kısmında yaşanan zorluklar ve bu desteklerden yararlanan girişimcilerin desteğin tamamına 
ulaşamadıkları konusunda şikayetleri, yeni girişimcilerin bu desteklerden yararlanması 
konusunda heveslerini kırmaktadır.
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KOSGEB yerel örgütlenmeye önem vererek birçok İl’de hizmet müdürlüklüleri açmış olsa 
da, uygulamada hala merkezi yapının ağır bürokrasisinin devam ettiği görülmektedir. Uzun 
süren ve ağır koşullar içeren bürokratik işlemlerin azaltılması ve kolaylaştırılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; verilen eğitimler girişimcilerin her aşamada işine yarayacak bilgilere 
ulaşmaları konusunda vazgeçilmezdir. Eğitimlerin kalitesinin artırılarak, erişilebilirliğinin 
uzaktan eğitim yoluyla kolaylaştırılması büyük önem taşımaktadır. Girişimciye işletmesi 
kurulana kadar hatta ilk yıl boyunca ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmelidir. Bunun yanında 
bürokratik işlemlerin azaltılması, süreçlerin kısaltılması, ödemelerin hızlandırılması için tüm 
iş, işlem ve ödemelerin yerel birimler tarafından yapılması sağlanmalıdır. Bu amaçla KOSGEB 
İl Hizmet Müdürlüklerinin hem bütçe yönünden hem de kalifiye eleman yönünden kapasitesi 
ivedi olarak artırılmalıdır. Bölgesel kalkınmanın sağlanması açısından sağlanan destek oranları 
ve konuları bölgelere göre yeniden belirlenmelidir. Ayrıca, sermayesi olmayan girişimcilere 
başlangıç sermayesi ya da mikro kredi verilerek destek sağlanmalı ve işletmenin kurulduğu ilk 
yıl kira desteği ayrı bütçe kalemi olarak belirlenerek girişimcilere verilmelidir.
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