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SİGORTA 
Sigorta, aslında bir KOBİ’nin temel yatırım aracıdır. Sigorta yaptırmayan bir 

işletme, en ufak sarsıntıda büyük hasar alabilecek hassasiyettedir. Küçük yatı-
rımlarla büyümeye çalışan KOBİ’ler, olası risklerin gerçekleşmesi durumunda 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Hasar gerçekleştiğinde oluşan mas-
rafın altından kalkmak çoğu KOBİ için imkansız olabilir. Bu nedenlerden dolayı 
KOBİ’lerin mutlaka sigorta yaptırmaları ve geleceklerini güvence altına almaları 
gerekir. Sigortalanmak, olası risklerin minimize edilmesi açısından ihmal edil-
memesi gereken bir konudur. Başa geleceklerin önüne geçilemese de en azından 
kayıplar asgariye indirilebilir. Bu gibi durumlarda maddi kayıpların telafisi için 
sigorta yaptırmak güvence altına alır. 

Otomobil Sigortası: Aracı ve kullanıcıyı kazalara karşı maddi anlamda korur. 

İşyeri Sigortası: İşyerini olası risklere karşı güvence altına alır. İşyerinin bi-
nasını ve muhteviyatını sigorta konusu içerisinde yer alan demirbaş, dekoras-
yon, emtia, üçüncü şahıs malları, makine tesisatlarını; Yangın, Yıldırım, İnfilak, 
Hırsızlık, Deprem, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Ha-
reketler, Terör, Fırtına, Kar Ağırlığı, Yer Kayması, Sel-Su Basması, Duman, Kara 
ve Hava Taşıtları Çarpması risklerine karşı, işletmede bulunan camların kazaen 
kırılması riskine karşı, işletmenin faaliyetini gösterdiği sırada üçüncü şahıslara 
verebilecekleri bedeni zararları ve iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları 
sonucunda işverene ait olacak hukuki sorumluluk nedeniyle iş kazalarından 
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dolayı ikame edilecek rücu davaları sonucunda ödenecek tazminat miktarlarını 
poliçede belirtilen limitler çerçevesinde temin eden geniş kapsamlı bir üründür.

Yangın Sigortası: İşletme binası, demirbaş ve emtialar; yangın, yıldırım, hır-
sızlık, infilak, sel ve su baskını gibi beklenmedik durumlara karşı güvence altına 
alınabilir. Böylece olası bir hasarda, işletmeye veya mevcut stoğa gelecek zarar-
ların telafisini sağlanır.

Nakliyat Sigortaları: Herhangi bir malın, herhangi bir vasıta ile (gemi, kam-
yon, uçak, tren) bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasarları 
güvence altına alır. Nakliyat Sigortası sayesinde nakliye işlemlerinde karşılaşıla-
bilecek her türlü olumsuzluğa karşı taşınanlar güvence altına alınır.

Sorumluluk Sigortaları: Küçük ve orta ölçekli faaliyet gösteren ticari işletme-
ler için farklı sorumluluk sigortaları bulunuyor. 3. Şahıs Mali Mesuliyet, İşveren 
Sorumluluk ve Mesleki Sorumluluk sigortaları ile işletme güvence altına alınır.

- İşveren Mali Sorumluluk; İşçilerin ölümlü-ölümsüz bedeni zararları, İş kaza-
ları, işçilerin taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalar, şirket dışı kaza-
lar, Yurtdışında meydana gelebilecek iş kazaları, Meslek hastalıkları, Gıda zehir-
lenmesi sonucu oluşabilecek sorumluluklar güvence altına alınır.

- Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk; Üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek 
ölümlü-ölümsüz bedeni zararlar, Üçüncü şahıslara ait mallarda meydana gelebi-
lecek maddi zarar ve ziyanla ilgili hasarlar güvence altına alınır. 

- Mesleki Sorumluluk: Sigortalının sadece belirtilen faaliyet konusu itibariyle 
hüküm ifade etmekle birlikte Mesleki Mesuliyet Genel Şartları çerçevesinde ve 
poliçede belirtilen limit dahilinde verilmektedir.
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VERGİ
KOBİ’ler, limited ve anonim şirketler gibi kurumlar vergisi mükellefidir. Aynı 

zamanda şahıslar elde ettikleri kazançtan ötürü gelir vergisi ödemelidir. Öde-
mekle yükümlü olunan en temel vergiler bunlardır. Elbette bunların dışında da 
birçok vergi çeşidi bulunmaktadır. KOBİ’ler kiraladığı işyerinden, katma değer 
vergisine kadar birçok vergiyi ödemekle yükümlüdür. Her ay yaptıkları satışlar-
dan kesilen fatura ve fişlerden, ödenen KDV düşülüp, aradaki fark vergi daire-
sine beyan edilerek yatırılır. İzleyen ayın 26’sına kadar da bu verginin ödenmesi 
gerekmektedir. Aylık vergilerin yanı sıra, yapılan işlemlerde damga vergisi de 
söz konusu olabilir. Ayrıca çalışanlara yapılan ödemelerden sigorta primi kesilip, 
işveren hissesiyle beraber izleyen ayın sonuna kadar sosyal güvenlik kurumuna 
bildirilmesi gerekmektedir.

Ülke ekonomileri için oldukça önemli olan KOBİ’ler, yer aldıkları sektörde 
düzenli bir büyüme gösterebilmek için vergilerini düzenli bir şekilde ödemelidir. 
Aynı zamanda KOBİ destek programları da bu vergi ödemelerini şart koşmakta-
dır. Bir KOBİ’nin ise ödemekle yükümlü olduğu vergileri iyi bir şekilde bilmesi 
ve tanıması gerekmektedir.

Gelir Vergisi: Türkiye Cumhuriyeti’nin Gelir Vergisi Kanunu bulunmaktadır. 
Bu kanunun 1. maddesi gereğince; gerçek kişiler elde ettikleri gelirlerin vergisini 
ödemek zorundadır. Kanunda gelirin tanımı, bir gerçek kişinin 1 takvim yılı için-
de elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı şeklinde yapılmaktadır. Geliri oluştu-
ran konular ise şunlardır:
- Ticari kazançlar,
- Zirai kazançlar,
- Ücretler,
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- Serbest meslek kazançları,
- Gayrimenkul sermaye iratları,
- Menkul sermaye iratları,
- Diğer kazanç ve iratlar.

Kurumlar Vergisi: Kurumların elde ettiği kazançlar üzerinden alınan vergi-
lerdir. Kurumlar vergisine tabi olanlar; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi 
kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıklarıdır. 
Kurumlar vergisi oranı yüzde 20’dir. Gelir vergisi dışında kurumlar vergisi öden-
mesinin gerekçeleri vardır. Kurumların, diğer üreticilere göre daha avantajlı ol-
dukları söylenebilir ve kurumlaşma, üretim süreci için kullanılan bir faktördür. 
Kurum olma hakkı ise devlet tarafından verilmektedir ve bu nedenle devlet bura-
dan kendi payını almaktadır. Gerekçelerden birisi budur. Ayrıca kurumların da-
ğıtmadıkları kârlar nedeniyle de kurumlar vergisi ödemeleri gerekmektedir. Bu 
verginin olmadığı düşünüldüğü zaman kâr dağıtmayacakları ve hiç vergi ödemez 
duruma gelirler. Kâr dağıtılmadığı için gelir vergisi de alınamaz.

Katma Değer Vergisi: Ülkemizde ticari, zirai, serbest meslek faaliyetleri 
çerçevesinde yapılan teslim, hizmet, her türlü mal ve hizmet ithalatı, kanunlara 
göre KDV’yi oluşturmaktadır. Hemen hepimizin bildiği ve harcamalar üzerinden 
alınan en yaygın vergidir. Bir malın veya hizmetin ilk kaynaktan son tüketiciye 
ulaşma aşamasına kadar yaratılmaktadır.

KDV’nin mantığı, yaratılmış olan toplam katma değerin vergilendirilmesidir. 
Ülkelere göre farklılık göstermektedir. Teslimi veya hizmeti yapan taraf, mal 
veya hizmeti meydana getirmek için sağladığı girdiler üzerinden ödediği KDV’ye, 
hesaplanan toplam KDV’den indirilmesi suretiyle ulaşmaktadır.
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KDV alınan durumlar ise;
• Ticari, sanayi, zirai faaliyetler ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan 
hizmet ve teslimler,
• Her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlar,
• Posta, telefon gibi hizmetler ile televizyon hizmetleri,
• Piyango düzenlenmesi ve talih oyunları oynanması,
• Profesyonel sanatçı konser ve gösterileri,
• Müzayede ve gümrük depolarında yapılan satışlardır.

Özel Tüketim Vergisi: Avrupa Birliği uyum süreci ile hayatımıza giren bir vergi 
türüdür. Kanunda yapılan düzenlemelerle gündeme gelmiştir ve amacı; gelir elde 
etmenin yanında sosyal fayda sağlamaktır. ÖTV, belirli mal veya ürünlerin üze-
rinden oransal olarak alınan bir harcama vergisi olarak da bilinmektedir. Lüks 
mallara, sigara-alkol gibi sağlığa zararlı maddelere ve benzin gibi çevreye zararlı 
ürünlere uygulanmaktadır. Aynı zamanda ülkemizde temel tüketim mallarından da 
alınan bir vergidir. ÖTV, KDV’den farklı olarak malın her el değiştirmesinde ortaya 
çıkmamaktadır. Bir malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi ile 
ÖTV doğmaktadır. Motorlu taşıtlarda ise son tüketici ÖTV ödemektedir.

Damga Vergisi: Her sözleşmeden ortaya çıkan damga vergisi de KOBİ’lerin 
ödemesi gereken vergilerdendir. İki taraf arasında imzalanan sözleşmelerde dam-
ga vergisi, her iki tarafa da aittir. Devlet ile yapılan sözleşmelerde ise KOBİ’nin 
sorumluluğundadır. Yabancı ülkelerle ise Türkiye’de bulunan elçilik ve konsolos-
luklarda düzenlenen kağıtların vergisi, bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, 
üzerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar, herhangi bir nedenle hükümlerinden 
faydalananlar tarafından ödenmektedir. 
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Damga vergisine tabi olan kağıtlar ise;
• Akitlerle ilgili kağıtlar (taahhütnameler, mukavelenameler, kira sözleşmeleri, 
kefalet, teminat, rehin senetleri, vb.),
• Kararlar ve mazbatalar (meclis, resmi heyet ve idari davalar dışında Danıştay’dan 
verilen mazbata, ilam, kararlar ve hakem kararları),
• Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar (Emtia senetleri, varant, ipotekli borç senedi, 
irat senedi, bilançolar, gelir tabloları, vb.),
• Makbuzlar, beyannameler olarak sıralandırılabilir. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi: Karayolları Trafik Kanunu’na göre; trafik şube veya 
bürolarına kayıtlı, tescil edilmiş olan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı ve tescil edilmiş uçak, helikopter; liman 
ve belediyelere kayıtlı ve tescil edilmiş motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu ver-
gidir. Bir yıl içerisinde Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kere ödenmek-
tedir. Bu aylar içerisinde belirlenen zamanda ödenmeyen MTV için zamlı ödeme 
yapılır. Ödenmemiş MTV var ise kanun gereğince fenni muayeneleri yapılamaz.

Emlak Vergisi: Türkiye’de bulunan binalar, emlak vergisine tabidir. Binanın 
yapıldığı malzeme fark etmeksizin, karada ve su üzerinde sabit inşaatların hepsini 
kapsayan bir vergidir. Bina, işyeri, fabrika ve ofis gibi taşınmaz mallar bu vergiye 
tabidir. Emlak vergisini ödemekle yükümlü olan kişiler ise binanın bulunduğu böl-
genin belediyesinin emlak vergisi birimine başvurmalıdır. Tüm dünyada uygula-
nan bir vergi türüdür ve KOBİ’ler taşınmaz mal varlıkları için ödemek zorundadır. 
Emlak vergileri ülkelerin önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturmaktadır.
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Paranın enflasyonda değer kaybedip erimemesi için gelir getiren güvenli bir 
yerde değerlendirilmesi gereklidir. Bir başka ifade ile yatırım yapılması gerekmek-
tedir. Yatırımlar döviz ve altında değerlendirilebileceği gibi, arsa ve ev gibi gayri-
menkuller de birer yatırım aracıdır. Genel bir piyasa kuralı olarak bir yatırımın ris-
ki ne kadar yüksekse, o yatırım için vaat edilen getiri de o kadar yüksek olacaktır. 
Yüksek riskli bir yatırımda eğer işler iyi gider de vaat edilen getiri elde edilebilirse 
ne âlâ. Ancak, yüksek riskli bir yatırımda, beklenen yüksek getiriyi elde edememe, 
hatta paranın kaybedilme tehlikesi de en az beklenen yüksek getiri kadar büyük-
tür. Yatırılan paranın kaybedilme tehlikesinin düşük olduğu yatırımlardan bekle-
necek getiri ise nispeten düşük olmaktadır. Buna göre, yatırım yaparken öncelikle 
ne kadar riske katlanılabileceğinin çok iyi hesaplanması gerekmektedir.

Günümüzde çeşitli matematiksel ve istatistîki teknikler kullanılarak yapılan 
ve ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiş olan portföy yönetimi, riskin dağıtılması 
yani çeşitlendirilmesi ilkesinden hareketle, en yüksek getiriyi en düşük risk ile 
elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu konuda yetkili otorite tarafından gerekli yasal 
düzenlemeler de yapılmıştır. Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyetle-
ri sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında tanımlanmış olup bu tür hizmet-
ler yetkili aracı kurumlardan ücret karşılığında talep edilebilmektedir.
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PORTFÖY YÖNETİMİ
Portföy, kelime anlamı olarak ‘cüzdan’ demektir. Daha geniş bir tanımla port-

föy, çeşitli menkul kıymetlerden meydana gelen, ağırlıklı olarak hisse senedi, 
tahvil gibi menkul kıymetler ve türev ürünlerden oluşan, belirli bir kişi veya gru-
bun elinde bulunan finansal nitelikteki kıymetler olarak da ifade edilebilir.

Portföy Yönetimi; tasarruflarını orta ve uzun dönemli hisse senedi, tahvil ve 
diğer menkul değerler olarak değerlendirmek isteyen fakat piyasa takibi yapmak 
için imkânı ve zamanı olmayan kişiler için yatırımcıların belirlediği risk oranı 
ve süre çerçevesinde maksimum verimi sağlayacak şekilde vekil sıfatı ile yö-
netilmesidir. Portföy, yatırımcıların risk ve kazanç beklentileri doğrultusunda 
hazırlanır. Portföy, varlıkları tek bir yatırım aracı üzerinde değerlendirmek veya 
yatırım araçlarını çeşitlendirmek suretiyle hazırlanabilir.

Ekonomik koşulların değişimiyle portföy içerisindeki menkul değerlerin ba-
zılarında ekleme veya çıkarma yapmak gerekebilir. Ekonomik durumun analiz 
edilerek doğru zamanda doğru ekleme ve çıkarmaların yapılmasına portföy yö-
netimi denir. Portföy yönetimi ekonomik değerlerin sürekli takibi ve analizini 
gerektirdiğinden uzman olmayan kişilerin yapması uygun değildir. Bankalar ve 
portföy yönetim şirketleri, portföy yönetim sözleşmesi düzenleyerek yatırım-
cıların portföy yönetimlerini vekaleten yapabilir ya da yatırımcı bir uzmandan 
aldığı bilgilerle portföyünü kendisi de yönetebilir.

Kimi yatırımcılar aşırı risk alırken, kimileri riskten kaçınmakta veya risk kar-
şısında kayıtsız kalmaktadır. Yatırımcıların riske karşı tutumları portföy ter-
cihlerini etkilemektedir. Risk almak isteyen yatırımcılar, hisse senedi ve türev 
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ürünler gibi riskli varlıkları tercih ederken, riskten kaçınan yatırımcılar daha 
çok tahvil gibi riski düşük olan yatırım araçlarını tercih etmektedirler. Yatırımcı-
ların bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi için, portföye dâhil edecekleri menkul 
kıymetlerin seçimi ve yatırım tutarlarının belirlenmesi önemli bir unsuru oluş-
turmaktadır. Ayrıca, portföylerin getirileri ile riskleri ölçülerek portföye ilişkin 
beklentilerin karşılanıp karşılanmadığı tespit edilmelidir. Menkul kıymetlerden 
oluşan portföylerin risk içermesi nedeniyle, portföy yönetim sürecinin bilimsel 
bir yöntem ile profesyonelce yapılması gerekmektedir.

HİSSE SENEDİ
Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, şirket sermayesine katılımı temsil eden 

ve yasal şekil şartlarına uygun olarak çıkarılan kıymetli evraktır.
Özellikleri:
• Hisse senedine yatırım yapılarak, senedi alınan şirkete ortak olunur.  
• Ortağı olunan şirketin kâr payı (temettü) ödemelerine ve sermaye artırımına 
katılma hakkına sahip olunur.
• Hisse senedi likit bir sermaye piyasası aracıdır.
• Getirisi önceden belli olmayıp, piyasanın durumuna ve şirketin performansına 
göre belirlenmektedir.
• Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem birimi lot ‘tur. 1 lot hisse senedi 1 adettir.
• Hisse senetleri Takasbank nezdinde kendi adı ve yatırım hesap numarası altında 
saklanır.
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TAHVİL/BONO
Hazine Bonosu, T.C. Hazinesinin çıkardığı bir yıldan kısa vadeli; Devlet Tah-

villeri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli yabancı para ya da dövize endeksli, devlet iç 
borçlanma senetleridir.
Özellikleri:  
• Devlet tarafından çıkarılan, orta ve uzun vadeli borçlanma senetleridir.
• Devlet garantilidir.
• Sabit getiri sağlar ve likittir.
• Alım satım işlemleri 9:30-16:00 saatleri arasında yapılır.
• Hazine bonosu iskontolu olarak satılır, vade sonunda kazanç bellidir.
• Devlet tahvili iskontolu ya da kupon ödemeli olabilir. Kuponlu tahviller sabit veya 
değişken kupon faizi ile ihraç edilir.
• İkinci el piyasası vardır.

FORwARD
Farklı döviz ve para birimlerinin ileri bir tarihte, bugünden belirlenen kurlar 

ve pariteler üzerinden değiştirilmesi, alınıp satılmasını sağlayan bir dış ticaret 
sözleşmesidir. Böylece, ihracat ya da ithalat yapan firmaların döviz kuru üzerin-
de oluşan dalgalanmalardan ve spekülasyonlardan mali zarar etmesini engeller 
ya da zararı en aza indirir. Forward ile döviz üzerinden alacak ve borçlar değiş-
ken ve riskli piyasa ortamında güvenceye alınır, kur riskinden korunabilir.
Özellikleri:  
• Kur riskinin kontrol edilmesini sağlar.
• Dalgalı kur sisteminin getirdiği kur belirsizliğini ortadan kaldırmış olur.
• Nakit girişi ve kârlılık oranında, beklenmedik ama aldatıcı dalgalanmaları önler.

EUROBOND
Eurobond, devlet ya da şirketlerin, ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, 

uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, uzun 
vadeli borçlanma aracıdır. Uzun vadeli yabancı para cinsinden yatırım düşünenler 
için uygun bir yatırım aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslarara-
sı piyasalarda genellikle USD veya EURO cinsinden Eurobond ihraç edilmektedir.
Özellikleri:  
• Başta Amerikan Doları olmak üzere, Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı gibi 
döviz cinsleri üzerinden ihraç edilebilmektedirler.
• Vade genelde 5-30 yıl arasındadır.
• Uzun vadeli tahvil olmalarından dolayı, kuponlu olarak ihraç edilir. 
• Genellikle kuponlar sabit faizlidir. 
• Kupon ödeme dönemlerinde yatırımcıya düzenli bir nakit akımı sağlar. 
• Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden yapılır.
• USD tahviller 6 ayda bir, EURO tahviller ise yılda bir kupon ödemelidir.
• Kuponların faizleri yıllık basit faiz olarak ifade edilir.
- Vade sonu beklenmeden piyasa koşulları çerçevesinde nakde çevrilebilir.
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EKLER7.BÖLÜM:

EK. 1 KOBİ STRATEjİSİ EYLEM PLANI
KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, KOBİ’lerle ilgili politikalarda ulusal 

düzeyde eşgüdümün sağlanması için KOSGEB koordinasyonunda ilgili tarafla-
rın katkılarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda “2015-2018 KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planı (KSEP)” hazırlandı. 2015-2018 KSEP’in genel amacı, “Küçük işlet-
me ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet 
ve desteklerle KOBİ’lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini artırmak ve 
büyümelerini sağlamak” olarak belirlenmiştir. 

KOBİ’lerin tüm dünyada artan önemi ile paralel olarak ülkemizde ulusal düzey-
de oluşturulan politikaların uygulanmasını ve AB’ye uyum sürecinde KOBİ’lerin 
rekabet güçlerinin artırılmasını sağlama amacını da taşıyan “KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planı”nın uygulanması ile KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer için-
deki paylarının ve rekabet güçlerinin artması beklenmektedir.

Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yük-
sek hizmet ve desteklerle KOBİ’lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini 
arttırmak ve büyümelerini sağlanması amacıyla beş stratejik alanda toplam 83 
eylem ve proje gerçekleştirilecektir.
• Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi
• KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi
• İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi
• KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi
• KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, belirle-
nen stratejik alanlardır.


