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Organize Sanayi Bölgelerinde 
Faaliyet Gösteren İşletmelere 
Sunulan  KOBİ Sigortalari ve 
Değerlendirilmesi

Özet

KOBİ’ler riskten en çok etkilenen kesim olarak, varliklarini riskler karşisinda kay-
betmekte, varliklarini yenilemede ve üretime devam etmede zorluklar yaşamak-
tadir. Sigorta, risk gerçekleştiğinde KOBİ’lerin faaliyetlerinin aksamadan devam 
etmesini ve hasarin tazminini sağlamaktadir. KOBİ’lerdeki sigortalilik oraninin 
düşük olmasi sigorta pazarina ilişkin ciddi bir potansiyel yaratmaktadir. Bu sek-
tör açisindan önemli bir durum olup, bu potansiyele yönelik olarak da KOBİ si-
gortalari sunulmaktadir. Çalişmada öncelikle KOBİ’ler hakkinda genel bir değer-
lendirme yapilmiş, daha sonra KOBİ sigortalarina ilişkin kavramsal bir çerçeve 
çizilmiştir. Çalişmanin son bölümünde KOBİ sigortalari hakkinda bir durum tespi-
ti yapmak üzere Türkiye genelinde Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet göste-
ren KOBİ’lere yönelik bir anket çalişmasi uygulanmiştir.
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Assessment of SME Insurances for Enterprises 

in the Organized Industrial Zone
Abstract

SMEs are affected a great deal of risk, as a result of this risk losing their assets, 
renewal of assets and to be in difficulty for continue to the production. When the 
risk occurs, SME Insurance provides compensation for damage and continue to 
the activities without disruption. As a natural consequence of the low insurance 
rate, SMEs have great potential in the insurance market. This potential is impor-
tant for the sector thus SME Insurances are generally presented the market. In 
this study, primarily it has been made a general assessment about SMEs. Then 
a conceptual framework is presented to the SME insurance. A survey was appli-
ed for SMEs from the Organized Industrial Zones in nationwide to make due di-
ligence about SME insurance.
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