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ergimizin geçen ayki say›s›n-

da “Rekabet Gücümüz Ne

Kadar” bafll›¤› alt›nda KO-

B‹’lerin, Türkiye’nin ülke olarak reka-

bet gücünün düflük oldu¤u bugünkü

ortam›nda dahi, yerli veya yabanc› kö-

kenli risk sermayesi bulmalar›n›n zor,

ancak mümkün oldu¤unu söylemifltik.

‹flte; KOB‹’lerin genelde var olan ortak

problemlerini analiz edece¤imiz bu ya-

z›m›zda, sermaye yetersizli¤i proble-

mine çözüm olabilecek alternatifleri

sunuyoruz.

Konuya girmeden önce, izin verirse-

niz, baz› kavramlar›n tariflerini yapa-

rak hem haf›zalar›m›z› tazeleyelim,

hem de terminoloji birli¤i sa¤lam›fl

olal›m.

KOB‹ Nedir, Kime Denir?

“Küçük ve Ortaboy ‹flletme” anlam›na

gelen KOB‹’lerin tan›m› Avrupa Birli¤i

içinde ve Türkiye’de farkl› yap›lmak-

tad›r. Hatta Türkiye içinde dahi de¤i-

flik kurumlar›n KOB‹ tan›mlar› birbir-

lerinden farkl› olabilmektedir.

Bunun nedeni, tan›mlamada kullan›-

lan kriterlere uygulanan rakamsal s›-

n›rlar›n farkl› olufludur.  Tan›mlamada

genel olarak 3 ana kriter dikkate al›n-

maktad›r;

- Firman›n çal›flt›rd›¤› personel say›s›

- Firman›n bilanço de¤erleri ve

- Firman›n ba¤›ms›zl›k derecesi

Biz burada de¤iflik KOB‹ tan›mlar›n-

dan hangisinin en do¤ru oldu¤unu ir-

delemek yerine, teflvik uygulamalar›n-

da da banka ve kamu kurulufllar›n›n

kabul etti¤i, devletin resmi yönetme-

likle tesbit etti¤i KOB‹ tarifini baz ala-

ca¤›z.

Bakanlar kurulunca 19.10.2005 tarihin-

de, 2005/9617 say› ile kararlaflt›r›lan

“Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletme-

lerin Tan›m›, Nitelikleri ve S›n›fland›-

r›lmas›” hakk›ndaki yönetmeli¤e göre

KOB‹’ler kabaca;

- Çal›flt›rd›¤› insan say›s› 250 kifliyi

geçmeyen

- Y›ll›k net sat›fl has›lat› 25 milyon

YTL’yi aflmayan 

Risk Sermayesi
Ortakl›¤›

Sermaye Yetersizli¤ine Bir Çözüm

Özet

Tesisat sektöründe çal›flan ve üretim,
sat›fl, servis, projelendirme, taahhüt ve
dan›flmanl›k gibi faaliyetlerde bulunan
birçok firma KOB‹ statüsündedir.

KOB‹’lerin ortak sorunlar›n›n bafl›nda
sermaye yetersizli¤i gelmektedir. 

Risk sermayesi ile yap›labilecek
ortakl›klar KOB‹’lerin sermaye 
yetersizli¤i sorunu için iyi bir alternatiftir.
KOB‹’lerin yerli ve yabanc› risk 
sermayesinden daha fazla 
yararlanabilmeleri için güncel durumlar›n›
ve gelecek planlar›n› uluslararas› 
standartlara uygun olarak, güvenli bir
flekilde raporlayabiliyor olmalar› 
gerekmektedir.

Risk sermayesi ile birlikte flirkete 
yeni bir ortak gelmektedir. Bu orta¤›n
flirket yönetimine olumlu katk› 
yapabilecek, vizyon sahibi kifli veya
kifliler olmas›na özen gösterilmelidir.

Anahtar kelimeler: KOB‹, risk 
sermayesi, sermaye yetersizli¤i, 
yönetim zaafiyeti, kurumsallaflamamak
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- Hisselerinin en fazla % 25’i büyük

bir sermaye grubuna ait olan

iflletmeler olarak tariflenmektedir.

Bu yönetmeli¤e göre bir iflletmenin

KOB‹ olarak kabul görebilmesi için yu-

kar›daki 3 flart›n da var olmas› gerek-

mektedir.

Ayn› yönetmelikte KOB‹’ler kendi

içinde;

- Mikro iflletmeler (çal›flan say›s› 

10 kifliden az ve y›ll›k net sat›fl› 

1 milyon YTL’den küçük)

- Küçük iflletmeler (çal›flan say›s› 50

kifliden az ve y›ll›k net sat›fl› 

5 milyon YTL’den küçük)

- Orta boy iflletmeler (çal›flan say›s›

250 kifliden az ve y›ll›k net sat›fl› 

25 milyon YTL’den küçük)

olarak ayr›ca s›n›fland›r›lmaktad›r.

Risk Sermayesi Nedir?

Risk sermayesi, di¤er ismiyle “Giriflim

Sermayesi”, ingilizcesiyle “Venture

Capital” ya da “Private Equity” k›saca

paras› olan yat›r›mc›lar›n, geliflme po-

tansiyeli olan iflletmelere bir flekilde

ortak olmak için verdikleri sermayedir.

Kendilerine sermaye arayan firma ve-

ya yeni fikirleri olan giriflimcilerle,

kendilerine sermaye yat›r›m› yapabile-

cekleri firma veya yeni fikirleri olan gi-

riflimciler arayan “risk almaya haz›r”

sermayedarlar bu yöntemle birbirle-

riyle buluflmaktad›r.

Risk sermayesi kullan›m› özellikle ifl-

letme sermayesi s›k›nt›s› çeken KO-

B‹’lerle, yarat›c› fikir ve bulufllar›n› ya-

t›r›ma dönüfltürmek için sermaye ara-

yan küçük giriflimciler için ideal bir fi-

nansman kayna¤›d›r.

Risk sermayesi yönteminin temel özel-

likleri aras›nda;

- Bankalar taraf›ndan desteklenmeyen

giriflimcilerin desteklenmesi,

- Yüksek faizlerle kredi kullanmak

istemeyen giriflimcilerin 

desteklenmesi,

- Yat›r›mlar›n hisse senedi 

karfl›l›¤›nda ortakl›k olarak 

yap›lmas›,

- Uzun vadeli olmas›,

- Gerekti¤inde iflletme ve yönetim

deste¤ini de içermesi ve 

- fiirketin belli bir geliflme düzeyine

gelmesinden sonra hisselerin 

sat›lmas› say›labilir.

Risk sermayesi yöntemiyle klasik mü-

teflebbis (giriflimci) tan›m› de¤iflikli¤e

u¤ram›fl, yerini giriflimci ve yat›r›mc›

olarak iki farkl› kavrama b›rakm›flt›r.

Giriflimci; teflebbüs eden, ifli yapan an-

lam›na al›rken, yat›r›mc›; elindeki kay-

na¤› de¤erlendirmek ve kazanç elde

etmek isteyen olarak tan›mlanm›flt›r.

Bu yöntemde riskin büyük bölümü

risk sermayedar›n›n üzerindedir.

Risk sermayesi flirketlere de¤iflik afla-

malarda sa¤lanmaktad›r;

- Proje aflamas›nda: ‹flletme henüz

kurulmam›flt›r. Giriflimcinin fikri

henüz hayata geçmemifltir.

- Bafllang›ç aflamas›nda: ‹flletme ku-

rulufl süresi içindedir veya yeni ku-

rulmufltur ve ürününü ticari bir

marka olarak pazara ç›karmam›flt›r.

Risk sermayesi en çok bu aflamada

kullan›lmaktad›r.

- Üretim ve pazara girifl aflamas›nda:

‹flletmenin pazara ç›kan bir ürünü

vard›r, ancak daha iyi bir konuma

ulaflabilmek için ek sermaye gerek-

mektedir.

- Halka aç›lma aflamas›nda: ‹flletme

pazarda tutunmufl ve belli bir pazar

pay›na ulaflm›flt›r. Bir süre sonra

hisselerini halka açarak sermaye te-

min etmek istemektedir. Köprü fi-

nansman›, halka aç›lma süreci için-

de iflletmenin gereksinim duydu¤u

fonu sa¤lamak amac›yla kullan›l-

maktad›r.

ABD ve AB gibi sermaye hareketleri

geliflmifl olan ülkelerde risk sermayesi

özellikle bu amaç için kurulmufl olan

“Risk Sermayesi fiirketleri” taraf›ndan

verilmektedir. Bu flirketler fonlar›n› bi-

reysel tasarruflardan, emekli sand›kla-

r›ndan, sigorta flirketlerinden, banka-

lardan veya kamu ve özel sektör kay-

naklar›ndan sa¤lamaktad›rlar.

1996 y›l›nda kurulan ve 2000 y›l›nda

borsaya kote olan “Vak›f Risk Serma-

yesi Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.” Türkiye’de

kurulan gerçek anlamdaki ilk risk ser-

mayesi flirketidir.

2004 y›l›nda, TOBB, Halk Bankas›,

TESK, KOSGEB ve 16 de¤iflik sanayi

ve ticaret odas›n›n ortakl›¤›yla kurul-

mufl olan “KOB‹ Giriflim Sermayesi Ya-

t›r›m Ortakl›¤› A.fi.”nin amac› KO-

B‹’lerin finansman gereksinimlerini

karfl›lamakt›r.

Ancak Türkiye’de risk sermayesi flir-

ketleri yoluyla yap›lan risk sermayesi

yat›r›mlar› henüz çok düflük bir sevi-

yededir ve istisnalar d›fl›nda yayg›n bir

uygulama bulamam›flt›r.

Bu nedenle sermaye gereksinimi olan,

firmalar ve giriflimciler, Türkiye’de da-

ha çok say›da risk sermayesi flirketinin

kurulmas›n› ve bu uygulaman›n yay-

g›nlaflmas›n› beklemeden, kendileri

harekete geçmeli ve sermayesi olan bi-

reysel veya tüzel kaynaklara giderek,

onlar›n kendilerine risk sermayesi ve-

rerek ortak olmalar›n› sa¤lamal›d›rlar.

Dünyada risk sermayesi fleklinde yap›-

lan yat›r›m miktar› 2006 y›l›nda 250

milyar dolar, 2007 y›l›nda da yaklafl›k

300 milyar dolar olmak üzere iki y›lda

550 milyar dolar kadar olmuflken, bu

y›llarda Türkiye’ye gelen risk serma-

yesi toplam› 3 milyor dolar kadar ger-

çekleflebilmifltir. Bu da KOB‹’lerden zi-

yade daha büyük ölçekli firmalara ya-

p›lan ortakl›k yat›r›mlar› fleklinde uy-

gulama bulmufltur.
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Yani, son iki y›lda dünyada gerçekle-

flen risk sermayesi yat›r›m hareketleri-

nin sadece yüzde yar›ml›k bölümü

Türkiye’ye gelmifltir ve gelenlerde KO-

B‹’lere yard›mc› olmam›flt›r.

Ancak 2006 ve 2007 y›llar›nda dünya

genelinde giriflim sermayesi, hedge ve

gayrimenkul yat›r›mlar› yapan 15-20

kadar büyük fon Türkiye’de ofis aça-

rak kâr potansiyelini incelemeye baflla-

m›flt›r. Dolay›s›yla 2008 ve sonras›nda

bu fonlar›n Türkiye’de gerçeklefltire-

cekleri risk sermayesi ortakl›k yat›r›m-

lar›n›n artaca¤›n› tahmin edebiliriz.

KOB‹’lerin Sorunlar›

Yukar›daki tarife göre Türkiye’deki fir-

malar›n say›sal olarak yüzde doksan-

sekizden fazlas› KOB‹ konumundad›r.

Tesisat sektöründe ürün ve hizmet üre-

ten firmalar›m›z›n büyük bir bölümü

KOB‹’dir.

KOB‹’lerin önemli bir bölümü akraba,

kardefl veya arkadafl ortakl›klar› flek-

linde kurulmufl, geliflmifl ve yürümek-

tedir. Yönetim bilfiil ortaklar taraf›n-

dan gerçeklefltirilmektedir. Profesyo-

nel yöneticilik henüz yerleflmemifltir.

KOB‹’lerin önemli bir bölümünde bi-

rinci nesil kurucular/ortaklar halen

yönetimdedir. ‹kinci nesil say›labilecek

bunlar›n çocuklar›, gelinleri, damatlar›

ve ye¤enleri gibi yak›n akrabalar› fir-

ma içinde çal›flarak ifli ö¤renmeye ve

hatta yönetime ortak olmaya bafllam›flt›r.

Tesisat sektöründe çal›flan KOB‹’ler;

- Üretim yapmak

- Temsilcilik yapmak

- Bayilik yapmak

- Proje yapmak

- Taahhüt yapmak

gibi de¤iflik ifl fonksiyonlar›n›n genel-

de birden fazlas›n› ayn› bünyede ger-

çeklefltirmeye çal›flmaktad›rlar.

Örne¤in so¤utma ve havaland›rma

ekipmanlar› üreten bir üretici KOB‹,

ayn› zamanda baz› yabanc› marka

ürünlerin Türkiye temsilcili¤ini yap-

makta, Türkiye’deki ve d›flar›daki pro-

jelerde mekanik taahhüt firmas› olarak

çal›flmakta ve böylece üretici kimli¤i-

nin yan› s›ra taahhütçü ve sat›c› kimli-

¤ine de sahip olmaktad›r.

KOB‹’lerin sorunlar› yani;

- Onlar›n geliflmelerini yavafllatan

- Ortaklar› ve çal›flanlar› ümitsizli¤e

ve b›kk›nl›¤a düflüren

- Verimsiz ve güvensiz bir çal›flma

ortam yaratan ve

- Küçülme veya hatta iflas 

etmelerine sebep olabilen

nedenler bir çok KOB‹’de, birbirine

benzeyen bir flekilde mevcuttur. Bu so-

runlardan bir ço¤unu afla¤›daki gibi

belli bafll›klar alt›nda s›n›fland›rarak

incelemek mümkündür;

- Kurumsallaflamamak

- Markalaflamamak

- ‹ç pazarda yeterince sat›fl 

yapamamak

- D›fl pazarlara aç›lamamak

- Yenilik ve bulufl yapamamak

- Yeterince verimli çal›flamamak

- Düflük kar marjlar›yla çal›flmak 

zorunda kalmak

- De¤erli bir firma imaj› 

oluflturamamak

KOB‹’lerin tarihsel geliflimleri içinde

oluflan ve maalesef bir çok KOB‹’nin

ortak özelli¤i haline dönüflen bu so-

runlar›n nedenlerini de afla¤›daki gibi

belli bafll›klar alt›nda s›n›fland›rarak

incelemek mümkündür;

- Sermaye yetersizli¤i

- Ortaklar›n/yöneticilerin bilgi ve 

beceri seviyeleri

- Ülkede uygulanan vergi, ekonomi

ve hukuk sistemi

- Ülkenin genel flartlar› ve 

sosyokültürel yap›s› 

Sorunlar› yaratan bu nedenlerden en

önemlisi “firman›n ortaklar›n›n/yöne-

ticilerinin bilgi ve beceri seviyeleri”

bafll›¤› alt›nda anlat›lmak istenen ne-

dendir. 

Çünkü ortam ne kadar problemli olur-

sa olsun, buldu¤u farkl›l›k yaratan çö-

zümlerle, firmas›n› 10-15 y›l gibi bir

süre içinde sa¤l›kl› bir flekilde büyüte-

rek kurumsallaflt›rm›fl, yüzlerce baflar›-

l› örnek firma bugün Türkiye’de mev-

cuttur. Bu firmalar›n hemen hemen ta-

mam› art›k KOB‹ ölçe¤inden ç›km›fl ve

“Büyük ‹flletme” tan›m› içine girmifltir.

Sermaye Yetersizli¤i

KOB‹’lerin sorunlar›na neden olarak

gösterilen en önemli flikayet konula-

r›ndan belki de ilki “sürekli yaflanan

sermaye yetersizli¤i” problemidir. 

Sermaye yetersizli¤i bir taraftan yeni

yat›r›mlar›n yap›lmas›n› yavafllatmak-

ta, hatta tamamen engellemekte, di¤er

taraftan da çal›flma verimlili¤ini dü-

flürmekte ve maliyetleri yükseltmekte-

dir. Banka ve benzer kurumlardan

yüksek faizli krediler kullanmak veya

firman›n baflka kurum ve kurulufllara

olan borçlar›n› erteleyerek operasyona

devam etmek, sermaye yetersizli¤i

problemi yaflayan yönetimlerin en s›k

baflvurduklar›, en kolay ancak kötü bir

yöntemdir.

Bu problemin zaman içinde oluflmas›-

n›n nedenlerinin bafl›nda, maalesef yi-

Burada; kuruluflundan bu yana 15

y›l ve daha uzun süre geçmifl ve

hala KOB‹ grubunda yer alabilen

ve yukar›da anlat›lan sorunlar›

olan firmalar›m›z›n kurucu/ortak

ve yöneticilerine tavsiyemiz ken-

dilerini ciddi bir özelefltiriye tabi

tutarak durumlar›n› ba¤›ms›z ve

objektif bir flekilde de¤erlendir-

mek üzere profesyonel bir yard›m al-

malar›d›r.
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ne zaman›nda gerekli tedbirleri alma-

yan ve yanl›fl uygulamalar yapan yö-

netim gelmektedir.

Sermaye yetersizli¤ine iki ana yöntem-

le çözüm bulunabilir;

- fiirketin çal›flma verimlili¤ini, kâr

marj›n› ve yap›lan kâr›n miktar›n›

art›rmak ve böylece flirketin zaman

içinde kendi kendine sermaye 

birikimi yapmas›n› sa¤lamak veya 

- fiirkete d›flar›dan yeni sermaye 

girifli yapmak

Yeni sermaye girifli yap›lan yöntem de ise;

- Mevcut ortaklar flahsi 

özvarl›klar›n› kullanarak flirkete ek

sermaye sa¤layabilirler, ya da

- D›flar›dan yeni bir ortak bularak,

yani flirketin bir bölümünü satarak,

ek sermaye girifli sa¤layabilirler.

KOB‹’lerin gereksinimleri ço¤unlukla

hem ek sermaye, hem de yeni bir viz-

yon ve daha iyi bir yönetim perfor-

mans›d›r. Bu nedenle, bu özelliklere

sahip, d›flar›dan kifli veya kurulufllar›

ortak alarak ve yönetimi paylaflarak,

sa¤lanacak ek sermaye girifli daha fay-

dal› olmaktad›r.

‹flte bu tür ortakl›klara genel olarak

“risk sermayesi ortakl›klar›” denilebi-

lir. KOB‹’ler bu tür ortaklar›;

- ‹lgili flah›slar aras›ndan

- Ortakl›¤›n sinerji yarataca¤› 

düflünülen baflka firmalar 

aras›ndan veya

- Risk sermayesi veren flirketler 

aras›ndan seçerek bulabilirler. 

Risk sermayesini veren ve yönetime de

katk›da bulunan ortak flirkette süreli

(örne¤in flirketin performans› belli bir

seviyeye yükseldi¤inde, hisselerini es-

ki ortaklara geri verebilir veya  baflka-

s›na satabilir) veya süresiz kal›c› olabilir.

Risk Sermayesi Bulmak için 
Yap›lmas› Gereken 
Çal›flmalar

Risk sermayesi arayan KOB‹’lerin ana

problemi; kendilerini, durumlar›n›,

vizyonlar›n› güvenilir bir flekilde karfl›

tarafa ifade edememektir, raporlaya-

mamakt›r. 

fiirketin güncel ve son iki y›ldaki her

türlü rakamsal bilgisi uluslararas›

standartlara uygun bir flekilde haz›r-

lanmal››d›r.

fiirket, çal›flt›¤› sektörü, rakipleri ve il-

gili her türlü bilgiyi mevcut durum ve

gelecek befl y›ll›k de¤iflim öngörüleriy-

le birlikte, mümkün oldu¤unca detayl›

bir flekilde raporlamal›d›r.

fiirket, geçmifl y›llarda yap›lan iflleri

mümkün oldu¤unca objektif ve özelefl-

tiri yaparak raporlamal›, bu raporda

geçmiflte yap›lan do¤ru ve hatal› uy-

gulamalar› aç›kça analiz etmelidir.

fiirket ortaklar›, yeni ortaklar›ndan ne-

ler beklediklerini, kendileriyle nas›l ve

hangi flartlarda birlikte çal›flabilecekle-

rini, gelecek olan ek sermayeyi hangi

plan dahilinde ve nas›l kullanacaklar›-

n› aç›kça raporlamal›d›r.

Mevcut ortaklar›n, bunlar›n flirkette

çal›flan veya çal›flmas› olas› olan akra-

balar›n›n ve flirketin yönetim kadro-

sunda görev yapan di¤er kiflilerin öz-

geçmiflleri, her türlü karakter özellikle-

ri ve yaflam biçimleri, görev tarifleriyle

birlikte detayl› ve aç›kça raporlanmal›d›r.

Bütün bu haz›rl›klar Türkçe ve ‹ngiliz-

ce olarak yap›lmal› ve mümkün olan

her türlü belgeyle desteklenmelidir.

KOB‹’ler kendilerine risk sermayesi

verecek ortak ararken sözüne, bilgisine

de¤er verilen, güvenilir bir dan›flman-

la çal›flmal› ve alternatif ortak aray›flla-

r›n› bu dan›flmanlar› vas›tas›yla yap-

mal›d›r.

KOBi Giriflim Sermayesi 
Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi.

Bu risk sermayesi flirketi, yerli ve ya-

banc› kaynakl› risk sermayesi pazar›n-

dan ortak bulmakta zorlanan KOB‹’le-

rin finansman gereksinimlerini karfl›la-

mak amac›yla, 2004 y›l›nda TOBB,

Halk Bankas›, TESK, KOSGEB ve 16

de¤iflik sanayi ve ticaret odas› ortakl›-

¤›yla, 25 milyon YTL’lik fon kapasitesi

ile kurulmufltur.

KOB‹ Giriflim Sermayesi A.fi.nin amac›

vizyon sahibi giriflimcilerin, Türkiye

ekonomisine katk› sa¤layacak rekabet

avantaj›na sahip ürün veya hizmet

projelerini, sermaye ve yönetim deste-

¤i vererek gerçeklefltirmektir.

Kobi Giriflim Sermayesi A.fi. 
Hangi fiirketlere Ortak Oluyor?

- KOB‹ ölçe¤inde olan (250 kifliden

az personeli olan ve y›l›k net sat›fl›

has›lat› veya mali bilançosu 

25 milyon YTL’yi aflmayan) 

firmalar

- fiu anda k›smi borcu olsa bile, 

gelecek dönem nakit ak›fl›nda iyi

bir gelir bekletisi olan firmalar

- 500 bin dolar ile 5 milyon dolar 

Burada esas soru fludur: fiirkete ne

kadarl›k bir yeni sermaye girifli

yap›lmal›d›r ve bu yap›ld›¤›nda

flirketin problemleri gerçekten ka-

l›c› olarak çözülebilecek midir?

Gereksinim duyulan sadece ek

sermaye midir, yoksa yeni bir viz-

yon ve yeni bir yönetim perfor-

mans› m›d›r ayn› zamanda?

Dolay›s›yla yerli ve yabanc› kö-

kenli risk sermayesinin kullan›la-

bilir hale gelmesi için  KOB‹’leri-

mizce yap›lmas› gereken ifl, güve-

nilir bir denetim firmas›yla veya

bir dan›flman kifliyle birlikte ken-

dilerini fleffaf hale getirmektir.



Yorum

aras›nda finansman ihtiyac› olan 

firmalar

- Teknolojik farkl›l›k yaratarak 

pazarda rekabet avantaj› sa¤layan

veya geliflme potansiyeli olan 

ürün-hizmet portföyü sunabilen

firmalar

- Teknik ayr›nt›lara hakim, pazar ve

müflteriler hakk›nda bilgi sahibi, 

dürüst  giriflimcilerin sahip oldu¤u

firmalar

- Ortakl›ktan 5-6 y›l sonra, KOB‹ 

Giriflim Sermayesi A.fi.’nin hisse

pay›n› satarak yat›r›mdan 

ç›kabilece¤i firmalar.

KOB‹ Giriflim, Kredi Deste¤i 
Veriyor mu?

Hay›r vermiyor. KOB‹ Giriflim, serma-

ye deste¤i sa¤layarak firmalara ortak

olmaktad›r.

KOB‹ Giriflim fiirketi Olmayan 
Giriflimcilere veya S›f›rdan 
Yap›lacak Yat›r›mlarla 
‹lgileniyor mu?

Henüz flirketi olmayan veya hiçbir ya-

t›r›m yapmam›fl giriflimcilerle ilgilenil-

memektedir. Yat›r›m yap›lacak giriflim-

cinin ve flirketinin, baflvurdu¤u alanda

en az 1-2 y›ll›k geçmiflinin olmas› bek-

lenmektedir.

KOB‹ Giriflim Ortak Olaca¤› 
fiirketlerde Ço¤unluk Hissesini
Al›yor mu?

KOB‹ Giriflim, ortak oldu¤u flirketler-

de ço¤unlukla hissedar› olmak yerine,

imtiyaz hakk›na sahip az›nl›k hisseda-

r› olmay› tercih etmektedir.

Bütün Firmalar›n Baflvurular› 
Kabul Ediliyor mu?

Sektöründe yo¤un rekabetin yafland›¤›

ve di¤erlerinden ay›rt edici farkl›l›kla-

r› olmayan firmalar›n baflvurular› ka-

bul edilmemektedir.

Büyük Miktarda Borcu Olan 
Firmalar›n Baflvurular› Kabul
Ediliyor mu?

Bu tür firmalar›n baflvurular› kabul

edilmekte ancak, gelecek dönem nakit

ak›fl öngörülerine göre karfl›lanamaya-

cak büyüklükte borcu var ise de¤erlen-

dirmeye al›nmamaktad›r.

fiirket Fizibilitesi Kim Taraf›ndan
ve Nas›l Haz›rlanmaktad›r?

Fizibilite çal›flmalar› ve flirket mali-hu-

kuki denetimi, KOB‹ Giriflim ve anlafl-

mal› profesyonel yat›r›m dan›flmanl›k

firmalar› ile beraber yap›lmaktad›r. Fi-

zibilite çal›flmalar›n›n maliyetinin ço¤u

KOB‹ Giriflim taraf›ndan karfl›lanmak-

ta, baflvuran giriflimcilerden belirli

oranlarda bu maliyeti bölüflmeleri is-

tenmektedir. Fizibilite çal›flmalar›nda

flirketin mevcut durumu ile birlikte ge-

lecek döneme iliflkin nakit ak›m öngö-

rüleri de de¤erlendirilmektedir. Giri-

flimciye fizibilite raporlar› ve mali-hu-

kuki denetim raporlar› verilmemekte

ancak, rapor sonuçlar› özet olarak bil-

dirilmektedir.

KOB‹ Giriflim, fiirket Yönetimine
Kar›fl›yor mu?

KOB‹ Giriflim, flirketin günlük-operas-

yonel iflleyifline kar›flmaz ancak, strate-

jik ve önemli kararlar›n al›nmas›nda

aktif rol üstlenir.

KOB‹ Giriflim, fiirketlerin 
Yönetiminde Görev Al›yor mu?

KOB‹ Giriflim, ortak oldu¤u flirketler-

de hissesi oran›nda yönetim kurulu

üyeli¤i almakta ve flirketin finansman

yöneticisini atamaktad›r.

KOB‹ Giriflim, Yat›r›mdan 
Ç›karken, Nas›l Bir Yol Takip 
Etmektedir?

Yat›r›mdan, ç›k›fl mevcut KOB‹ Giri-

flim hisselerinin giriflimciye veya üçün-

cü flah›slara sat›fl› veya halka arz edil-

mesi ile gerçeklefltirilmektedir. KOB‹

Giriflim’in yat›r›mdan ç›k›fl tutar›, flir-

ketin mevcut durumu ile birlikte gele-

cek döneme iliflkin nakit ak›m öngörü-

leri dikkate al›narak tespit edilmektedir.

KOB‹’lere Yard›mc› Olan 
Kurulufllar

KOB‹’lerin problemlerine ve özellikle

sermaye yetersizli¤i sorununa yard›m-

c› olabilmek için bir çok kamu kurulu-

flu görev yapmaktad›r. Gerçi bu kuru-

lufllara sa¤lanan fonlar KOB‹’lerin ge-

reksinimleri ile k›yasland›¤›nda henüz

çok yetersiz kalmakla birlikte, baz›

KOB‹’ler bu fonlardan yararlanabil-

mektedir.

Kredi almak, kredi garantisi almak,

teflvik almak, kat›l›m pay› almak gibi

destekleri içeren bu hizmetlerden ya-

rarlanmak için KOB‹’lerimiz afla¤›daki

kurulufllara baflvurabilirler;

KOSGEB : www.kosgeb.gov.tr

TÜB‹TAK-TEYDEB: www.tubitak.gov.tr.

TTGV: www.ttgv.org.tr

KGF: www.kgf.com.tr

KOBIAS: www.kobias.com.tr

TOSYÖV: www.tosyov.org.tr

HALK BANKASI: www.halkbank.com.tr

MEKSA: www.meksa.org.tr ❚

Bülent Vural
Berlin Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisli¤i ve Üretim Teknolojileri
Bölümü mezunudur. 

‹TÜ ve YTÜ’de ö¤retim görevlisi ola-
rak çal›flm›flt›r. 

Bosch Rexroth, Wilo ve GC gibi
uluslararas› gruplar›n Türkiye 
firmalar›n› kurmufl ve yöneticili¤ini
yapm›flt›r.




