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1. KOBİ Nedir?
Kobi’nin tanımı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te aşağıdaki şekilde yapılmıştır:
• İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden,
• Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri Yüz Yirmi Beş Milyon

Türk Lirasını aşmayan ekonomik birimler veya girişimlerdir.

Kobilerin fonksiyonlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
• Bireysel yatırımları teşvik ederek ekonomide hareketlenmeler sağlar.
• Ürün ve hizmet çeşitliliği sağlarlar.
• İstihdam yaratarak daha küçük bölgelerde dahi iş imkanı sağlar.
• Yatırım maliyetleri büyük işletmelere nazaran daha düşüktür.
• Ekonomide büyük sanayi şirketlerinin destekleyicisi ve tamamlayıcısıdır.
• Taleplere göre çok daha kolay ve hızlı şekillenebilirler.
• Dengeli kalkınmayı sağlarlar.
• Gelir dağılımında, politik ve sosyal sistemlerde denge sağlarlar.
• Hızlı karar alabilme esnekliğine sahip yapıdadırlar.

2. Ziyarette Bulunulan Kobilerimiz
Odamız adına Kobileri İzleme Komitesi olarak kendi içimizde oluşturduğumuz Kobi 
Ziyaretleri Gurubu olarak çeşitli sektörlerden Kobiler ile görüşmeler yaparak hem genel 
gidişata hem de Pandemi sürecine dair görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimizde yer 
alan Kobileirmizin sektörleri iletişim ve güvenlik teknolojileri,tekstil,gıda,nakliye ve 
lojistik,matbaa,ve basım işleri şeklindedir. 

3. Covid 19 Salgınının Küresel ve Türkiye Ekonomisi
Üzerindeki Etkileri
Tüm dünya ve Türkiye’de hızla yayılan Covid 19 virüsü sebebiyle, tüm ekonomik sistem 
ve süreçler tamamiyle olağandışı bir durumla karşılaşıldığından mevcut dengelerini 
kaybetmiştir. Hem üretim hem de hizmet sektörlerinde ciddi manada ciro ve faaliyet 
kaybına sebebiyet vererek şirketlerde kayıplara yol açarken istihdam edilen personel 
için de azalan iş hacmi dolayısıyla iş kayıpları ve geçim sıkıntıları baş göstermeye 
başlamıştır. Sürecin ne kadar süreceği veya ne zaman biteceği kestirilemediğinden 
akış içerisinde sağlam kalmaya çabalayan şirketler diğer yandan da motivasyonlarını 
koruyarak hem kendilerini hem de çalışanlarını korumaya çalışmışlardır. 
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Corona virüs salgını sürecinde ekonomik belirsizliklerden dolayı haliyle piyasadaki 
talep, zorunlu ihtiyaç ürünleri haricinde oldukça azaldı. Yapılan araştırmalarda 
mecburi ihtiyaç dışındaki ürünlerin taleplerinde yaklaşık %70 oranında azaldığı tahmin 
edilmektedir. Talepteki daralmaların ekonomik belirsizlikler dışındaki bir diğer sebebi de 
uluslararası ticaretin, ülkeler arasındaki giriş çıkışların kapatılması ve tedarik ve lojistik 
süreçlerin durdurulması olmuştur. Böylelikle ekonomiler tamamen içe kapanarak kendi 
kaynaklarıyla bu süreci atlatma çabasına girmiş, zayıf ekonomilerde ciddi sorunlar baş 
göstermeye başlamıştır.

Tüm bu sorunlar sonucunda tüketici davranışları etkilenmiş ve harcama dağılımları 
yön değiştirmiştir. Bu değişimin hangi sektörleri nasıl etkilediği yapılan bir araştırmada 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir :

Tüketici Harcamalarındaki Gelişmeler Tablosu

Kaynak : HSBC, age.
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Özellikle küçük ve orta ölçekleri firmalar bu süreçte devamlılığını sağlamak ve 
faaliyetlerine devam etmek konusunda oldukça zorlanmışlardır. Yasaklanan uluslararası 
giriş çıkışlar,sınır kapama ve seyahat engelleri dolayısıyla iş hacimlerinde düşüşler 
yaşanırken aynı zamanda firmalar küçülme eğilimine girmiş ve istihdam azalışı 
kaçınılmaz olmuştur. Kayıt dışı çalışanlar ve daha çok günü birlik kazanç sağlayan 
hizmet sektörü çalışanları ve küçük esnaf bu süreçte mağdur olanlar arasında ilk sırada 
gelmektedir denilebilir. Alınan ilk tedbirlerde çalışanlar garanti altına alınmazken, 
sonraki tedbirlerde verilen desteklerle çalışanların bu süreçte işten çıkarılmaması 
konusunda güven sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki aksiyonlardan 
bazıları aşağıdaki gibidir:

• İşten çıkarmalar 3 ay süreyle durdurulmuştur.
• 3 aylık süreyle Kısa Çalışma Ödeneği uygulanmıştır.
• Faaliyetleri duran firmalar için yıllık vergilerin bir kısmı alınmayacak şekilde

güncelleme yapılmıştır.
• Belediye ve özel idarelere ait taşınmazların kira bedelleri 3 ay ertelenmiştir.

Dış Ticaret açısından süreci incelediğimizde ise; pandemi döneminin başlarında 
ihracatın artacağı öngörülmüş ancak süreç beklendiği gibi gelişmemiştir. Üretim 
faaliyeti gösteren firmalar genellikle hammadde ihtiyaçlarını ithalat ile sağladıklarından 
bu süreçte kısıtlamalar ve uluslararası ticaretin sınırlanması sebebiyle ithalat süreci de 
sekteye uğramış ve üretim faaliyetlerini de durma noktasına getirmiştir. Dolayısıyla 
ithalat süreci üretim sektörünü, üretim sektöründeki negatif etkiler de ihracat 
faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Özetle tüketici davranışı ve tasarruf alışkanlıklarındaki değişiklikler, ülkeler arası 
kısıtlama ve sınırlamalar, iş gücü ve üretimin durağanlaşması gibi sebeplerle bu süreç 
tüm dünya ekonomilerini beklenmedik şekilde etkilemiş ve büyük dar boğazları 
başlatma yönünde bir eğilim getirmiştir.
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4. Covid 19 Sürecinin Sektörlere Etkisi
Corona virüs, birçok sektörde beklenmedik etkiler yaratırken kimi sektörde olumlu 
kimi sektörde ise olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Bu süreçte olumlu sonuçlar alan 
sektörlerden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

• İlaç ve sağlık sektörü,
• Hijyen ve kişisel bakım ürünleri sektörü,
• E – Ticaret firmaları,
• Temel ihtiyaç maddeleri ve gıda sektörü, bu ürünlerin sağlandığı zincirler,
• Teknoloji , iletişim  ve bilişim sektörü

Pandemi sürecindeki kısıtlama ve aksaklıklardan dolayı olumsuz etkilenen sektörler ise;

• Hizmet sektörü ( Turizm, otel, restoran,eğlence dünyası)
• Hacmi minimuma inen ulaşım sektörü,
• Tekstil,
• Eğitim,
• Sanat faaliyetleri ve etkinlikler,davet ve organizasyon aktiviteleri,
• Temel ihtiyaç dışında kalan hızlı tüketim sektörü,
• Serbest meslek faaliyetti gösterenler,
• Tarım,
• Otomotiv üretimi ve satışı,
• Gayrimenkul sektörü,
• Üretim, İmalat sanayi .

Ziyaret ettiğimiz Kobilerden özellikle ithalat ve ihracat yapanlar için; Covid sürecinde 
operasyonel aksaklıklar yaşandığını, gümrük vergilerindeki artışın negatif etkiler 
yarattığını, özellikle lojistik ve ihracat süreçlerinde duraksamalar ve gecikmeler 
yaşandığı belirtilmiştir. Yine ziyarette bulunduğumuz iletişim ve güvenlik teknolojileri 
alanında faaliyet gösteren Kobimiz; İletişim ve teknoloji ürünleri satan marketlerin 
pandemi sürecinde kapanması satışlarını etkilemesine rağmen, son dönemde artan 
kurlar nedeniyle cirolarının artığını, fakat karlılıklarını artıramadıklarını beyan etmiştir.
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5. Pandemi Sürecinde Kobilerin Finansmanı
Finansman açısından baktığımızda , Pandemi sürecinden kaynaklı alacakların tahsil 
edilememesi, üretilen ürünlerin müşteriye iletilememesinden kaynaklı stokta taşıma 
maliyetlerinin yükselmesi söz konusu olmuştur.
Görüştüğümüz Kobilerin bir kısmı, faizler yüksekken aldığı kredileri Covid-19 Pandemi 
sürecinde devlet destekli düşük faizli  kredi olanağından, SGK ve KDV gibi ertelemelerden 
faydalandıklarını iletmiştir. Bu açıdan Kobilerin rahat bir nefes aldığı söylenebilir. 
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmamız, finansmanını daha ziyade öz sermaye 
ile sağlarken yine bu süreçte düşük faizli kredi olanağından, SGK ve KDV gibi 
ertelemelerden faydalandıklarını ilettiler. 
Lojistik sektöründeki firmamız da yine yatırımlarını düşük faiz söz konusu ise 
değerlendirip, değilse kendi kaynakları ile durum değerlendirmesine gidecek şekilde 
ilerlettiğini belirtmiştir.

6. Pandemi Sürecinde Personel Durumu
Pandemi sürecinde Kobilerimiz her ne kadar zor bir döneme girmiş olsalar da mümkün 
olduğunca personeli mağdur etmeden süreci götürmeye çalışmışlardır. Hem devletin 
bu konudaki işten çıkarmama kararı hem de Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret 
Desteği ile desteklenmişlerdir. Tüm firmalar Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret 
Desteği avantajından yararlanarak personel için de sorun oluşturmamaya çalışmıştır. 
Kobilerimizin büyük çoğunluğu özellikle bu süreçte personellerine ve ihtiyaç sahiplerine 
sosyal yardımlarının artığı, çalışanların demotive olmasına engel olmaya çalışmıştır. 

7. Kobilerin Reklam, Pazarlama, Markalaşma Süreçleri
Görüştüğümüz firmalar genellikle daha fazla katma değer sağladığı düşüncesiyle 
markalaşma konusuna önem vermektedir. İletişim ve güvelik teknolojileri sektöründe 
faaliyet gösteren firma, fuarlara katılıp tanıtım yapılmaktadır. Aynı zamanda yurtdışına 
distribütörlükler verilmekte ve ihracat yapılmaktadır. Bununla birlikte teknik destek 
de sağlamaya devam etmektedir. Ancak bu süreçte tüm dünyada fuar ve ziyaret 
faaliyetleri duraksadığından ne yazık ki sekteye uğramıştır. 

Bu süreçte yüz yüze aktiviteler için şartlar uygun olmadığından firmalar özellikle sosyal 
medya aracılığıyla reklama ve markalaşmaya yönelmişlerdir. Daha geniş kitlelere daha 
hızlı bir şekilde ulaşmak, sosyal medya fenomenleri aracılığıyla bilinirlik ve güvenilirlik 
sağlayarak yer edinmek gibi hedefler güdülmektedir. 
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Söz konusu firmalarımızın bir kısmı aynı zamanda sosyal destek projelerinde yer alarak 
bunun yanında burs desteği de sağlamaktadır. 
Kobilerimizin bir kısmı ise; reklama ve markalaşmaya öncelik vermeyerek klasik 
yöntemlerle müşteriye ulaşarak ilerlemektedir. Yalnızca sosyal medya aracılığıyla 
uygulanan tanıtımlar söz konusu olacak şekilde bir strateji belirlenmiş durumdadır. 

Markalaşma çalışmalarının yanında çoğunluğu Aile Şirketi olan Kobilerimizde 
kurumsallaşma çalışmaları da yapılmaktadır. Görüşülen firmalardan bazılarında 
kurumsallaşma adına eğitimler alınarak, yönetim kadrosu profesyonellere bırakılmaya 
ve böylelikle aile yapısından uzaklaşılmaya çalışılmaktadır. Söz konusu Kobilerimizden 
Aile Anayasası oluşturanlar da görülmüştür. Böylelikle şirket içerisinde daha 
profesyonel bir yapı kurularak karar mekanizmasının bireysellikten çıkması yönünde 
adımlar atılmaktadır. Aile fertleri kendilerine ihtiyaç duymayan bir yönetim şekli 
oluşturmaya çalışmaktadır.

8. Destek ve Teşvikler
Bu süreçte fazlasıyla destek ve teşvik paketi açıklanmış olsa da firmalar tarafından 
çoğunlukla Kısa Çalışma Ödeneği, KDV ve Stopaj vergileri ve SGK Prim ödemelerinin 
6 ay süreyle ötelenmesi, düşük faizli kredi kullanımına olanak sağlanması, halihazırda 
kredi borcu olan firmalar için ödemelerin ötelenmesi gibi destek ve teşvikler 
değerlendirilmiştir. Böylelikle hem finansal olarak bir nebze de olsa dar boğazdan 
çıkılabilmesi hem de çalışan kesimin mümkün olan en az düzeyde zararla bu sürecin 
atlatılması amaçlanmıştır. 
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9. Mali Müşavirlerden Beklentiler
Çalışmamızın son kısmında ise Kobilerimizin biz meslek mensuplarından beklentilerine 
yer vermek isteriz. Ziyarette bulunduğumuz, içinde bulundukları şartları ve mevcut 
süreçlerini konuştuğumuz ve incelediğimiz Kobiler biz Mali Müşavirler’den genellikle;

• Güncellenen yasal düzenlemeler, gelişmeler ve mevzuatlar
• Kendilerine avantaj ya da dezavantaj sağlayacak yasal yükümlülükler,
• Faydalanabilecekleri destek ve teşvikler,
• Sektörel ve piyasaya dair analizler,
• Şirketlerine vizyon kazandıracak paylaşımlar,
• Finansal analiz ve stratejik yönlendirmeler konularında destek beklemektedir.

Belirtilen konu başlıklarındaki tüm gelişmelerde, sağlıklı ve hızlı bilgi akışı ile zamanında 
iletişim kurulması konusunda beklentileri olduğunu belirtmişlerdir.
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