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ÜLKE RAPORLARININ SUNUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ - STATE OF ART  

Dreamy m- Learning Projesinin hedef kitlesi, evlerinde el işi üreten düşük eğitim seviyesine 
sahip kadınlardır. Bu kadınlar dezavantajlı konumdadır ve sosyal olarak dışlanmış grubu 
temsil ederler. 
AROPE olarak kısatılmış olan yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski, ya yoksulluk riski altında 
olan, ya ciddi biçimde maddiyattan yoksun olan ya da çok düşük iş yoğunluğu olan hane halkı 
anlatılmaktadır. AROPE oranı, yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski taşıyan toplam nüfusun 
payıdır. Avrupa İstatistik Kurumu (2018) verilerine göre 2015 yılında, 118.7 milyon insan ya 
da AB-28 nüfusunun %23.7 ‘si yoksulluk ya da sosyal dışlanlanma riski altındaydı.(AROPE) ve 
bunların büyük bir çoğunluğu düşük eğitim seviyesindeki insanlardan oluşmaktaydı(Eurostat 
ilc_peps010) 
 
 
Yoksulluk ya da sosyal dışlanmayla karşı karşıya kalan kadınların payı, 2015'teki erkeklerin 
payına karşılık 1,4 puan daha yüksekti. AB'de erkeklerden 12 milyonluk farkla daha fazla 
kadın yoksulluk içinde yaşamakta. 
 
Şekil A1, AB-28 ve Dreamy m – Learning proje ortağı ülkelerdeki yoksulluk ve soysal dışlanma 
riskindeki kadınları göstermektedir. 
 
2015 yılında, Türkiye’de (%40) ve Yunanistan’da (%36.4) oranları ile kadınların üçte birinden 
fazlası yoksulluk ve sosyal dışlanma riskindeydi.  Polonyalı ve Sloven kadınların (sırasıyla 
%23.9 ve %22.8 )  olan AROPE oranları Türkiye ve Yunanistan’dan daha düşüktü. Ölçeğin 
diğer ucunda yoksulluk veya sosyal dışlanma riskindeki kadınlar (% 17,5)’lik paylarıyla en 
düşük  Fransa’da kaydedilmiştir. AB 28 ortalaması% 23.9 idi. 
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Kaynak: Avrupa İstatistik Kurumu  Veri Tabanı  2018 [ilc_peps01]     

Şekil  A 1 Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Riski Altındaki 
Kadınlar (18 Yaş ve  üzeri nüfus- %) 

       Türkiye        Yunanistan         AB28           Polonya        Slovenya         Fransa 
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Avrupa İstatistik Kurumu 2018 verilerine göre, 2015 yılında en alt seviyede ortaöğretime 
 erişebilmiş  yetişkinlerin% 34,7'i, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaydı. Kadınların  
karşılaştıkları engeller, onların tüm yaşam alanlarına tam katılımdan dışlanmalarına yol açar.   
Bu nedenle eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamış kadınların yoksulluk ve sosyal  
dışlanma içerisinde yaşaması erkeklere göre daha olasıdır. Diğer sebeplerin yanısıra, gerçek 
 şu ki ev işleri ve bakıcılık görevlerinin çoğunlukla kadınların üzerine düşmesi nedeniyle, çoğu 
 işsiz ya da atıl, düşük ücretli işlerde, istemeyerek yarım-gün işlerde ya da düşük iş güvenliği  
olan yerlerde çalışmaktadır. 

       Şekil-2 Uluslararası Eğitim Sınıflandırma Standardı(ISCED 2011)’na göre eğitime erişim 
seviyelerine bakarak yoksulluk ve sosyal dışlanma riskindeki 18 ve üzeri yaş kadınların 
oranını göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil-2 2015 yılında 18 ve üzeri yaştaki kadınların eğitime erişim oranlarına göre yoksulluk ve 
sosyal dışlanma oranlarını göstermekte.  Şekil-2 ‘de, 2015 yılında eğitime erişimi en düşük 
düzeyde olan kadınların(0-2 seviyesi- ilköğretim, ilköğretim ve alt ortaöğretimden daha 
düşük) Türkiye’de (%46.4), Yunanistan’da (%40.5 ), Slovenya’da (%40.9), Polonya’da (%36.7) 
ve  Fransa’da (%25.1) oranlarıyla en yüksek yoksulluk ve sosyal dışlanma riskine sahip olduğu 
görülmektedir.  28 Avrupa Birliği ülkesinde bu oran ortalama %34.7’di. 

 
Çalışan ya da çalışmayan düşük eğitimli kadınların çoğu el işi ile uğraşmakta. El işi ürünler 
günümüzde müşterilerin gözünde daha değerlenmekte olmasına rağmen, kadınların çoğu 
ürünlerinin gerçek değerinin ya da ürünlerinden ticari olarak nasıl yararlanacaklarının 
farkında değiller. Bu kadınların çok azı, böyle değerli yetenekleri sayesinde düzenli gelir elde 
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Şekil A 2. Eğitime erişim seviyelerine göre yoksulluk ve sosyal 
dışlanma  riskindeki kadınlar(18 ve üzeri yaş nüfus %) 
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etme imkanı bulmaktadır. Bu elişleri bazen aile yararına ve bazen de çoğunluğu yerel 
pazarlardaki yerel müşterilere ve komşulara gelir elde etmek amacıyla satılmaktadır. 
Dolayısıyla, kadınların kullanmadıkları ya da ekonomik ve akıllıca yeterli şekilde kullanmayan 
yetenekleri mevcuttur. Bu tespit ışığında el işlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için 
yetişkin eğitimi yoluyla onlara yol gösterecek kapsamlı  bir program ile geliştirilebilir Bununla 
ilgili olarak, son yıllarda yetişkin eğitimi alanında mobil öğrenme gündeme gelmiştir. Mobil 
cihazlar, yetişkin öğrenimine erişimi yaygınlaştırıcı büyük bir bir potansiyele sahiptir ve 
yetişkinleri örgün ya da yaygın eğitim fırsatları için destekleyebilir.  Mobil öğrenme 
programları her ne kadar becerilerin geliştirilmesi için tasarlanmış olan ders açıklamaları 
yönetimi, ders planları, sınavlar, mesajlar vb için çok uygun olsa da,  düşük eğitim 
seviyesindeki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için uygun değildir. Bu görüş genelikle, mobil 
öğrenmenin bu durumdaki insanlar için uygun değildir inancından kaynaklanmaktadır. Ancak 
günümüzdeki gelişmelere göre bu bakış açısının değiştirilmesi bir gereksinimdir.  Artık bu 
günlerde cep telefonları üstün statü sembolü değildir, her gelir seviyesindeki yetişkinler için 
ihtiyaç haline gelmiştir. Artık akıllı telefonlar lüks olmaktan çıkmıştır. Günümüzde   
Akıllı telefon pazarında temel telefonlara geçişe şahit olunmktadır. Bu nedenle günümüzde, 
eğitimde cep telefon kullanımının yaygınlaştırılması ve değerlendirilmesi için uygun eğitim 
düzenlemelerinin geliştirilmesi temel yaklaşım olmalıdır. Bu gerçeklere dayanarak,  evlerinde 
el işi üreten düşük eğitim seviyeli dezavantajlı kadınlar hedef grubumuzu oluşturmaktadır. 
Amaç, bu kadınların akıllı telefonları etkin kullanarak dijital pazarlarda el işlerini satabilmeleri 
için digital ve girişimcilik becerileri elde edinmelerine yardımcı olmaktır. Amacımızı 
gerçekleştirmek için iOS ve Android sistemine sahip telefonlarda çoklu dil seçeneğiyle 
kullanılacak bir program geliştirilecektir.  Bu program aynı zamanda açık web ulaşımına da 
sahip olacaktır.  Kullanıcılar bu program sayesinde becerilerini geliştirmek için gerekli bilgiye 
ulaşacaklardır. Proje sürecinde ve sonunda, açık platformlardan indirilebilir olan bu mobil 
uygulama tamamen fonksiyonel ve test edilmiş olacaktır. Bu platform sayesinde kadınlar 
ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla erişebilecekler. Öğrenme araçları, ilgili bilgilere esnek, 
daha hızlı ve daha fazla erişim sağlayacak, kullanıcı dostu arayüz, daha az bilişsel yük, çok 
bilgi yerine yeterli bilgi içerecektir. Her modül, özel ve gerçekçi hedefler içerecek  ve 
kullanıcılara cep telefonlarını kullanarak el yapımı ürünleri eletronik ortamda satabilmeleri 
için adım adım yol gösterecektir.  Kılavuzluk özelliği sayesinde, eğitim programının sonunda 
kadınlar kendi cihazlarının daha gelişmiş fonksiyonlarını kullanabilecek ve kendi işlerini 
kurmak için gerekli bilgi, bilgi birikimi ve eğitimi elde edebileceklerdir. Amacımız onlara çok 
basit bir yolla sağlam bir temel kazandırmaktır. Böylece, bir e-ticaret sitesi aracılığıyla 
ürünleri satabilecek bir Instagram hesabı oluşturabilecekler; İnternet alan adı alabilecekler, 
ürünlerinin fotoğraflarını çekebilecek ve bir web sitesine yükleyebilecekler, ilgili yerel - 
uluslararası bağlantıları, tedarikçi firmalarını, bankada bir hesap açmayı, şirket kurulumunu, 
kargo operasyonlarını vb. bu mantıkla öğrenecekler, her zaman yönergelerle adım adım 
ilerleyeceklerdir. Bu amaçlara uygun olarak, şimdiye kadar yaptığımız proje faaliyetleri 
kapsamında, projenin başında her ülke kendi ulusal raporunu hazırlamıştır. Ardından, Ülke 
raporları daha sonra tek bir özet rapor halinde derlenmiştir. Dolayısıyla, SOTA raporların 
ulusal sonuçlarını yansıtıcaktır.  Bu çalışmada sunulan ulusal raporlar, bu projenin en önemli 
birleşenlerinden biridir. İhtiyaç analizi kapsamında ; her bir ortak ülkenin yasal ve bürokratik 
mevzuatı incelenmiş ve aynı şekilde şirket kurma süreci, faturalarla ilgili yasal düzenlemeler, 
e-arşiv fatura uygulaması, diğer  yasal ve bürokratik düzenlemeler, kamu ya da devlet 
teşvikleri vb.  gibi rapor olarak sunulmuştur.  Bu raporlar ülkelerin kurallarına  ve 
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mevzuatlarına göre şekillendirilecek ve eğitim programı(bazı modüller için özellikle 
değişecektir) içeriğinde kullanılacaktır.  Tablo 1  ülke raporlarına genel bir bakış sunmaktadır, 

                                              Table A.1. Ulusal Raporlara Genel Bakış 

 TÜRKIYE  YUNANISTAN SLOVENYA POLONYA FRANSA 

KADINLARIN 
FAALİYETLERİNİ 

BAŞLATMAK İÇİN 
VERGİ MUAFIYETI 

Evet(Vergi 
Muafiyeti) 

Hayır Hayır Hayır 
Evet (KDV 
muafiyeti) 

KAYIT IÇIN ILK ADIM-
TICARET ODASI 

Evet 

 

Evet 

  

Evet 

 

Evet 

 
KAYIT SÜRECI Benzer Benzer Benzer Benzer Benzer 

KADINLAR IÇIN 
FINANSAL DESTEK 

/DEVLET BAŞLANGIÇ 
SERMAYESI 

Evet Hayır Hayır Hayır Evet 

BASLANGIÇ IÇIN 
FINANSAL DESTEK 

/DEVLET BASLANGIÇ 
SERMAYESI 

Evet Evet  Hayır Evet 

DIGER BASLANGIÇ 
DESTEK TESVIKLERI 

(AB, STK VB) 
Evet Evet Evet Evet Evet 

VERGI ÖN ÖDEME YA 
DA YATIRILMIS 

KURULUS SERMAYESI 
Hayır Evet Evet Hayır Evet 

E-SATIS IÇIN ZORUNLU 
LISANS YA DA IZIN Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

ULUSAL INTERNET 
SITELERI Evet Evet Evet Evet Evet 

ELEKTRONIK E-
FATURA 

ZORUNLULUĞU 
Hayır Hayır Evet Hayır Hayır 

TİCARI ISIM KAYIT 
PROSEDÜRÜ 

Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı 

E-SATICILAR IÇIN 
TÜKETICI KORUMA 

YASASI GARANTILERI 
Evet-Aynı Evet-Aynı Evet-Aynı Evet-Aynı Evet-Aynı 

E-TICARET SATIŞ 
SÖZLEŞMESI 

Evet-Aynı Evet-Aynı Evet-Aynı Evet-Aynı Evet-Aynı 

EELETRONIK ÖDEME 
YÖNTEMLERI 

Aynı Aynı Aynı Aynı Aynı 
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ULUSAL RAPOR- TÜRKİYE 

GİRİŞ  

Günümüzde kadınlar toplam Avrupa nüfusunun %52’sini oluşturmakta ancak bu oran AB 

serbest meslek sahiplerde yalnızca %34.4 ve yeni başlayan girişimciler de  %30. Türkiye’de 

kadın nüfusu toplam nüfusun %49.8’ini oluşturmakta ve Türkiye’de işveren olarak çalışan 

kadınların oranı %9’dur. Dolayısıyla, kadın yaratıcılığı ve girişimcilik potansiyeli, az gelişmiş bir 

ekonomik büyüme kaynağı ve daha fazla geliştirilmesi gereken işlerdendir(EC2017). 

Kadın girişimciliği hala yükselmekte olmasına rağmen, kadın girişimler Türkiye için sıkıntılı  bir 

konudur. 

Türkiye’de yapılan araştırmaların sonucu olarak, kadın girişimcilerle ilgili olarak ortaya çıkan 

ortak sorunların başında şunlar gelir; kadınların rolleriyle kalıplaşmış olduğu sosyal ve 

kültürel çevre, eğitim eksikliği, aile tepkileri, ev işlerinin aşırılığı, finansman zorlukları ya da 

ekonomik teşviklere erişim güçlüğü, güvenirlirliği sağlamak için erkeklere göre daha çok 

kadının daha fazla çaba sarf etme ihtiyacı ve kadının kişisel özgürlüğünün kullanılması ihtiyacı 

Ataerkil kültürün cinsiyet rolleri üzerindeki etkisi bazı araştırmalar tarafından ortaya 
konulmuştur.  Başka bir deyişle, kadınların toplumdaki rolü büyük ölçüde geleneklerle, kültür 
ve değerlerle tanımlanmıştır. Fakat sosyo kültürel farklılıklar olsa dahi, aslında AB 
ülkelerindeki kadınların hepsi dolaylı ya da dolaysız bu sorunların çoğuna sahipler.  Engeller, 
dezavantajlı kadınlar için çok daha yüksek, özellikle de düşük gelir ve eğitim seviyesinde 
olanlar için.  Bu bakış açısıyla Dreamy m-Learning projesi dezavantajlı kadınların kendi işlerini 
kurmaları için geliştirilmiştir. Amaç, akıllı telefonları verimli bir şekilde kullanarak, el işi 
ürünlerini dijital pazarlarda satabilmeleri için mobil-dijital ve girişimcilik becerileri 
kazanmalarına yardımcı olmaktır.  Böylece dezavantajlı kadınlar için iş kurma fırsatı 
yaratılacaktır.  
Bu aşamada ülke raporları, dezavantajlı kadınlara yönelik eğitim programına ışık tutacak ve 
eğitim programı bağlamında farklı ülkelerde yollar bulmalarına yardımcı olacaktır. 
 

1. TÜRKİYE İÇİN BAZI İSTATİSTİKİ BİLGİLER  

Türkiye'deki kadınların eğitimde, işgücü piyasası koşullarında ve girişimcilik ortamındaki 
konumlarını ifade etmek için aşağıdaki bölümlerde bazı istatistikler verilmiştir. 

1.1 EĞİTİM  

TUİK’e göre (Türkiye İstatistik Kurumu) 2016 yılında, en az bir eğitim seviyesini tamamlamış, 

ve 25 yaş ve üzeri olanların toplam nüfus içerisindeki oranı %88.9 iken, bu oran erkekler için 
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%95.1 ve kadınlar için % 82.8. Bununla birlikte okuma-yazma bilmeyen kadın nüfus, okuma-

yazma bilmeyen erkek nüfusa göre 5 kat daha fazladır.  2016 yılında 25 ve üzeri yaş  

grubundaki toplam okuma yazma bilmeyen nüfusun oranı %5.1 iken, bu oran erkek nüfusu 

için %1.6 ve kadın nüfusu için %8.5 idi.  Kadın eğitim seviyeleri aşağıdaki Grafik-1’de 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Kaynak: TUIK, Eğitim İstatistiki, 2017 

Grafik-1’de görüldüğü üzere; Kadınların %33.6’sı ilkokul eğitimini tamamlamışlardır.  25 ve 

üzeri yaş grubunda lise ve dengi mezunlarının oranı %19.5 iken, bu oran erkeklerde% 23.5, 

kadınlarda% 15,6'dır. Toplam yükseköğretim mezunlarının oranı %15,5, bu oran erkeklerde 

%17.9 ve kadınlarda %14,1. Ayrıca yüksek lisans ve doktora mezunlarının oranının düşük 

olduğu görülmektedir. 

1.2 IŞ GÜCÜ PIYASALARINDA KADINLARIN KONUMU 

2017 yılında iş gücündeki kişi sayısı 31 milyon 790 bindi. Son yıllarda Türkiye’de kadınların  

daha eğitimli duruma gelmelerine, daha geç yaşta evlenmelerine  ve doğurganlık oranlarının 

düşmekte olmasına rağmen, kadınların iş gücüne katılım oranları, benzer gelişmişlik  

düzeyindeki ülkelere kıyasla oldukça düşüktür.  2017 yılında hanehalkı iş gücü araştırma 
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sonuçlarına göre, Türkiye’de 15 ve üzeri yaş nüfusun iş gücü katılım oranı %51.3 iken, bu 

oran erkekler için %72 ve kadınlar için %33’tü.  Aynı veriye göre, kadınların hanehalkı 

sorumlulukları, kadınların işgücüne katılamamalarının en önemli nedenidir. Öte yandan, 

eğitim durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde, kadınların öğrenim durumu 

yükseldikçe, kadınların işgücüne katılımları oranlarının da yükseldiği görülmektedir.  Okur-

yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranları %16.1, lise seviyesi altındaki okuldan 

mezun olan kadınların katılım oranı %26.6, lise mezunu kadınların katılım oranı %32.7, 

mesleki liselerden mezun kadınların katılım oranı%40.8 ve yüksek öğretimden mezun 

kadınların katılım oranı%71.6’dı.(TUIK 2017) 

  

 

                  

                                        Source: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

                                        

                              Source: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

 

 

Kaynak :TUIK, İşgücü İstatistikleri, 2017 

Öte yandan hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre; 2017 yılında Türkiye'de 15 ve üzeri yaş 

nüfusun istihdam oranı% 46,3’dür, bu oran erkeklerde% 65,1, kadınlarda ise% 27,7'dir. 

 

 

 

Kaynak: TUIK, İşgücü İstatistiği, 2017 
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Kaynak :TUIK, İşgücü İstatistikleri, 2017 

Avrupa Birliği’nin proje ortağı ülkelerindeki istihdam oranları incelendiğinde, Dünya Bankası 
verilerine göre,  2017 yılında %33.8 ile en düşük kadın istihdamı oranına sahip Türkiye ve 
Yunanistan’dan ayrı olarak  %47.9 kadın istihdamı oranıyla Slovenya’nın en yüksek istihdam 
oranına sahip olduğu görülmüştür.  
 

 

 

 

 

 

 

 
        Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.FE.ZS 
*Not : İstihdam, çalışma saati düzenlemesi  ya da geçici izinli olduğundan iş yerinde olmayan 
ya da başvuru döneminde iş yerinde olan(en az bir saat işte çalışan) kısa başvuru döneminde 
mal üretmek için herhangi faaliyette bulunan ya da ücret ya da kar için hizmet sağlanmasıyla 
uğraşan çalışma yaşındaki kişiler olarak tanımlanabilir. 15 yaş ve üzeri genellikle çalışma yaşı 
nüfus olarak değerlendirilir. 

Türkiye’de 2017 yılında  15 yaşındaki işsiz sayısı 3 milyon 291 bindi. İşsizlik oranı kadınlara 

göre incelendiğinde, aşağıdaki Grafik 5‘te görüldüğü üzere kadınların %60’ı ve erkeklerin 

%40’I işsizdir. 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak :TUIK, İşgücü İstatistikleri, 2017 
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Türkiye’de 2017 yılında 15 yaşındaki işsiz sayısı 3 milyon 291 bindi. Grafik 6’da görüldüğü 

gibi; kadınların genç işsizlik oranı %59 iken, erkek genç işsizlik oranı %41 idi. Diğer bir deyişle, 

genellikle genç kadınlar arasındaki istihdam oranı, genç erkeklerden daha düşüktür.  

             

 

Source: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

 

 

 

 

 

Kaynak :TUIK, İşgücü İstatistikleri, 2017 

 

1.3 GİRİŞİMCİLİK ORTAMI 

İstihdamın sektörel dağılımına göre ; Tarımda 2.471 milyon, Sanayide 1.241 milyon, Ticarette 

961bin istihdam edilmekte kalanı da hizmet sektöründedir. Buna göre Hizmet sektörü en 

büyük payı almaktadır. 

  

 

 

 

 

 

              Kaynak :TUIK, İşgücü İstatistikleri, 2017 
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Aşağıdaki  Grafik 8 ‘de görüldüğü üzere, 8 milyon 729 bin çalışan kadın arasında, 5 milyon 

580 bin kadın düzenli işyerinde  ve 2 milyon 437 bin kadın tarlada çalışmakta . 627 bin 

evinden çalışmaktadır. 

 

 

 

                                   

 

                                  Kaynak :TUIK, İşgücü İstatistikleri, 2017 

2017 yılında Türkiye’de 28 milyon 488 bin kişiden oluşan toplam istahdamın %21.4’ü kendi 

hesabına çalışmakta ve işverendi. Ayrıca, serbest çalışanların sayısı 4 milyon 781 bin olup, 

işveren sayısı 1 milyon 320 bin kişiydi. Sırasıyla aşağıdaki Grafik 9 ve 10’da oransal paylaşım 

gösterilmektedir. Grafiklerde görüldüğü üzere, kendi adına çalışan erkeklerin oranı, 

kadınların oranından iki kat fazladır. Benzer şekilde, işverenlerin oranı dikkate alındığında, 

erkeklerin oranının kadınların oranından 6 kat daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Kadınların istihdamdaki durumu ile ilgili olarak, 5 milyon 322 bin kadının düzenli çalıştığı 

Grafik 11’den görülebilir. 2017 yılında, 576 bin kadın kendi adına çalışıyorken, yalnızca 109 

bin kadın  işveren olarak çalışmaktaydı. 

 

 

 

 

 

                                     

                             

Kaynak :TUIK, İşgücü İstatistikleri, 2017 
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                                 Kaynak :TUIK, İşgücü İstatistikleri, 2017 

 

                                   

 

 

                            Source: TurkStat, Labour Force Statistics, 2017 

 

 

                                                                      

Kaynak :TUIK, İşgücü İstatistikleri, 2017 

2. TÜRKİYE’DE KANUNLAR,  YÖNETMENLİKLERVE BÜROKRATİK KOŞULLAR  

Aşağıdaki bölümlerde evde el işi ürünleri internetten satmak isteyenler için yasal ve 

bürokratik adımlar bulunmaktadır. 

Yasal olarak kayıtlı olmaları halinde, ürünlerini internetten satmak isteyen kadınlar, 

finansman olanakları, eğitim, öğretim ve rehberlik gibi yasal hizmetlerden yararlanabilir. 

Türkiye’de evinde el işi ürünlerini satmak isteyenler, arzu ederlerse vergiden muaf olabilirler. 

Aşağıdaki bölümde öncelikle, vergiden muaf olmak isteyenlere muafiyet yolları 
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açıklanacaktır.  Daha sonra, vergi dairesine nasıl kayıt yaptırılacağı ve iş kurma yolları 

anlatılacaktır. 

2.1. GELIR VERGISINDEN MUAF OLMAK ISTEYENLERIN IZLEYECEKLERI YOLLAR 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 9/6 maddesine göre, yaşadığı evlerde el yapımı ürünler üreten ve 
satanlar vergiden muaftır (193 Sayılı Kanun, 27/07/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi 
Gazete). 
 
Dışarıdan işçi çalıştırılmaması şartıyla; aşağıdaki gibi ürünleri evden çalışarak ve işyeri 
açmadan satanlar gelir vergisinden muaftır. 

 

 Havlular, örtüler, çarşaflar, çoraplar, halılar, kilimler, dokuma ürünler, yünlü ürünler, 
örgüler, danteller, 

 Her türlü nakış işi ve turistik mallar, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça,  

•  Yapay çiçek, pul, plak, payet, boncuk işleme, tığ işi, ipler  ve tarhana, erişte, mantı vb. 

Vergiden muaf olabilmek için "(Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması gerekmektedir. 

 

Muafiyet belgesi belgesi almak için aşağıdaki prosedür takip edilir; 

 Sertifika almak isteyen kişiler, ikametgahlarının bulunduğu yerdeki vergi dairesine 
dilekçeyle başvurmak zorundadır 

 Aşağıdaki bilgiler, vergi muafiyeti sertifikası üzerinde gerçekleştirilen faaliyet türü 
olarak yazılmalıdır: Yaşadıkları evlerde el yapımı ürünlerin imalatı ve satışı (GVK 
Madde: 9/6) 

 Ev adresi iş adresi olarak gösterilir  

 GVK Madde: 9/6 ‘da belirtilen şartların yerine getirildiği anlaşıldığında, vergi dairesi 
sertifikayı hazırlar. 

 Sertifika sahibinden hiçbir ücret alınmayacaktır.  

 Esnaf vergi muafiyet belgesi, verildiği tarihinden itibaren üç yıl süreyle geçerli olup, 
bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurarak yeni evrakların alınması mümkündür. 

2.1.1. ESNAF VERGI MUAFIYET BELGESI ALDIKTAN SONRASI TAKIP EDILECEK      

ADIMLAR 

 Yasal ikametgahın bulunduğu yerdeki Türk Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'na 
bağlı bir meslek odasına kayıtlı olmalıdır. 

 Çalışma izni için ikametgahın bulunduğu yerdeki belediyeye bir dilekçeyle 
başvurulmalıdır 

 Evi işyeri olarak kullanabilmek için noter kanalıyla tüm daire sahipleriyle sözleşme 
yapılmalıdır. 

 Fatura zorunludur ve faturada en azından aşağıdaki bilgiler yer almalıdır : 
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1- Fatura Düzenlenme Tarihi, sıra ve sıra numarası; 

2- Faturayı düzenleyenin adı,  eğer varsa ticari adı, işletme adresi ve banka hesap numarası  

3- Müşterini adı, ticari adı, adresi, varsa ve banka hesap numarası 

4- Malların fiyatı 

5- Satılan malların teslim tarihi ve teslimat numarası 

 Sevk irsaliyesi (paketleme fişi) zorunludur. Malların hareketinin sevk irsaliyesi ile 
düzenlenmesi mecburidir. Fatura ile birlikte sevk irsaliyesi düzenlenecektir. 

 Ürün internet üzerinden çeşitli platformlarda pazarlandıktan sonra, fatura ürün ve 
ürün cinsi ve sevk irsaliyesine göre düzenlenir ve ürün kargoya verilir. 

2.1.2 EVDEN VERGIYE TABI ÇALIŞMAK IÇIN KADINLARIN IZLEYECEKLERI YOL  

Gelecekte işlerini büyütmeyi planlayanlar, vergi mükellefi olmak isteyebilirler. Bu durumda, 

en iyi çözüm Türkiye’de uygulanan basit usul vergilendirmedir(küçük işletme vergilendirmesi) 

Basit usul vergilendirmede, e-Beyanname Sistemi geçerlidir. Bu sistemde, Vergi ve ticari 

işlemlerin elektronik ortamda kaydedilmesi, defter ve beyannamelerin elektronik ortamda 

oluşturulması ve sürdürülmesi, bürokratik işlemlerin azaltılması ve yükümlülüklere ilişkin 

uyum maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır. 

 Bu sistemde, vergi iadesi yapılmaz, geçici vergi ödenmez, ve beyanneme düzenlenmez. Vergi 

mükellefleri tarafından alınan ve verilen belgelerin kayıtları, vergi mükelleflerinin ait olduğu 

meslek odalarında tutulur. 

Bu süreç aşağıda açıklanmıştır :  

 Vergi yükümlülüğü için adres bildirimi yapmak kesinlikle gereklidir. Bu nedenle, 
aynı bölgedeki vergi dairesine ev aderesi belirtilmeli, dilekçe yazılmalı, başvuru 
yapılmalıdır.   

 Başvuru sırasında basit usul vergileme olacağı belirtilmelidir. 

 Vergi dairesi gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bu isteği değerlendirir. 

 Onay sonrası, vergi dairesi vergi mükellefine vergi kartı gönderir 

 Yasal ikametgahın bulunduğu yerdeki Türk Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu'na bağlı bir meslek odasına kayıtlı olunmalıdır 

 Çalışma izni için ikametgahın bulunduğu yerdeki belediyeye bir dilekçeyle 
başvurulması gereklidir. 

 Küçük işletme vergilendirmesine tabi olan vergi mükellefleri (basit usul yöntemi ), 
bağlı oldukları oda veya derneklerden belgeleri alacaklardır. 

 Basit usul yöntemi ile vergilendirilen vergi mükellefleri gelirlerini yıllık beyanname 
ile bildirmeleri zorunludur. Gelir elde edilmemiş dahi olsa beyanname 
verilmelidir. 

 Beyanname kayıtlı vergi numarasına verilecektir. 
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 Fatura zorunludur ve faturada en azından aşağıdaki bilgiler yer almalıdır : 
 
1- Fatura Düzenlenme Tarihi, sıra ve sıra numarası; 

2- Faturayı düzenleyenin adı,  eğer varsa ticari adı, işletme adresi ve banka hesap numarası  

3- Müşterini adı, ticari adı, adresi, varsa ve banka hesap numarası 

4- Malların fiyatı 

5- Satılan malların teslim tarihi ve teslimat numarası 

 

 Sevk irsaliyesi (paketleme fişi) zorunludur. Malların hareketinin sevk irsaliyesi ile 
düzenlenmesi mecburidir. Fatura ile birlikte sevk irsaliyesi düzenlenecektir. 

 Ürün internet üzerinden çeşitli platformlarda pazarlandıktan sonra, fatura ürün ve 
ürün cinsi ve sevk irsaliyesine göre düzenlenir ve ürün kargoya verilir. 
 
 

3. TÜRKIYE’DEKI KADIN GIRIŞIMCILER IÇIN BAŞLANGIÇ DESTEKLERI 

 

Türkiye’de çeşitli kuruluşlar, evinde kendi işini kurmak isteyen kadınlara yardım etmek için 

finansman sağlamaktadır. Bu kuruluşlar : 

3.1 KOSGEB DESTEKLERI 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Geliştirme Organizasyonu (KOSGEB), KOBİ politikalarının 

geliştirilmesi, koordinasyonu ve uygulanmasından sorumlu ana organdır. KOSGEB 1990 

yılında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini artırıp yeniliklere uyum 

sağlamaları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kurulmuştur. KOSGEB, kendi 

işini kurmak isteyen kadın girişimcileri desteklemek için devlet kredi desteği sunar. Bu 

çerçevede, KOSGEB kredi uygulaması kapsamında 50.000 TL (10.000 Euro) kredi desteği 

sağlanmaktadır.  Devlet tarafından verilen bu destek tamamen geri ödemesizdir. Bu hibe 

desteğine ek olarak, kadınlara faizsiz kredi desteği sağlanır.  2018 yılı itibariyle bu kredi 

70.000 TL(14.000 Euro)’dir. Kadın girişimcilerin ilk işleride, ilk üç yıl vergiden muaftır. 

Kadınlar bu desteklerden yararlanmak için aşağıdaki adımları takip ederler. 

 Devlet desteği almak isteyen potansiyel girişimcilerin, KOSGEB tarafından verilen  
girişimcilik eğitimlerine katılmaları gerekmektedir. 
 

 Tüm KOSGEB eğitiminin  %45’i kadınlar tarafından alınmaktadır. 
 

 Kadınlar bu eğitim için il yada bölgedeki KOSGEB merkezine başvurmalıdır. 
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 Girişimcilik eğitim başlama tarihleri de KOSGEB’in resmi websitesinde 
yayınlanmaktadır(http://www.kosgeb.gov.tr/)  

 

 Bu Girişimcilik eğitimleri tamamen ücretsizdir.  

 32 saatlik eğitimden, potansiyel girişimcilere, girişimcilik sertifikası verilir. 
 

 Bu eğitimlerden sonra, kadın girişimciler başarılı olurlarsa, bir sonraki adım iş yerinin  
kurulmasına başlamaktır. 
 

 Bu aşamada kadınlar KOSGEB’e iş planlarını sunarlar(İş planı hazırlama eğitimi 
KOSGEB eğitimi sürecinde verilmektedir) 
 

 Bu Plana bilgi, belge ve form açısından KOSGEB tarafından ön değerlendirme yapılır. 

 

 Eğer iş planı yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucu kabul edilirse, 
KOSGEB veritabanına kaydedilir 
 

3.2 TÜRKIYE CUMHURIYETI AILE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HIZMETLER BAKANL IĞI 

DESTEKLERI 

2018 yılından itibaren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara 24 ay boyunca 

faizsiz olarak 15 bin TL kredi vermektedir. Krediden yararlanmak isteyenler projeleriyle 

birlikte  Aile ve Sosyal Yardım Kurumu'na başvurmalıdır. 

Koşullar aşağıdaki gibidir : 

 18 yaşından büyük olmak 

 Proje teklifine sahip olmak 

 Hiçbir Sosyal Güvenliğe tabi olmamak ( SGK-BAĞ-KUR gibi) 

 Düzenli bir gelire sahip olmamak 

 Banka kredileri için teminat yoktur ya da küçük miktar teminat vardır. 

 Proje eğitimi alınmalıdır 

 Daha önce herhangi bir hibe yardımı  almamış olmak 
 

3.3 TÜRKIYE GRAMEEN MICROFINANS PROGRAMI 

Türkiye Grameen Microfinans Programı (TGMP) is a kar amacı gütmeyen iktisadi bir 

kuruluştur. TGMP geleneksel bağış ve "sadaka" yerine, Türkiye'de yoksulluğu azaltmak için 

"mikrokredi" hizmeti sunmaktadır. Mikrokredi sisteminin amacı dar gelirli kadınların 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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sürdürülebilir gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına ve onların aile bütçelerine katkıda 

bulunmalarına yardımcı olmaktır.  

Resmi (ticari) bankacılık sektörünün aksine mikrokredi, nüfus cüzdanı dışında hiçbir belge 

veya teminat gerektirmeden sunulmaktadır.  (http://www.tgmp.net/tr/). 

Bazı mikro kredi ürünleri aşağıda listelenmiştir ; 

Temel Kredi; 

Eski ve yeni üyeler için geçerli olan ilk mikrokredi türüdür. Yeni mikrogirişimciler için 100 TL 
ila 1.000 TL arasında mikrokredi verilebilmektedir. Mikrokredi geri ödemesi 46 hafta boyunca 
yapılır.  

Girişimci Kredisi;  

Başarılı üyeler ve girişimciler için 1.000 TL'den 5.000 TL'ye kadar verilen ve mikrokredi geri 

ödemesi 46 hafta boyunca yapılan mikrokredi türüdür.  

Digital Dağıtım Kredisi 

Üyelerce alınan kredilere ek olarak, bu tür krediyle üyeler için  teknolojik gelişme sağlamayı 

amaç edinmiştir.  Bu kredi sayesinde, üyeler bugünün teknolojisiyle kullanılan akıllı telefon 

sahibi olabilirler. Kredi ödemesi 46 hafta boyunca yapılır. 

Türkiye'de ayrıca, Kadınlara Atık Önleme Vakıfları, Emek Değerlendirme Vakfı gibi 

destekleyici kurumlar bu kredileri vermektedir. 

3.4 KADINLAR IÇIN BANKA KREDILERI 

Akbank, Garanti Bankası, TEB Bank Halk Bankası ve İş Bankası gibi bankalar ilk yıl ödemesiz 

48 ila 120 ay vadeli kredi vermektedir. 

Ayrıca, Kredi Garanti Fonu (KGF) kar amacı gütmeyen bir şirkettir ve küçük ve orta ölçekli 

işletmelere kefalet sağlar ve yatırımların ve işletmelerin finansmanında kredi kullanımını 

kolaylaştırır. Kredi Garanti Fonu da kadın girişimcilere destek kredileri sunmaktadır. Kredi, 

kadın girişimcileri işlerini büyütme ya da işlerini zor durumdan çıkarmalarını 

desteklemektedir. Kredi Garanti Fonu da kadın girişimcilere destek kredileri sunmaktadır. 

Kredi, kadın girişimcileri işlerini büyütme ya da işlerini zor durumdan çıkarmalarını 

desteklemektedir. Yatırım kredileri için asgari vade 6 ay ve maksimum vade 10 yıldır. 

Ana ödemenin maksimum süresi 3 yıldır. Ödemesiz dönemin faizi en fazla bir yıllık süreler 

sonunda tahsil edilir ve gerekirse bir aylık süre eklenir. 

http://www.tgmp.net/tr/
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4. TÜRKIYE’DE ÜRÜNLERIN I SATMAK ISTEYEN KADINLAR IÇIN YAYGIN KULLANILAN 

SITELER  

Türkiye'de kadınların el yapımı eşyalarını satabilecekleri bazı siteler : 

https://www.gittigidiyor.com/ 

http://www.pasaj.com/ 

https://www.elisicarsisi.net/ 

https://www.elyapimlari.com/ 

http://hediyelikesyam.org/el-yapimi-hediye-siteleri/ 

http://nazarca.com/ 

e-ticaret dokümantasyonu e-arşiv faturası… 

5. E- TICARET DÖKÜMANTASYONU  E- ARŞIV FATURASI  

6563 sayılı Türkiye’de Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 1 Mayıs 2015 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun aşağıdaki konuları kapsamaktadır. 

• Ticari İletişim 

• Servis sağlayıcıların ve aracı servis sağlayıcıların sorumlulukları 

• Elektronik iletişim araçları ve elektronik ticaretle yapılan sözleşmeler hakkında bilgi verme 

yükümlülükleri 

• Uygulanacak yaptırımlar 

Ayrıca, 2018 itibariyle, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yeni taslak e-ticaret sağlayıcıları için 

yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu düzenlemeye göre, İnternet üzerinden satış yapanların 

Gelir İdaresi Başkanlığı'na "E-Ticaret Faaliyet Raporu Formu" göndermeleri 

gerekmektedir.Formun formatı, standardı ve içeriği Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirlenir. 

Yeni düzenlemedeki ikinci gündem, e-faturalandırma ve e-arşiv ile ilişkilidir. Buna göre 

internet üzerinden ürün ve hizmet satarak e-ticaret satan firmalar, 1 milyon ile 5 milyon TL 

(200-1.000.000 Euro) işletme gelirine sahip olanlar ya da ilgili hesap dönemine göre brüt 

http://nazarca.com/
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satış yapanlar e-arşivleri kullanmak zorunda olacaklar. 5 milyon TL veya daha fazla ciroya 

sahip olanlar, hem e-faturaları hem de e-arşivleri kullanmak zorunda kalacaklar. 

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME 

2016 yılında Türkiye'de erkek nüfusu 40 milyon 43 bin 650 kişi iken, kadın nüfusu 39 milyon 

771 bin 221 kişidir. Diğer bir deyişle, erkek nüfusu toplam nüfusun %50.2’sini, kadın nüfusu 

%49.8’ini oluşturmaktadır. İstatistiksel verilerden de görüleceği gibi, kadınların işgücüne 

katılım oranları ve istihdam katkıları çok düşüktür. Nüfusun yaklaşık yarısının üretim 

ilişkilerinden uzak olması, insan kaynaklarının boşa harcanması anlamına gelir. Ülkemizde 

kadın girişimciler için çok çeşitli çabalarının var olduğu söylenebilir.  

Özellikle Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), Kalkınma Bakanlığı, Aile Bakanlığı; Küçük 

ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Teşkilatı (KOSGEB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve daha birçok kurum Türkiye'de kadın girişimciliğini teşvik 

etmek için çalışmaktadır (Bedük, Eryeşil, 2013). Öte yandan bu raporda görüldüğü gibi 

Türkiye'de kadın girişimciler için sağlanan vergi muafiyeti, destek, hibe ve kolay krediler, 

yaygın eğitim fırsatları önemli ölçüde artmıştır. Ama yine de bu çabalar kadın girişimciliğinin 

gelişmesi için artmaya devam etmelidir. Kadın girişimciliğinin gelişiminde hala uzun bir yol 

olduğu açıktır. Dreamy m-learning projesi böyle bir amaç için çalışmaktadır. 
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ULUSAL RAPOR- POLONYA 

1. DEZAVANTAJLI KADINLAR HAKKINDA İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

Polonya’da, 2002’den beri dezavantajlı kadınların sayısı 1 586 bin azalmıştır (Tablo 1). Ayrıca 

ilkokul eğitimi almış kadınların yüzdesinin azaldığı gözlenmektedir. Ancak ortaöğretim 

eğitimini tamamlamış kadınların yüzde oranı artış göstermiş ve %3,8-%5 arasında değişiklik 

kaydetmiştir.  

1.1  EĞİTİM  

Tablo 1. Düşük eğitim düzeyine sahip kadınların sayısı (ve yüzdesi) 

 2002 2005 2010 2015 2016 

Toplam (bin cinsinden) 16942 17194 17361 17389 17373 

Eğtim düzeyi      

Ilkokulu tamamlayan 5026 4034 3397 3159 3065 

Ortaöğretim 285 862 799 679 660 

Yüzde (kadınların toplam 
sayısı = %100) 

     

Ilkokulu tamamlayan 29,7 23,5 19,6 18,2 17,6 

Ortaöğretim 1,7 5,0 4,6 3,9 3,8 

Kaynak : Polonya Demografik Yıllık, (2017). Warszawa: Statistics Poland, sayfa. 166. 

 

İş piyasası analiz edildiğinde, 381 bin kadının işsiz olduğu görülmekte ve bunların 45 bininin 

maksimum ortaöğretim seviyesinde eğitim görmüş olduğu bildirilmektedir (Tablo 2).  

Tablo 2. İşsiz olan düşük eğitim almış kadınlardın sayısı (2017 III çeyrek bilgileri) 

 Toplam İşsiz kadınlar 

Işten 
çıkartılanlar 

Işi 
bırakanlar 

Yeniden 
başlayanlar 

Yeni 
başlayanlar 

Toplam (bin cinsinden) 381 117 38 144 83 

Eğtim düzeyi      

Ortaokul ve ilkokul düzeyi 
ve ilkokul tamamlanmamış 

45 14 . 16 12 

Kaynak : Polonya’da işgücü araştırması, III çeyrek 2017, (2018). Warszawa: Statistics 

Poland, sayfa. 163. 
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1.2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADINLARIN KONUMU 

İşgücü piyasasında aktif olmayan kadınların toplam sayısı 8 231 bin olarak tanımlanmaktadır. 

Kadınların iş hayatında aktif olmamasının başlıca sebebi emekliliktir.  İkinci sebep olarak aile 

ve hane halkı sorumluluğu olarak tanımlanmıştır (Tablo 3). Ancak düşük eğitim görmüş 

kadınlar arasındaki mesleki anlamda aktif olamama nedenlerinden ikincisi eğitim ve tahsil 

durumu olarak bildirilmiştir.  

Tablo 3. Aktif olarak işgücünde yer almayan düşük eğitim almış kadınların sayısı (2017 III 

çeyrek bilgileri)    

 Topla
m 

İş aramayan kadınlar 
İş 

arayanlar 
ama 

henüz 
başlamay

a hazır 
olmayanl

ar 

Diğerleri 

Topla
m 

İş aramama nedenleri 

iş 
aramad
ayetersi
zliknede

niyle 
hayal 

kırıklığı 

eğitim 
ve 

tehsil 
durum

u 

aile ve 
hane halkı 
sorumlulu

ğu 

emeklili
k 

hastal
ık, 

engel 
duru
mu 

Toplam 
(bin 
cinsinde
n) 

8231 8183    177   1154      1665    4291     759         30       19 

Eğitim 
seviyesi 

         

Ortaokıl 
ve 
ilkokul 
düzeyi 
ve 
ilkokul 
tamaml
amamış 

2777 2774       38     696         269     1453       
273 

              . - 

Kaynak : Polonya’da işgücü araştırması, III çeyrek 2017, (2018). Warszawa: Statistics 

Poland, sayfa. 179 

 

1.3 GİRİŞİMCİLİK ORTAMI  

Düşük eğitim almış kadınların ne kadarının evden çalışmak istediğini sayısal boyutta 

tanımlamak zor olmaktadır ancak dolaylı yönden bazı tahminler yapmak mümkündür.  
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Kadınların çalışma istekleri ve durumları (şans ve fırsat gibi) değerlendirildiğinde aşağıdaki 

sonuçlar ifade edilebilmektedir : 

 Kadınlar aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışmakta (%66.2) ve maddi açıdan 

özgür olmak istemektedirler(%64.1) [2016 yılında Polonya Lublin’deki kadınlar 

arasında M. Szyszka tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla bağlantılı tahmin 

yürütülmüştür](Szyszka, 2016); 

 Polonya’da ev işlerine ayrılan sorumlukların ve süresinin dengesiz olarak dağıldığı 

geleneksel aile yapısı geçerlidir.. Zaman kullanımı araştırması (2016) günlük bazda ev 

işlerine kadınların 4 saat 24 dakika ayırdığını ileri sürerken erkeklerin 2 saat 1 

dakikadan az zaman ayırdığını bildirmektedir. 2006’da yürütülen bağlantılı çalışmada 

kadınların haftalık olarak 19 saat ev işleriyle uğraştığı ifade edilmektedir (Kwiatek, 

2014). 

 Evden yürütülen işlerin payının ev işi görevleri ve gelirin faydasıyla (bireysel ve aile 

bazında) sıkı bir şekilde bağlantılıdır. İş araştırmasına başlama kararı bu faktörlere 

bağlı olmakta ve tam zamanlı işin bazı kadınlar için bu bağlamda zor olduğu ifade 

edilmektedir. Diğer yandan el işleri satışının çözüm olabileceği düşünülmektedir. 

Ancak çoğu zaman kayıtlı iş isminin olması ve gerekliliği bulunmaktadır.   

 Polonya’daki kadınların iş kurma sebepleri şu şekildedir : hayalleri (%20,33); sürekli 

olarak çalışmak istememeleri (%12,2); aile geleneği (12,2) [tahminler T.Piecuch & 

E.Szczgiel tarafından 2014 yılında yürütülen güneydoğu Polonyada’ki yapılan 

araştırma- panelinin ikinci dalga sonuçlarıyla bağlantılı tahmin yürütülmüştür] 

(Piecuch, Szczgiel, 2015). 

 

2.  KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE BÜROKRATİK KOŞULLAR  

Şirket kurma ve yürütme faaliyetleri kayıt işlemlerinde olduğu gibi serbest ekonomik 

hareketin 2 Temmuz 2004 yılında yürürlüğe girmesiyle düzenlenmiştir (Dz. U. 2004, Nr 173 

poz. 1807). Bu kanun kendi ismiyle iş yapmak isteyen bireyleri kapsamaktadır. Şirketlere 

yönelik düzenlemeler (ticari kanunlara dayalı olmak üzere) farklı hükümlerle 

tanımlanmaktadır. Bu hükümler bu çalışmanın kapsamında olmadığından detaylı ele 

alınmayacaktır. 

 

2.1. ŞİRKETLERİN KAYDI 

1 Temmuz 2011 öncesinde kayıt prosedürleri oldukça karmaşık ve özellikle bürokratik açıdan 

oldukça zahmetli olarak yürütülmekteydi. 1 Temmuz 2011 sonrası işlemler kolaylaştırılmış ve 
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tüm işlemler “tek-pencere”1 üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Sistem şirket kurmak 

isteyen kişilerin birden fazla ofis ve enstitüye gitmesine gerek bırakmadan tek yerden 

tamamlamasını hedeflemektedir. Son dönemlerde, proses oldukça kolaylaştırılmış, “no-

window” olarak internet veya telefon üzerinden evden çıkmaya gerek olmaksızın iş kurmaya 

imkan tanır hale getirilmiştir. 

1 “Tek pencere” iş kurmak için kullanılmakta olan ofisleri yaygın ve bilinen ismidir. 

  

Şirket kayıt prosedürleri şu şekilde yürütülebilmektedir : 

 Şehir, kasaba ve kırsal bölgedeki belediye ofisleri, 

 İnternet üzerinden (web adresi: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/), 

 Posta veya telefonla (elektronik başvuru kullanılarak) 

Şirket kurmak için, CEIDG-1 kayıt uygulamasının doldurulması gerekmektedir. Bu başvuru 

aynı zamanda (Piecuch, 2017): 

 Ulusal ekonomi kuruluşlarının  ulusal resmi kayıt  giriş başvurusu (pl. REGON), 

 Vergi dairesi (pl. NIP, en. Vergi numarası) başkanlığına kimlik tespiti veya başvuru 

güncellemesi (vergi kimlik numarası), 

 Bireyler üzerindeki  gelir vergisi nin vergilendirme şeklinin seçimine ilişkin beyan, 

 Sosyal güvenlik katkı paylarının bildirilmesi veya değiştirilmesi (pl. ZUS) veya çiftçilerin 
sosyal sigortalarına devam edilmesine dair beyan(pl.KRUS) 

olarak işlem görmektedir.    

İnternet üzerinden iş kuruluşlarında istenilenler : elektronik (internet) bankacılık, 

Güvenilir Profil veya kayıtlı elektronik imza. Güvenilir profil, ücretsiz, elektronik, kamu 

sistemidir ve internet üzerinden resmi düzenlemelerin yapılması ve belgelerin imzalanmasına 

imkân tanımaktadır (https://pz.gov.pl/). Kayıt ofisi en geç bir gün sonra işleme alır ve biresyel 

girişimci sisteme girdiğine dair bilgilendirmeye ulaşır.  

2.2 VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Kendi işini yapmak isteyen bireyleri vergi yükümlülüğü gelir vergisi olarak ödenmekte ve tam 

zamanlı çalışması durumunda hesaplanmaktadır. Polonya’daki bireysel girişimciler aşağıdaki 

vergilendirmelerden birini seçebilirler  : 

 Genel kurallar (vergi ölçeği %18-32-işten elde edilen gelir aynı yolla 
hesaplanmaktadır)-  bu vergi türünde bir girişimci, vergi indirimi kotası eksi 85 528 
PLN(Polonya Zlotisi) ‘e kadar olan gelirinin % 18'ini ya da 85 528 PLN(Polonya Zlotisi) ‘ 
üstünde olan gelirinin %32’si artı 15 395,04 85 528 PLN öder 
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 %19 vergi (sabit vergi oranı) – bu vergi türünde girişimci gelirinin %19’unu 

ödemektedir ve vergi indirimi kotası  yoktur. 

 Kayıtlı gelirden götürü vergi – bu  vergi türünde girişimciler gelirlerine ve genel, basit 
kurallara (farklı faaliyet türlerinden elde edilen gelirden seçilen yüzdelik) bağlı olarak 
bazı kotalar öderler, 

 Vergi karnesi  - bu vergi türünde girişimci, fiili üretilen  gelirin değerinden bağımsız 
olarak sabit bir vergi payı öder. 
 

2.3 VERGİ KİMLİK NUMARAS I ALINMASI 

Polonya’da her yetişkin birey vergi dairesinde vergi kimlik numarası sahibi olmalıdır.  Yetişkin 

bireysel girişimci olması durumunda, aynı vergi kimlik numarasını kullanır.  

 

2.4 RUHSAT VE İZİB ALINACAK KURULUŞLARIN  LİSTESİ  

 Polonya’da ilgili izinlerin alınmasının gerekli olduğu üç spesifik grup/çeşit faaliyet mevcuttur 

(Picecuch, 2017) : 

 İmtiyazlı, 

 Lisanslı, 

 Kontrollü (düzenlenmiş). 

 

 

İmtiyaz, faaliyet türü göre yetkili bakan tarafından verilir..  

Tek istisna, Ulusal Radyo Yayın ve Televizyon Konseyi tarafından imtiyaz verilen radyo ve 

televizyondur. İmtiyazlar faaliyet ürüne göre belirli periyotlarda uygulanır (2-50 yıl).  İmtiyaz, 

aşağıdaki konularla ilgili ekonomik faaliyeti yürütmek isteyen bir girişimci tarafından 

aranmalıdır(Piecuch, 2017): 

 Kişilerin ve malların korunması 

 Radyo ve televizyon programlarının dağıtımı, 

 Kaynaklardan minerallerin çıkartılması, sondajı ve teşhisi, 

  Maddelerin rezervuar dışı depolanması ve kaya kütlesindeki atıkların depolanması, 

  Patlayıcı madde, silah ve mühimmatın yanı sıra askeri veya polis birimlerinin kullanımına 
yönelik ürün ve teknoloji üretimi, işlenmesi, depolanması, iletimi, yakıt ve enerji dağıtım 
ve ticareti, hava taşımacılığı 

 

Polonya’da üç alanda lisans gerekmektedir (Piecuch, 2017) : 
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 Gayrimenkul brokerlığı ve mülk yönetimi, 

 Taşıma hizmet faaliyetleri; kişi veya malların demir yolunda taşınması ve çekici 

araçların tedariği, 

 Bir iş ajansı, geçici bir iş ajansı, kamu fonları için eğitim düzenleyen bir işsizlik eğitim 
kurumu yönetmek 

 

Kontrollü (düzenlenmiş) faaliyetler, kesin olarak tanımlanmış koşullara uygunluk şartı arar. 
Bu diğerleri arasında 

 (Piecuch, 2017) : 

 şarap ürünleri ve alkollü içeceklerin üretimi ve şişelenmesi; üretim, 
arıtma,etkileşmesi, etil alkol dehidrasyonu, 

 Dedektiflik hizmetleri, 

 Döviz büro faaliyetleri yürütmek, 

 Telekomünikasyon, 

 Turist hizmetlerinin sağlanması için sözleşme imzalayan müşteriler adına aracılık 

yapmak ve turistik etkinlikler organize etmek 

 Araç denetim istasyon yönetimi, 

 Turistik faaliyet organizasyonları yapmak. Örneğin Polonya Devleti sınırları içerisinde 

yabancıların ava çıkmasına yönelik faaliyet düzenlemeleri, yurtdışında avlanma 

 Profesyonel spor müsabakaları düzenlemek, 

 Bireysel ve grup bazlı tıp eğitimi vermek, doktor ve diş hekimlerinin lisansütü eğitim 

sonrası eğitim faaliyetleri düzenlemek, 

 Hemşire ve ebelere bireysel uygulamalar ve eğitim sonrası eğitim hizmeti vermek,  

 İşverenlerin kişisel ve maaş belgelerini geçici bir saklama süresiyle saklamak, 

 At yarışı organizasyonları, 

 Bitki koruma ürünlerinin üretimi ve pazarlaması, 

 Tohum ticareti, 

 Biyobileşenlerin üretimi ve depolaması, 

 Sürücü eğitim merkezi, eğitmenler, denetçiler ve sürücüler için bir psikolojik 
laboratuvar işletmek 
 tehlikeli madde taşıyan şoförler için eğitim kursları organize etmek, 

 Depolama şirketi kurma, 

 Posta faaliyetleri özel izin gerektirmemektedir.  

Yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında Düzenlenmiş Faaliyetler Kaydına giriş yapılmalıdır.  
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3 KADIN GİRİŞİMCİLER  İÇİN BAŞLANGIÇ DESTEKLERİ  

Eşitlik politikası kapsamında yalnızca kadın girişimcilere tanımlanan devlet teşvik programları 

çok sayıda değildir. Ama yine de proje hedeflerine bakılarak kadınların öncelikle tercih 

edildiği çeşitli programlar mevcuttur. Avrupa Birliği yapısal programlarının 

yaygınlaştırılmasıyla birlikte kadın girişimciler işlerini geliştirmek üzere çeşitli destekler 

alabilmektedir. İş faaliyetlerinin eş finansman ortak finansmanı için tekliflerin büyük bir 

çoğunluğu, iş kurma, tercihli krediler veya danışmanlığı hizmetleri için finansman sağlayan 

projeler biçimindeki AB fonlarından gelmektedir.Polonya’daki AB teşviklerine yönelik 

bilgilere https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  adresinden ulaşılabilmektedir. Bu site 

üzerinden girişimciler veya girişimci adayları (STK, kamu kuruluşları gibi) güncel 

finansmanlara yönelik bilgilere ulaşabilirler. Genel bir ifadeyle, Avrupa Sosyal Fon (Eurpean 

Social Fund) kaynaklı bir projeye dahil olan bir birey kendi işini kurarken yaklaşık 10 bin € 

(max 40 bin PLN) alabilmektedir. Bu destek çoğunlukla dışlanan bir grup olarak 

değerlendirilmesi nedeniyle kadınlara verilmektedir. Proje etkinlik değerlendirme raporları 

(PO WER- Operational Programme Knowledge Education Development programı 

kapsamında Avrupa Sosyal Fonlardan finanse edilen genç yetişkinlerin projeleriyle bağlantılı 

olarak) katılımcıların %55’inin kadınlar olduğunu (Magda, 2017) ve projelere katıldıktan 

sonraki 6 ay içerisinde bu kadınların sadece %8.9’unun kendi işini kurduğunu (çoğunluğu 

hibe desteği – kadın girişimcilerin %93,9) ifade etmektedir. 

 

AB fonları iş kurma aşamasında 5 çeşit doğrudan kaynak sunmaktadır (Fundusze na założenie 

własnej firmy, 2018): 

 Genç yetişkinler için şirketler – bireyler 30 yaşın altındaysa, eğitim görmüyorsa ve 

çalışan değilse – NEET, 

 İş gücü piyasasında zorluk yaşayan insanlar – 30 yaşın üzerinde, dezavantajlı 

geçmişe sahipse, 

 Inovasyon şirketleri – başlangıç aşaması fonları, 

 Kırsal kesimdeki şirketler – bireyin bireysel çiftçiler için fonlardan sosyal güvenliği 

olması durumunda, 

 Yeni iş kurmak için kredi – Girişimci olmak isteyen çalışan bireylere yönelik kredi 

fonları gibi çalışan  AB fonlarının bir parçasıdır.  

 

 

Son bir form, AB fonlarından finanse edilen fonlar (operasyonel programların bir parçası 

olarak) yanısıra AB dışı kaynaklardan finanse edilen fonlar (hükümet, özel vs.) da kullanılır. 

Polonya’da Polonya Kurumsal Girişim Ajansı (Polish Agency for Enterprise Development) 

yalnızca kadınlara özgü ayrı bir kredi fonu sunmaktadır. Bu kapsamda kadınların iş hayatında 
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aktif rol alması, kadınları kendi işlerini kurmaya teşvik ederek iş piyasasında durumlarını 

iyileştirmesi hedeflenmektedir. Kadınlara Yönelik Kredi Fonları (The Loan Fund for Women) 

bu gruptaki işsizlik sorununu azaltmaya katkıda bulunmalıdır,  Kadınlar 5 ve 10 bin € (20 ve 

40 bin PLN) arasında kredi için başvuru yapabilmekteler.  

İş Melekleri (Business Angels) siteleri Polonya’da var olmasına karşın, kadın girişimcilere 

verdikleri destekler yeterli olmamaktadır. Bu durum kadın faaliyetlerinin yeterli büyüklükte 

olmamasından ve İş Meleklerinin uzmanlık kapsamına girmemesinde kaynaklanmaktadır. 

Dąbkowski (2015) yaptığı araştırmaya göre Polonya’da 4 bin İş Meleği bulunmakta ve 12 bin 

ve 1,2 milyon € (50 bin ile 5 milyon PLN) arasında başlangıç finansı sağlayabilmekteler. 2015 

yılında İş Melekleri yalnızca 32 teşebbüsü desteklemiştir (Malinowski, 2016).   

 

4. ÜRÜNLERİNİ SATMAK  İSTEYEN KADINLAR İÇİN YAYGIN KULLAINLAN SİTELER- 

POLONYA ÖRNEĞİ  

Polonya’da el işlerini satmaya yönelik pek çok profesyonel online alışveriş kanalları 

bulunmakla birlikte tamamı üç grupta incelenebilir (Kąkol, 2017):  

 Kendi internet domain ve web sitesi olanlar, 

 Elişlerine yönelik internet galerileri, 

 Facebook Fan sayfası (veya Allegro, OLX.pl gibi diğer satış siteleri). 

Bunlardan ilki özel web sayfasını veya internet alışveriş sayfasını (özel BİT araçlarına bağlı 

veya profesyonel BİT şirketleri tarafından hazırlananlar) oluşturan grup olarak tanımlanabilir. 

İkinci seçenekte kitap yayıncılarına benzer yapıda faaliyet yürütülmektedir. Elişleri yapan 

kadın/adamlar galeriye erişim sağlar veya yayıncı el işini değerlendirerek bu opsiyonu 

harekete geçirmektedir. Değerlendirme sonucu olumluysa elişi yapan kadın/adam galeri 

çatısı altında satışını gerçekleştirir. Ancak bu uygulamada çeşitli ödemeler oluşabilmektedir. 

 

Polonya’da yaygın olarak kullanılan siteler şu şekildedir (Kąkol, 2017; Gawęda-Białostocka, 

2013’a göre): Trendymania (http://www.trendymania.pl/); Pakamera 

(https://www.pakamera.pl/), DaWanda (https://pl.dawanda.com/), Arsneo 

(https://arsneo.pl/), Decoria (http://deccoria.pl/), Artillo (https://artillo.pl/), Wylęgarnia 

uzdolnionych (https://wylegarnia.com/), Ludowo Mi (http://ludowomi.pl/).  Ayrıca 

Polonya’da ETSY (https://www.etsy.com/) veya Ezebee (https://www.ezebee-seller.com/)  

gibi uluslararası yaygın olan siteler de kullanılmaktadır.  
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5.ELEKTRONİK DÖKÜMANLAR (E-FATURA, SİGORTA, VB)  

2018 yılından itibaren her girişimci bilgisayar programlarını kullanarak KDV formunu  
elektronik olarak hazırlamakla yükümlüdür (Faktury elektroniczne, 2018). Bu faaliyetler özel 
finans-muhasebe programları veya uygulamaları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu 
kapsamda Tek düzen Kontrol Dosyası – UCF (pl. Jednolity Plik Kontrolny - JPK) oluşturulması 
gerekmektedir. Hazır hale geldikten sonra, elektronik fatura baskı yapılmadan alıcıya 
yönlendirilmektedir. E-fatura zorunlu olmamasına rağmen elektronik sistem olmaksızın 
gerekli UCF’nin hazırlanması mümkün olmamaktadır. E-Fatura hazırlama imkanı sadece 
bilgisayar programları ile değil, banka hesabıyla da bazı bankalar tarafından verilmektedir. 1 
Temmuz 2018 itibariyle Polonya’daki mikro özellikli şirketler UCF’nin bir parçası olarak 
Maliye Bakanlığı’na (Ministry of Finance) çeşitli belgeleri iletmekle yükümlüdür. Örneğin, 
muavin defter, banka hesapları, stok durumu, KDV satış faturaları (faturanın içeriğini 
detaylandırması gerekmekte), gelir ve giderlere yönelik KDV hesapları, gelir belgesi bu 
belgeler arasındadır. 

 

Polonya’da ulusal sigorta işlemleri Sosyal Sigortalar Kurumu. – SSK (pl. Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych – ZUS) ve Tarımsal Sosyal Sigorta Fonu (pl. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego – KRUS aracılığıyla gerçekleştirilir. İkinci yapılanma bireysel bağlamda çalışan 

çiftçilerin sosyal güvenliklerini sağlamaktadır. Kendi işlerini yapan girişimcilerin çoğu SSK’(SII) 

ye tabiidir. Girişimcilerin sosyal güvenlik için gerekli görülen tüm belgeler SSK(SII) tarafından 

oluşturulan PLATLINK olarak adlandırılan program vasıtasıyla elektronik ortamda 

gönderilmelidir. Belgelerin SSK(SII)’ye haricen elden teslim edilmesi gibi bir seçenek 

bulunmamaktadır. Ayrıca SSK(SII) bilgi ve kontrol amaçlı Electronik Hizmet Platformu – ESP 

(pl. Platforma Usług Elektronicznych – PUE) adı altında web üzerinden kişilerin sosyal sigorta 

primlerinin miktarını, hastalık izni kullandığı günleri takip etmelerini sağlayan bir sistem daha 

oluşturmuştur.  

SONUÇ 

Polonya’da iş kurmak birçok resmi yükümlülüğü beraberinde getirmekte ve bireysel 

girişimciler için bu süreç çok kolay olmamaktadır. Düşük eğitimli bir kadının bir firmayı 

yönetebilme yeteneği değerlendirilirken altını çizmek gerekir ki, mali bilgiye sahip olan daha 

büyük firmalar ile aynı düzenlemeleri yerine getirmek zorundadırlar. Bu nedenle internet 

üzerinden el işlerinin satışında, bireysel internet satış sitesini oluşturmak yerine  

 satış grupları veya ağlarına katılma (internet galerileri gibi) gibi basit çözümlere ihtiyaç 

vardır.  
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ULUSAL RAPOR- YUNANİSTAN  

GİRİŞ  

Avrupa Birliği ülkelerinde “kadın girişimciliğin” tanımı net şekilde halen yapılamamış ve bu 

doğrultuda Üye Devletlerce bir uyum yakalanamamıştır (bazıları kendi patronu olan kişilere 

odaklanırken diğerleri girişimciliğe serbest çalışan doktorları dahil etmektedir). Avrupa 

Komisyonu (The European Commission) ilkeleri planlamak ve uygulamak için şu şekilde 

tanımlama yapmaktadır : Kadın girişimciliği, mülkiyetinin %50’sinin bir kadına ait olduğu 

vea yönetimi kadın tarafından yürütülen işletme anlamına gelmektedir.  

Dünya Bankasına göre dünya çapındaki kayıtlı işletmeler düşünüldüğünde kadın girişimciler 

%30’dan biraz fazla orana sahiptir. Yunanistan ve Avrupa Birliği değerlendirildiğinde kendi işini 

yapan insanların 1/3 kadındır. 

2016 yılında önceki yıllara oranla Yunanistan’da kendi işini yapan kadın ve erkeklerin toplam 

işgücüne oranı EU28 ile karşılaştırıldığında oldukça fazladır. Daha detaylandırmak gerekirse  

2016 verilerine bakıldığında EU28’de çalışan kadınların  %11,80si kendi işinde çalışırken 

Yunanistan’da çalışan kadınların  %29,50’si kendi işinde çalışmaktadır. Genel itibariyle 2007 

yılından bu yana (EIGE bilgilerine dayandırılarak) Yunanistan, kendi işini yapan kadınların sayısı 

bakımından Avrupa Birliği’nden daha ileri düzeydedir. 

 

Yunanistan’da Ekonomik ve Endüstriyel Araştırma Kurumunun (Foundation for Economic and 

Industrial Research) Yunanistan’daki girişimcilikle ilgili son raporuna göre, kişinin başka yerde 

iş bulamaması kaynaklı girişimcilik teşebbüsü durumuna ihtiyaç kaynaklı girişimcilik adı 

verilmektedir. Yunanistan’daki yüksek işsizlik oranlarından ötürü yeni bir iş kurma, iş 

fırsatlarından yararlanma şansında çok bir ayakta kalma seçeneğidir. Buna rağmen,olumludur, 

2015 yılında ihtiyaç kaynaklı girişimcilik oranı, Yunanistan’daki ekonomik krizinin başlangıcı 

olan 2008 yılı itibariyle en düşük oranda olduğu kaydedilmiştir. Genel itibariyle kadınların 

ihtiyaç kaynaklı girişimciliği, erkeklere oranla biraz daha yüksek olduğu kaydedilmektedir 

(sırasıyla %24’e %21).  

Girişimcilik ve kendi işini yapmak arasındaki farkları ayırt etmede güçlükler yaşansa da, 

kadınların kendi işlerini kurma ve yönetme konusunda daha büyük zorluklarla karşı karşıya 

kaldığı bilinmektedir.  

Yunanistan’da yakın ailenin karar verme aşamasında rolü oldukça önemlidir ve gayri resmi 

yatırımcı ve fon alacak kişi arasında ilişkiyi tanımlamaktadır: Yunanistan'daki yakın ailenin rolü 

belirleyicidir ve gayrı resmi yatırımcı ile fonun alıcısı arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır:% 69'u 

yakın aileye ait kişiler ve% 15,5'i daha geniş aile çevresinden gelen kişileri ilgilendirmektedir.  
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Bu durumda “gayri resmi yatırımcı”nın %85 gibi önemli bir oranı aile üyelerinden 

oluşmaktadır ve bunlar yakın ailenin bazı üyelerinin başlatacağı bir girişim için yüksek işsizlik 

oranlarının psikolojik baskısı altında dahi karar veriyor olabilirler. Ekonomik ve Endüstriyel 

Araştırma Kurumu – IOBE (Foundation for Economic and Industrial Research) verilerine göre 

Yunanistan’da gayri resmi yatırımcıların çoğu kadındır.  Detaylandırmak gerekirse bu oran AB 

ortalamasının iki katından fazladır (%55,5’e %26,8)    

1. DEZAVANTAJLI KADINLAR HAKKINDA İSTATİSTİKİ BİLGİLER  

Yunanistan’da nüfusun çoğu kadındır. Hatta kadın nüfusu 1975 yılında %50.701 iken 2017 

yılında %50.780 olarak ufak bir artış göstermiştir. Ekonomik kriz sonrası toplam nüfusta 

düşüş gözlenmiştir. Bu düşüş, genç insanların okuma ve iş imkanları nedeniyle başka ülkelere 

göç etmesi, bundan başka düşük doğum oranlarından ileri gelmektedir. 2011-2016 yılları 

arasında Yunanistan nüfusunda %3’lük bir azalmadan bahsedilmektedir. 2030 yılına kadar 

nüfusun 9,9 milyona ve 2050 yılında 8,9 milyona düşerek toplam azalamanın %18 oranında 

olması tahmin edilmektedir. Söz konusu yaşlanan nüfus çoğunlukla kadınlardan 

oluşmaktadır. Yunanistan İstatistik Kurumu (Greek Statistic Authority)tarafından yapılan 

nüfus sayımına göre (2011)  Kadınlar, daha yüksek yaş gruplarına ilerledikçe, yüzdelerini 

artırıyor ve 80+ yaş grubunda bu oran % 60,27'ye ulaşıyor. 

 

1.1  EĞİTİM  

Eğitim düzeyine geçtiğimizde, okuryazar olmayan kadınların oranının yüksek (toplam okur 
yazar olmayan nüfusun 2 / 3'ünden daha fazla) ve en yüksek eğitim düzeyindeki (PhD) 
kadınların oranının çok düşük olduğunu görüyoruz. 

Girişimcilik işsizlikle bağlantılı olabilmektedir. Öncesinde de belirtildiği gibi işsizlik kadın ve 

erkekleri çeşitli düzeylerde girişimciliğe sevk edebilmektedir. 

2017 yılının 2. çeyreğinde Yunanistan’daki kadınların işsizlik oranı %25,4’ e ulaşırken 

(547.100) erkeklerde bu oran %17,7 (469.500) olarak kaydedilmiştir. 2.çeyreğin turistik sezon 

olduğu düşünüldüğünde mevsimlik işlerin artış gösterdiği ve toplam işsiz oranının Nisan ayı 

sonrası düşüş göstermesinin doğal olduğu ifade edilmektedir.  

Yunanistan'da istihdamı teşvik eden ulusal örgüt olan OAED'e göre, Mayıs ayında işsiz 

kadınların oranı% 2,71 oranında azalırken (14.621 kadın), erkeklerin işsizlik oranı% 6,21 

oranında azalmıştır (20.335 erkek). . 

Ama yine de sonraki 4 aylık süre içerisinde kadınlar erkekler kadar mevsimlik işlerden 

faydalanamamıştır. Erkeklerde işsizlik oranının Nisan ayından Eylül ayına kadar düşüş 

seyrettiği kaydedilirken kadınlardaki oranın inişli çıkışlı olduğu ifade edilmiştir.  
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Tablo 1. Kadın ve erkeklerde toplam işsizlik rakamları (Yunanistan, Nisan-Eylül 2017)   

Ay Erkek Kadın 

Nisan2017 327.275 537.934 

Mayıs 2017 306.920 523.313 

Haziran 2017 297.303 524.821 

Temmuz 2017 295.428 535.037 

Ağustos 2017 292.775 534.715 

Eylül 2017 288.262 511.702 

Ekim 2017 300.550 523.967 

 

Tablo 2. 15 yaş ve üzeri nüfusun istihdam durumu, eğitim seviyesi ve cinsiyeti. 

                                                         2017’nin 4.çeyreği  

  Bin cinsinden    

Eğitim seviyesi ve cinsiyet Toplam İşgücü İşgücünde 
olmayan 

Toplam Çalışan İşsiz 

      

Kadın ve erkek 9.163,3  4.743,2  3.736,3  1.006,8  4.420,2  

Lisansütü eğitim yapmış 242,8  213,8  189,7  24,1  29,0  

Yüksek öğretimini  tamamlamış 1.879,9  1.397,3  1.161,6  235,7  482,6  

Ortaöğretim sonrası teknik eğitimi 
tamamlamış 

648,9  496,5  364,1  132,5  152,4  

Ortaöğretimi tamamlamış 2.935,9  1.676,6  1.291,2  385,5  1.259,2  

6 yıllık ortaöğretimin üçüncü 
seviyesini tamamlamış 

1.111,2  443,9  336,0  107,9  667,3  

İlkokulu tamamlamış 1.993,0  489,2  379,3  109,8  1.503,9  

İlkokulu tamamlamamış 211,3  14,4  8,0  6,4  196,8  

Hiç okula gitmemiş 140,3  11,4  6,3  5,0  128,9  

Erkek 4.417,7  2.641,7  2.183,4  458,3  1.776,1  

Lisansütü eğitim yapmış 130,3  113,0  102,0  11,0  17,3  

Yüksek öğretimini  tamamlamış 897,6  672,0  586,2  85,8  225,6  

Ortaöğretim sonrası teknik eğitimi 
tamamlamış 

300,7  245,0  194,8  50,2  55,7  

Ortaöğretimi tamamlamış 1.540,9  1.026,8  838,0  188,8  514,2  

6 yıllık ortaöğretimin üçüncü 
seviyesini tamamlamış 

582,0  287,0  228,5  58,4  295,0  
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İlkokulu tamamlamış 854,8  283,9  224,7  59,2  570,9  

İlkokulu tamamlamamış 72,0  8,5  5,3  3,2  63,5  

Hiç okula gitmemiş 39,5  5,6  4,1  1,6  33,9  

Kadın 4.745,6  2.101,5  1.552,9  548,6  2.644,1  

Lisansütü eğitim yapmış 112,5  100,8  87,8  13,0  11,7  

Yüksek öğretimini  tamamlamış 982,3  725,3  575,4  149,9  257,0  

Ortaöğretim sonrası teknik eğitimi 
tamamlamış 

348,2  251,6  169,3  82,3  96,7  

Ortaöğretimi tamamlamış 1.395,0  649,9  453,2  196,7  745,1  

6 yıllık ortaöğretimin üçüncü 
seviyesini tamamlamış 

529,3  157,0  107,5  49,5  372,3  

İlkokulu tamamlamış 1.138,3  205,3  154,7  50,6  933,0  

İlkokulu tamamlamamış 139,3  6,0  2,8  3,2  133,3  

Hiç okula gitmemiş 100,8  5,7  2,3  3,4  95,1  

            

Kaynak : ELSTAT (Yunan İstatistik Kurumu , 2018) 

 

1.2 IŞ GÜCÜ PIYASASINDA KADINLARIN KONUMU 

Ekonomik kriz, kadınları erkeklerden daha fazla etkileyen istihdam ilişkileri ve çalışma 

koşulları üzerinde de önemli bir etkiye sahip olmuştur. Yunan Kamu denetçilerinden (Greek 

Ombudsman) edinilen bilgilere göre özellikle kadınlara hamilelik ve annelik ihtiyaçları 

durumlarıyla ilgili ayrımcılık yapılan vakalar söz konusu olmaktadır. Bu kategoriler daha fazla 

işsizlik veya istihdamlarının yarı-zamanlı statüye çevrilmesi ya da genellikle koruyucu AB 

mevzuatına rağmen ayrımcılığa uğrama riski altındaydı. Kriz dönemleri, adil ve hukuki 

olmayan bu uygulamalar için sık sık bahane olarak kullanılmıştır. 2012 yılında, işverenin tek 

taraflı kararından sonra iş sözleşmesinin yarı-zamanlıya  dönüştürüldüğü vakalar yaklaşık% 

118' (2011'e kıyasla)oranında  artmıştır; Bu durumlarda, kadınlar genellikle haftada 1-3  gün 

işe çağrılırdı.  

        

Üstelik işgücü piyasasında tasarruf yoluna gitme kararı, kadınlara karşı ayrımcılık konularını 

da yoğunlaştırmıştır. Kalıp yargılar erkek egemenliğindeki bazı sektörlerde(emniyet ve 

askeriye gibi)iyi yer edinmiş olmakla eğitim, kamu yönetimi ve sağlık sektörlerinde de söz 

konusudur ve orantısız olarak kadınların terfi ve mesleki gelişmelerini tehdit oluşturmaktadır.  

Genç kadınlardan özel sektörde işe gireceklerse, genellikle aile kurmamalarının istenmesi 

oldukça yaygınlaşmıştır. Diğer vakalarda, eğitim sektöründe terfi durumunda doğum izni 

aralıkları hizmet süresi olarak dikkate alınmamıştır. Mevzuatın kamu sektöründe bu türden 

ayrımcılığı önlediği düşünülse de, doğum izni veya yaklaşan hamilelik dönemlerindeki  
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hastalık izinleri süresince yardım parası ve ödemelerin düşürülmesi yoluyla da  ayrımcılık dışa 

vurulmaktadır(Greek Ombudsman 2012).  

 

2.  KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE BÜROKRATİK KOŞULLAR 

2.1 ŞİRKET KAYDI  

Yunanistan’da şirket oluşumu ihtiyacı karşılayacak özellikteki şirket yapısının seçilmesi, şirket 

ana sözleşmesi veya şirket kuruluş sözleşmesi hazırlanması, şirket merkezinin tanımlanması 

ve muhasebeci atanmasıyla başlar.  

 

Yunanistan’da şirket türleri : 

 Hisse senetleri halka arz edilebilen sınırlı sorumlu limited şirketi (AE) 

 Özel sorumlu limited şirketi (EPE) 

 Özel sermayeli şirket (IKE) 

 Sınırsız sorumlu ortaklıklar (OE) 

 Sınırlı Sorumlu ortaklıklar (EE) 

Yunanistan’da şirket kurmaya başlamadan önce girişimcilerin şirket ismini seçerken ülkedeki 

kayıtlı şirketlerin isimlerinin benzersiz olma zorunluluğuna dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (Chamber of Commerce and Industry) ismin kontrol edilmesi ve 

benzerinin olmadığına dair yazı alınması bu aşamada faydalı olabilmektedir. Alınan yazıyla 

birlikte girişimcilerin Atina Barosu’nda şirket belgelerini tamamlamaları ve sözleşmeyi noter 

kanalıyla imzaları gerekmektedir.     

Asgari hisse sermayesi veya kuruluş sermayesi banka hesabına yatırılmalı ve sermayenin 

işletme elinde toplanmasıyla, sermaye vergisi ana sözleşmesinin imzalanmasını takip eden 15 

gün içerisinde yatırılmalıdır.  

Yukarıda belirtilen evrakların tamamı 1. Derece mahkeme sekreterliğine teslim edilmeli ve 

kayıt numarası alınmalıdır. Şirket sözleşmesinin bir özeti Yunanistan Resmi Gazetesinde 

yayınlanmak üzere Ulusal Baskı Merkezine ulaştırılmalıdır. Aynı zamanda Ticaret ve Sanayi 

Odası’na kayıt başvurusu yapılmalıdır. Noter onaylı sözleşmeyle birlikte Ticaret ve Sanayi 

Odası tarafından verilen şirket isminin onay belgesi ve ana sözleşmenin özetini içeren Resmi 

Gazete'nin bir nüshasının yatırılması gerekmektedir Bu şekilde yeni oluşan şirket spesifik 

vergi ve sosyal güvenlik birimine kayıt edilmiş olur.  
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Sonraki aşamada belgelendirmeden önce şirket kayıtlarını ve evraklarını onaylamak üzere 

şirket kaşesi bastırılmalıdır. Şirket fatura ve hesap defterleri Vergi Dairesinden 

mühürlenmelidir. 

Yunanistan'daki şirket kuruluşunun son adımı, ilk çalışanın işe alımından  sonraki 8 gün içinde 
e-posta veya telefon yoluyla İş Bulma Kurumuna  bildirimde  bulunmaktır. 

Tüm yeni firma sahiplerinin aşağıdaki aşamaları tamamlamaları gerekmektedir. Kendi işinde 

çalışanların  #4 ve #10-15 numaralı adımları takip etmeleri gerekmektedir.  

 

Adım Açıklama 

1 Ticaret ve Sanayi Odasında şirket adını onaylat 

2 Atina Barosunda şirket belgelerini doldur 

3 Noter öncesi sözleşmeyi imzala 

4 Bankaya sermaye yatır 

5 Vergi dairesine sermaye vergisi öde   

6 Avukat Emeklilik Fonundan damga pulu al  

7 Avukatlık Sosyal Yardım Fonun dan belge al 

8 Şirket ana sözleşmesibi mahkeme sekreterliğine ver ve kayıt numarası al 

9 Resmi Gazetede (FEK) yayınlanması  için ana sözleşme özetin ver 

10 Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt yaptır 

11 Serbest Meslek Sahibi Sigorta Kurumu (OAEE), Tarımsal Sigorta Kurumu’na (OGA), 

vb kaydını yaptır 

12 Vergi numarası (AFM) al  

13 Damga ve mühür için tedarikçi görevlendir 

14 Vergi Dairesinde makbuz ve hesap defterleri onaylat  

15 Eleman alımına istinaden 8 gün içinde İşçi Bulma Kurulumuna bilgi ver 

 

Genel ortaklıklar ve limited ortaklık şirketlerinin kurulumu için “ tek noktada hizmet sunumu” 

için Mevcut kanunun 13 üncü maddesi ile değiştirilen 3419/2015  sayılı Kanunun 2 nci 

maddesine göre Genel Ticari Sicil görevlendirilir – GEMI (General Commercial Register - 

http://www.businessportal.gr/). Sınırlı sorumlu şirketler,limited şirketlerin oluşumunda ve 

noter tasdikli bir belgenin hazırlandığı tüm durumlarda  “tek noktada hizmet sunumu” olarak  

noterlik belgesini  hazırlayan noter atanır. 

Esas olarak online mağaza açmak normal mağaza açmaktan daha karmaşık olabilmektedir. 

Çünkü ödemeler elektronik ortamda gerçekleşmektedir.  
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2.2 VERGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

Kendi işlerini yürütmek isteyen kişilerin, vergi yükümlülükleri tam zamanlı çalışanlar ve 
emekliler için olduğu gibi gelir vergisi (% 100 ön ödemeli) üzerinden gerçekleştirilir, ancak 
onlara vergi indirimi uygulanmaz. 

 

Vergi oranları aşağıda gösterilmektedir :  

 %22 (20.000€ ‘e kadar olan gelirler için) 

 %29 (20.001’den -30.000€ ‘e kadar olan gelirler için) 

 %37 (30.001’den -40.000€ ‘e kadar olan gelirler için) 

 %45 (40.000€ üzerindeki gelirler için) 

 

Kazançtan bağımsız olarak, tüm Yunan şirketleri % 29 oranında vergilendirilmektedir. % 100 

vergi ön ödeme gereklidir. Hisseler% 15 oranında vergilendirilmektedir. 

Bireyler için ilgili sigorta primi vergi öncesi net kazanç üzerinde en az% 26.95'tir. Bu durum 

aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olduklarında şirket yöneticileri ve en  az% 3 hisseyi 

elinde bulunduran hissedarlar içinde geçerlidir. 

2.3 VERGİ KİMLİK NUMARASI ALINMASI 

Yunanistan’da her yetişkinin vergi kimlik numarası olması gerekmektedir. Yetişkin bireysel 

girişimci olmak isterse, vergi dairesine başvurarak iş kaydı yaptırmalı ve kişisel vergi kimlik 

numarasını iş amaçlı kullanmak üzere izin almalıdır.  

 

2.4 RUHSATLAR VE İZİNLER 

Yunanistan’da elişi satmak üzere online mağaza açmak için özel bir izin veya ruhsata ihtiyaç 

duyulmamaktadır.  

 

3. KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN BAŞLANGIÇ DESTEKLERİ  

Yeni bir işte ayakta kalmanın en kritik faktörlerinden bir tanesi en uygun sermaye kaynağının 

seçimidir.  Şirketler için uygun sermaye kaynakları şu şekildedir : 
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Çekirdek Sermaye 

Çekirdek Sermaye, gençler veya işsizler gibi belirli bir gruba verilen ufak çaptaki başlangıç 

sermayesidir. Bu sermayenin temel özelliği meblağın oldukça küçük (15-50 bin €), ön ödemeli 

ve işin geliştirilmesi amaçlı şirketin ilk yıl faaliyet masrafları karşılayacak yapıda olmasıdır. 

Gösterge olarak, ekonominin çeşitli sektörleri (geleneksel ürünler, bilgi teknolojileri, vb.) için 

hem kamu (OEDED Program) hem de özel sektörün (TheOpenFund) eylemleri mevcuttur. 

   

Başvuru işlemleri oldukça basittir ve isteyen herkes kolaylıkla başvuruda bulunabilir. Ancak 

bu programlar tüm yıl boyunca açık değildir ve seminerlere katılım ve kamu programlarında 

işsizlik kartı (OAED) almak gibi çeşitli ön şartlar mevcuttur.  

 

Banka Kredisi 

Bankalar yeni girişimcileri para sağlamadan önce iş planı talebinde bulunurlar. Başvurular 

değişik alanlardaki farklı uzmanlar tarafından kontrol edilir. İş planında herhangi bir gecikme 

olmadan yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.  

 

Günümüzde Yunanistan’da bankalar oldukça güç durumdadır. Kriz nedeniyle geri ödenmemiş 

pek çok banka kredileri olduğundan, bu durum yeni kredi verme aşamasında daha dikkatli 

hareket etmelerine yol açmaktadır. 

Ortaklık Anlaşması (PA) 2014-2020 (ESPA) 

ESPA programı kapsamında, devlet fonu ticaret, işleme veya birincil üretim gibi faaliyetlerde 

bulunan şirketlere dağıtmaktadır. Duyurular ilgili bakanlıklarca ve ESPA sekreterliğince ilan 

edilen sınırlı süreler içerisinde yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi bağımsız denetmenlerce 

yapılarak sonuçlar yayınlanır ve  her faaliyetin uygulanması için 1-3 yıl  arası süre verilir.  

Finansman yatırımın veya vergi indirimi bir yüzdesi olabilir (genellikle %40-60 oranında) 

Yapılan masraflar dökümanlandırılmalıdır ve evraklar yerinde incelenmektedir.  

ESPA’nın ulaşılabilirliği büyük avantaj sağlasa da, fonlama çeşitli maliyetleri beraberinde 

getirdiği için yeni işler için çok kullanışlı olmamaktadır. Ama yine de diğer finans yapılarıyla 

(banka kredileri, risk sermayesi gibi) birleştirilmesi cazip bir seçenektir. 

 

ESPA 2014-2020 programı çerçevesinde finanse edilen diğer girişimler :  

 Genç yenilikçi şirketler & yeni girişimcilik 
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 Mikro & küçük işletmelerin hacminin artırılması ve yeni pazarlara açılması 

 Yurtdışı işler 

Ülke dışındaki Yunan toplulukları 

Son olarak, devam etmekte olan krizle birlikte, Ülke dışındaki Yunan toplulukları da aktif oldu 

ve Envolve Award Greece gibi beş yılda faizsiz geri ödemeli 500 bin €’ya kadar krediyi içeren  

yeni eylem yarattılar. 

 4. ÜRÜNLERİNİ SATMAK  İSTEYEN KADINLAR İÇİN  YAYGIN KULLANILAN SİTELER-

YUNANİSTAN ÖRNEĞİ  

Yunanistan’da mücevher, takı, giyim eşyası, ayakkabı, çanta gibi el emeği ürünlerin satıldığı 

çeşitli online mağazalar bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki sınıflara ayrılabilmektedir : 

 Elişleri satışı için oluşturulan siteler. Bunlardan bazıları : 

o http://www.heraki.gr/  

o https://www.craftzbay.com/Default.aspx 

o http://xeirotexnes.gr/  

 Satış siteleri (vendora.gr gibi) 

 Facebook sayfaları (XeirotexnimaTripoli, xeirotexnima.shop gibi) 

 5.ELEKTRONİK DÖKÜMANLAR (E-FATURA, SİGORTA, VB)  

Yunanistan’da şahıslar ve şirketler her yıl vergilendirilicekleri üzerinden Bağımsız Kamu Gelir 

İdaresinin (Independent Authority of Public Revenue) (https://www.aade.gr/) online 

sistemi(TAXISNET) üzerinden elektronik vergi beyanında bulunmak zorundadırlar. Buna 

ilaveten mükellefler her ay sonunda kesilen faturalar, ilgili hesaplamalar ve KDV ye yönelik 

vergi dairesine bildirimde bulunmak durumundadır.  

Buna ek olarak Personel çalıştıran şirketler her ay Ortak Sosyal Sigortalar Kurumu (EFKA)’nun 

online sistemi aracılığıyla sigorta primi elektronik beyanı yapmak zorundadırlar. Bu sistem 

sayesinde sosyal güvenlik hesaplamaları her çalışan ve her şirket için yapılmaktadır. 

E-fatura sistemi Yunanistan’da 2006 yılında kısmen başlamıştır. Sistemle birlikte farklı 

büyüklükteki işletmelerin kağıt faturaların baskı, arşivleme ve gönderme işlemlerini azaltarak 

maliyetlerini düşürmek ve firmalara ivme kazandırmak hedeflenmektedir. Sistem şu anda 

tam anlamıyla kullanılmasa da 2019 sonunda tamamen faaliyete geçirilmesi 

planlanmaktadır. E-fatura sisteminin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle birlikte fatura 

kesildiği an itibariyle müşterinin muhasebe sistemine masrafları kabul etmek üzere 

gönderecek ve aynı zamanda ilgili vergiyi toplaması için vergi dairesine bildirme yapılacaktır.       

http://www.heraki.gr/
https://www.craftzbay.com/Default.aspx
http://xeirotexnes.gr/
https://www.aade.gr/
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SONUÇLAR 

Bir ülkenin gelişmesi diğer faktörlerle birlikte girişimciliğe bağlıdır ve girişimcilikle belirlenir.  

Özellikle son dönemlerde yaşanan ekonomik krizde, kamu sektörü küçüldüğünde, sosyal 

devletin rolü azalıyor olduğunda, güvensizlik ve belirsizlik hakim olmaya başladığında, 

Girişimcilik tüm toplumun yararına olan kuvvetli ve adil temellere dayanan kademeli 

ekonomik iyileşme çözümüdür. 

Bu durum, hem mevcut hem de yeni işletmelerin, iş dünyasındaki kadın ve erkeklerin eşit 
şartlarda varolduğu, stereotip ve patojenlerden arındırılmış bir toplumda dinamizm, 
yaratıcılık, yenilikçilik ve dışadönüklük ile karakterize edilmesi şartıyla gerçekleşir. 

Kadın girişimciliğin güçlendirilmesi hem krizden çıkmanın hem de gelecekle yüzleşmenin 

önkoşuludur. Ülkenin çoğunluğu olan kadınlara  eşit fırsatlar ve motivasyon sağlayarak -  tüm 

iş gücü ve iş potansiyelin kullanılmasıyla  ekonominin sağlam bir temelde büyümesi 

hızlandırılmış olur. 

KAYNAKLAR 

The situation of female entrepreneurship in Greece: a comprehensive information bulletin in 

English issued by the Greek General Secretariat for Gender Equality, Ministry of Interior - 

General Secretariat for Gender Equality (http://www.isotita.gr/wp-

content/uploads/2017/12/Observatory-13th-e-bulletin-Womens-Entrepreneurship.pdf) 

February 2018 E-bulletin no. 15 Population in Greece – Remarks about gender, Ministry of 

Interior - General Secretariat for Gender Equality (http://www.isotita.gr/wp-

content/uploads/2018/02/Observatory-15th-e-bulletin-Population-in-Greece-%E2%80%93-

Remarks-about-gender.pdf)  

The policy on gender equality in Greece, Directorate General for Internal Policies – Policy 

Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs 

(http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-

FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf 

http://www.companyformationgreece.com 

https://www.startyouup.gr/el/a/44-pws-tha-forologhthoyn-oi-epixeirhseis-gia-to-2017  

http://startupgreece.gov.gr  

 

 

http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Observatory-13th-e-bulletin-Womens-Entrepreneurship.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/12/Observatory-13th-e-bulletin-Womens-Entrepreneurship.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Observatory-15th-e-bulletin-Population-in-Greece-%E2%80%93-Remarks-about-gender.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Observatory-15th-e-bulletin-Population-in-Greece-%E2%80%93-Remarks-about-gender.pdf
http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2018/02/Observatory-15th-e-bulletin-Population-in-Greece-%E2%80%93-Remarks-about-gender.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-FEMM_NT(2013)493028_EN.pdf
http://www.companyformationgreece.com/
https://www.startyouup.gr/el/a/44-pws-tha-forologhthoyn-oi-epixeirhseis-gia-to-2017
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ULUSAL RAPOR – SLOVENYA 

GİRİŞ  

Slovenya, toplam nüfusu 2.065.890 (1.023.100 erkek, 1.039.790 kadın) olan küçük bir 

ülkedir. Slovenya Ticari Sicil Kayıtlarında yaklaşık 213.000 iş kolu kayıtlıdır. 2017 yılıyla 

karşılaştırıldığında, 2018 yılında Ticari Sicil Kayıtlarına daha çok sayıda ticari işletme kayıt 

yaptırmıştır. İş kolları arasında 91.429 tanesi şahsi teşebbüs olarak kayıt olmuştur (Mart 2018 

verisi). Geçen senenin aynı zamanında bu sayı 87.957’dir. Slovenya’da yeni bir iş kurmak 

isteyen bireyler için birçok finansal ve finansal olmayan devlet yardımı vardır. Son yıllarda, 

özellikle 2016 yılında, Slovenya’daki erken dönem girişimcilik faaliyetleri artmıştır. 2016 

yılında erken dönem girişimcilik faaliyetlerindeki oran %8 seviyesine çıkmıştır. Girişimcilik 

faaliyetlerinde son 5 yılda gözlenen sürekli artış ve sosyal/bireysel algıların gelişimi, 

Slovenya’daki sağlam ekonomik büyümeye, finansal krizlerin azalmasına ve banka 

sistemlerinin konsolidasyonuna dayandırılabileceği gibi girişimcilik ekosisteminin kaliteli 

gelişiminin de bu artışta etkisi vardır. Slovenya’da girişimcilik için birçok program vardır. 

“Entrepreneurially into the world of business” projesi, katılımcılara mentörlük modeli ve 

katılımcıların iş fikirlerini geliştirmeleri için temel yetkinlikleri kazanmalarını amaçlayan 

eğitimler sunmaktadır. Sloven Yatırım Fonu, finansal kaynaklara erişimin gelişmesini 

amaçlayan kamu fonudur. İş kurmak isteyenler çeşitli internet portallarından bilgi 

edinebilirler. Bu web portalları: Slovenya İş Noktası, Girişimcilik Portalı, Başlangıç Start:up 

Slovenya, vb.  

TEA endeksi 2017 yılında %6.8’lere gerilemiş olsa da, girişimcilikle ilgili toplumsal ve bireysel 

algıların olduğu göstergeler önemli ölçüde artmıştır. 2013 yılında, yeni bir iş kurmak için 

umut verici iş fırsatları olduğunu düşünen yetişkin popülasyonu %16’nın altında iken 2017 

yılında bu oran %25 seviyesine yükselmiştir.  Yetişkin nüfusun üçte ikisi başarılı girişimcilere 

saygı duymakta iken yarıdan fazlası bir işe başlamak için bilgi ve beceriye sahip olduklarını 

düşünmektedir.  

1. DEZAVANTAJLI KADINLAR ILE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER 

Ekim 2017 verilerine göre, Slovenya’nın nüfusu 2.065.890’dır. Slovenya nüfusunun 

1.023.100’ünü erkekler, 1.039.790’ını ise kadınlar oluşturmaktadır. 2017 yılının son 

çeyreğinde, 972.000 kişi iş sahibi iken, 60.000 kişi (%46.8’i erkek, %53’ü kadın) işsizdir. 

2017’de işsizlik oranı %5.8’dir. Gençler (15-29 yaş) arasındaki işsizlik oranı %9.7 iken, 

yaşlılarda (50-64 yaş) bu oran %4.9 olarak görünmektedir. Slovenya popülasyonu aktivite 

statüsüne göre aktif (çalışan ve işsiz) ve inaktif (öğrenciler ve emekliler) olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Aktif popülasyon içinde 830.000 (431.000 erkek, 400.000 kadın) çalışan kişi ve 

116.000 (80.000 erkek ve 36.000 kadın) kendi işinde çalışan kişi bulunmaktadır (SURS). 
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1.1 EĞİTİM  

Tablo 1 ve 2 ‘de Slovenya’daki kadınlar için istatistikler yer almaktadır. 2015 ve 2016 verileri 

karşılaştırma yapılması için verilmiştir. En güncel veriler 2017 verileridir. Tablo 1 kadınların 

eğitim seviyelerine göre dağılımlarını göstermektedir. Buradan birçok kadının sadece ilkokulu 

bitirdiğini görebiliriz.  

Tablo 1: Eğitimsel kazanımlarına göre kadınların sayıları, 2015-2017. 

 2015 2016 2017 

Eğitim sayı sayı sayı 

eğitimsiz 2.893 2.748 2.580 

ilkokul terk 36.456 34.801 33.173 

ilkokul 231.833 226.618 221.307 

meslek lisesi 11.306 11.242 11.259 

meslek okulu  130.026 129.563 129.024 

 

1.2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA KADINLARIN KONUMU 

Tablo 2, Slovenya’daki aktif kadınlarla ilgili verileri göstermektedir. Çalışan ve kendi işinde 

çalışan kadın sayısının arttığı açıkça belli olmaktadır. 

                              Tablo 2: 2015-2017 yılları aktif kadın sayısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 

 sayı sayı sayı 

çalışan 368.824 375.398 388.566 

Kendi işinde çalışan - 31.000 36.000 

işsiz 60.512 57.520 51.149 
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2. KANUNLAR, YÖNETMELİKLER VE BÜROKRATİK KOŞULLAR  

Slovenya’da bir şirketin kurulması şirketler kanununa  
(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-
1_PREVOD__13-12-12.pdf) göre yapılmaktadır. Şirketler kanunu birçok yasal ve 
organizasyonel işletme türlerini tanımlar. En yaygın olanları özel girişimciler ve sınırlı sorumlu 
işletmelerdir. Diğerleri ise sınırsız sorumlu işletmeler, kamu limited şirketi, limited ortaklığı 
ve özel sermaye işletmesidir.  
 
İşletme şekillerinde emek yoğun (esnaf) faaliyetler gibi faaliyetlerin ayrılması gerekmektedir. 
Esnaf faaliyetleri, bireysel siparişlere dayanan üretim veya hizmet faaliyetleridir. Üretim 
küçük çaptadır ve seri üretim çoğu faaliyet için söz konusu değildir. Slovenya’da en yaygın 
işletme türleri özel girişimler ya da tek mülk sahibi işletmeleri ve sınırlı sorumlu işletmelerdir. 
İkisi arasındaki fark, özel girişimlerde kişi tüm mallarından yükümlüdür, sınırlı sorumlu 
işletmelerde, işletme, işletme mallarından sorumludur. Özel girişim için başlangıç sermayesi 
gerekmez, sınırlı sorumlu işletmelerde başlangıç sermayesi 7.500 avrodur. Başka bir 
işletmede haftada 20 saat, haftalık tam zamanlı çalışma süresinden az çalışan bir kişi, özel 
girişimcilik için kayıt olabilir; fakat tam sigorta farkını (haftada 40 saat) özel işletme olarak 
ödemek zorundadır.  
 
Son zamanlarda online satışlar popülerlik kazanmıştır. Sloven, Avrupa kanunları ve uluslar 
arası kanunlar, online satışları düzenlemektedir. İnternetten satış yapmak elektronik 
ortamda satış sözleşmesi yapılması ile mümkündür (e-posta veya otomatik satın almayı 
sağlayan özel uygulama yoluyla). 
 
Konuyla ilgili olarak, internet sitesinde tüm zorunlu içeriğin yayınlanması, tüketicinin satıcı ile 
ilgili gerekli bilgileri edinmesi, satıcının genel hükümler ve koşulları yayınlaması ve tüketici ile 
e-posta yoluyla iletişim kurması zorunludur.  Tedarikçinin tanımlanması gerekmektedir. 
İnternet sitesinde tüketici, bazı bilgilere (firma adı ve kayıt ofisi, yetkili mahkeme, iş kayıt 
numarası, ana sermaye miktarı, telefon numarası, firmanın geçerli e-posta adresi, KDV 
numarası, izin belgesi) kolayca ve sürekli olarak ulaşabilmelidir.  Tüketici ürünün tüm 
özellikleri, fiyatı, teslimat bedeli (bu bilgi reklam kısmında zaten olmalıdır) gibi konularda 
bilgilendirilmelidir. Tüketici siparişini onaylamadan önce, satış sözleşmesi ya da online satış 
ile ilgili, onaydan önce hataları tanımlamak ve hataların önüne geçmek için, genel hükümler, 
satış sözleşmesinin ulaşılabilir olduğu diller hakkında bilgilendirilmelidir. Genel hükümlerin 
içeriği online satıcıya bağlıdır. Kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması ve korunması 
hakkında bilgilerin düzenlenmesi de önemlidir. Eğer satıcı, kişisel bilgileri topluyor ve 
depoluyorsa, kişisel bilgilerin sahibinden onay alınması zorunludur. Uzaktan satış 
sözleşmelerinde, tüketici şu konular hakkında bilgi almalıdır: 
 

 şirketin faaliyet gösterdiği adres (ya da şirket merkezinin adresi), telefon numarası, faks 
numarası ve şirket e-posta adresi,  

 eğer temel ücretlendirmeden farklı ise iletişim cihazının kullanımından doğan maliyetler, 

 koşullar, termin tarihleri ve sözleşmeden cayma hakkının kullanılması ile ilgili prosedür,  

 sözleşmeden cayılması durumunda, tüketicinin malların geri iadesinden doğan ücret 
hakkında bilgilendirme, 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-1_PREVOD__13-12-12.pdf
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/zakonodaja/ZGD-1_PREVOD__13-12-12.pdf
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 posta ile geri gönderilemediği takdirde, iade edilen malların bedeli, 
 

 tüketicinin, sözleşme hükümleri yerine getirildikten sonra sözleşmeden cayması halinde 
firmaya ödemesi gereken ücret, 
 

 tüketicinin sözleşmeden cayma hakkının bulunmaması veya tüketicinin sözleşmeden cayma 
hakkını kaybedeceği durumlar hakkında madde, 
 

 etik kuralların varlığı ve olası etik kurallara erişebilirlik,  
 

 sözleşmede yer alan tüketici zorunluluklarının minimum süresi, 
 

 ihtilafların mahkeme dışı çözümleri ve firmalar için diğer yasal çözümler ve bunlara 
erişebilirlik. 
 
Eğer şirket, ek maliyetler ile ilgili bilgiyi sağlamaz ise, tüketici bu maliyetleri ödemek zorunda 
değildir.  
 
Şirket elektronik uzaktan satış sözleşmesinde, tüketicinin siparişinin ödeme sonrasında 
geçerli olacağının farkında olduğundan emin olmalıdır. 
 
Genel şartlarda yer alan en önemli içeriklerden biri de sözleşmeden cayma hakkı ve cayma 
metotlarıdır. 14 gün içinde tüketici, satıcıya hiçbir neden göstermeden cayma hakkını 
kullanabilir. Bu termin süresinin sonunda, tüketicinin hasarlı ürünü satıcıya nakliye bedeli 
dışında hiçbir ücret ödemeden iade etmesi için bir 14 günlük süresi daha vardır. Kanun 
uyarınca, tüketici genel hüküm ve koşulları kabul ettiğinde veya siparişi onayladığında 
sözleşme yürürlüğe girer.  
 
Yasa uyarınca, tüketici makbuzda ya da sipariş teklifinde yer alan genel hükümler ve koşulları 
kabul ettiğinde sözleşme yasal olarak yürürlüğe girer. Satıcı, hizmeti daha önce vermeye 
karar vermesi halindeki durumlar hariç, sözleşmenin onaylanmasından sonra 30 gün içinde 
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. 

2.1 İŞLETME ADI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ? 

Kayıt prosedürlerine başlamadan önce kurulacak işletme şekli seçilmelidir. Slovenya’da en 
yaygın olan işletme şekilleri özel girişimcilik işletmeleri ve sınırlı sorumlu işletmelerdir. Özel 
girişimcilik işletmesi kurmaya karar veren bireyler vergi mükellefi olmazlar ya da Slovenya 
Mali İşler Bürosu’nun vergi ödeyenler listesinde yer almazlar. Bu iki işletme türü için de kayıt 
prosedürleri aşağıda açıklanmaktadır.   
 
Ticaret Siciline kayıt işlemi. Şirketler kanunu hükümlerine göre, bir girişimci faaliyetlerine 
Slovenya Ticaret Siciline kayıt olduğunda başlayabilir. Kayıt prosedürü iki şekilde yapılabilir. 
İşletme kaydı ülkenin genelinde bulunan VEM noktalarına kişisel olarak başvurarak veya 
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online olarak e-VEM portalı üzerinden gerçekleştirilebilir. Kişisel başvurularda kimlik belgesi 
ve vergi kimlik numarasına ihtiyaç vardır. Online kayıt işlemlerinde ise aşağıdaki adreslerden 
alınabilen dijital sertifika gerekmektedir :  
 

 SIGEN-CA (http://www.sigen-ca.si/),  

 NLB bank (https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila), 

 Halcom d.d. (http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/) ya da 

 Post of Slovenia (https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili/). 

İki şekilde de kayıt prosedürü ücretsizdir ve birkaç gün sürer. Yukarıda belirtilen belgelerin 

yanısıra, kayıt sürecine başlamak için ekstra belgelere ihtiyaç vardır:  

 şirket ismi, 

 şirket merkezi, 

 irtibat bilgileri, 

 şirket faaliyetleri,  

 şirket yeri kiralık ise, mal sahibinin izni, ve 

 tek mülk temsilcisi (eğer diğer bir kişinin ismi isteniyorsa) 
 
Daha kompleks bir iş modeli (örneğin; sınırsız sorumlu şirket, kamu limited şirketi, limited 
ortaklık ve birçok kurucunun bulunduğu özel sermaye şirketi) kurulmak isteniyorsa notere 
başvurulmalıdır. 
 
Ticari banka hesabı açtırmak. Ticaret siciline başvurduktan sonra, ticari banka hesabı 
açılması gerekmektedir. Banka hesabı Slovenya’da bulunan herhangi bir bankadan açılabilir. 
Bireysel girişimciler, halihazırda açık olan bir banka hesabını adını ticari banka hesabı olarak 
değiştirerek kullanmaya devam edebilirler. 
 
Vergi siciline kayıt olmak. Ticaret siciline kayıt olduktan sekiz gün sonra vergi sicil kaydı 
oluşturmak zorunludur. Vergi sicil kaydı, VEM noktalarına ve Slovenya Cumhuriyeti Mali İşler 
Bürosu’na şahsi olarak başvurularak ya da e-VEM portalından online olarak 
gerçekleştirilmektedir. Slovenya Cumhuriyeti Mali İşler Bürosu vergi sicilinde tescil işlemlerini 
yürütmektedir. Bu süreç için gerekli bilgiler aşağıda yer almaktadır:   
 

 vergilendirme yolu, 

 iş yılında tahmin edilen giderler, 

 iş yılında tahmin edilen gelirler, 

 işletme defterlerini takip edecek kişi, 

 işletme defterlerini yönetme metodu. 

Zorunlu sosyal sigorta işlemleri. Girişimci, kendisi ve çalışanları için zorunlu sosyal sigorta 

(emeklilik ve engellilik sigortası, ebeveyn bakım sigortası ve işsizlik sigortası, gibi.) 

yaptırmakla yükümlüdür.  

http://www.sigen-ca.si/
https://www.nlb.si/ac-nlb-kako-do-digitalnega-potrdila
http://www.halcom.si/si/produkti/digitalno-potrdilo/narocila/
https://postarca.posta.si/navodila-za-ravnanje-s-potrdili/
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Diğer izinlerin alınması. Gösterilecek işletme faaliyetleri için izin alınması gerekiyorsa, 

belirtilen izinler alınmalıdır. E-VEM portalında, izin alınması gereken aktivitelerin listesi 

bulunmaktadır.  

Slovenya’da şirketlerin bir dernek kurması zorunlu değildir; isteğe bağlı bir seçenektir. 

Dernekler noterde kurulur. Notere aşağıda yer alan bilgilerin sunulması gerekmektedir:  

 dernek adı,  

 merkez ve işyeri adresi, 

 dernek kurucularının ve üyelerinin kimlik bilgileri (isim, sosyal güvenlik numarası, daimi 
ikamet adresi, şirket ismi, kayıt numarası, tüzel kişilikler için iş adresi, vergi numarası) , 

 derneği temsile ve yönetim için yetkilendirilmiş kişilerin bilgileri, 

 belirli bir süre ile kurulmuşsa, ekonomik teşebbüsün süresi, 

 derneğin hedefleri ve faaliyetleri. 

Marka. Bir şirketi kayıt ettirirken, markanın da kayıt edilmesi önerilmektedir. Slovenya’da 

kayıt prosedürleri, Slovenya Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi’nde gerçekleştirilir. Marka kaydı 

aşağıdaki basamaklar izlenerek yaptırılabilir:  

1. Başvurulan markanın kayıda uygun olup olmadığı doğrulanır (kayıt için tüm şartları sağlayıp 
sağlamadığı ve aynı/benzer bir markanın daha önce kayıt yaptırıp yaptırmadığı.  

2. Markanın hangi ülkelerde kayıt ettirileceği kararının verilmesi.   
3. Markanın hangi ürünler ve hizmetleri koruyacağına karar verilmesi.  
4. Marka kaydı için başvurunun hazırlanması ve başvuru yapılması. 

Marka kaydı başvurusu yapıldıktan sonra Slovenya Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi başvuru 

içeriğini resmi açıdan inceler. Başvurunun doğru olması halinde Slovenya Fikri Mülkiyet 

Hakları Ofisi başvuruyu yayınlar. Marka başvurusuna herhangi bir itiraz olmadığı takdirde, 

ofis, başvuru sahibini ilk on yıl için kayıt ücreti ödemeye davet eder. Markanın geçerliliği aynı 

periyotlarla sınırsız uzatılabilir. Başvuru ücreti, Uluslararası Sınıflandırmaya göre üç sınıf için 

100 Avro ve her bir ek sınıf için 20 Avro’dur. İlk on yıl için kayıt ücreti ise 150 Avro ve her bir 

ek sınıf için 50 Avro’dur.  

Fikri mülkiyet hakları kişiye özeldir (fakat bazı durumlarda, bu münhasırlık durumu korunan 

nesnenin doğası ile şekillenir) ve kesinleşmiş basit prensiplere dayanır:  

 Hak sahibi, izni olmadığı takdirde, korumaya söz konusu olan nesnenin ticari kullanımını 
yasaklayabilir.  

 Bu hakların korunması sadece ekonomik faaliyet ile ilgilidir. 

 Haklar, sınırsız süreli korunan markalar hariç, bölgesel ve zaman kısıtlıdır. 

 Koruma süresinin sonlanması ile korumaya konu olan mal/hizmet kamu malı olur ve 
herhangi biri tarafından kullanılabilir.  
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2.2 VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AİT AÇIKLAMALAR  

Slovenya’daki vergiler, işletme türüne bağlı olarak belirlenir. Tüm vergiler (sosyal sigorta 

vergileri de dahil), gümrük vergileri, tüketim vergileri ve ithalat vergilerine uygulanan katma 

değer vergileri Slovenya Cumhuriyeti Mali İşler Bürosu’nun sorumluluğundadır.  

Slovenya’da bir şirket belirli durumlarda KDV (katma değer vergisi) sistemine dahil olmak 

durumundadır:  

1. Son 12 aydaki vergilendirilebilir satışları 50.000 Avro’yu aşan bireyler. 
2. Diğer AB üyesi ülkelere hizmet veren ya da bu ülkelerden hizmet alan işletmeler. 

Bu durumda işletme, KDV sistemine kaydını, faturayı göndermeden ya da almadan 
yaptırmalıdır. Bu koşullar altında faturadaki bedelin cinsi önem teşkil etmez. 

3. Takvim yılı içerisinde, AB’den 10.000 Avro üzerinde mal alımı yapan işletmeler KDV sistemine 
kayıt olmalıdır. Bununla birlikte, KDV sistemine kendiliğinden kayıt olmak isteyen girişimciler, 
işletmelerinin varlığını ispat etmekle yükümlüdür. 
 
 Slovenya’daki standard vergi oranları: 

 KDV (Katma Değer Vergisi): %22-standart oran; %9,5 – indirimli oran.  

 Kurumlar gelir vergisi: %19.  

 Bireysel Gelir Vergileri (Faaliyetlerden doğan gelir vergisi): Gelire dayalı artan oranlı vergi 
oranı: %16, %27, %34, %39 ve %50 veya eğer vergi matrahı, fiili gelirler ve normalleştirilmiş 
giderlere göre yapılırsa %20. 

 Sosyal Sigorta Primleri: İşveren tarafından %16.1, işçi tarafından %22.1 ödenir.  

 Taşınmaz Mal Transfer Vergisi: Taşınmaz mal satıldığı zaman ödenmesi gereken vergidir. 
Oranı %2’dir. Anlaşma tamamlandığı zaman satıcı tarafından ödenir. Genellikle malın 
kontrata belirtilen değeri üzerinden ödeme yapılır.   

 Sermaye Kazanç Vergisi:  %0 – 25 (elde tutma dönemi kazancına bağlıdır). 

Bireysel girişimcilik. Kendi hesabına çalışan girişimci gerçek bir kişidir. Bireysel girişimciler 

için Kişisel Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergilendirme yapılır. Bu durumda vergilendirmeye 

konu olan işler herhangi bir girişim, tarım, ormancılık, meslek veya diğer bağımsız kendi 

lehine çalışma faaliyetleridir. Elde edilen gelirin vergilendirmeye konu olan kısmı, 

gerçekleştirilen faaliyetin gelirinden faaliyet gerçekleştirilirken harcanan gider tutarı 

arasındaki fark olarak tanımlanan kardır. Vergi matrahı iki şekilde belirlenebilir:  

1. Fiili gelir ve gidere dayalı vergi matrahı belirlenmesi: 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun yanısıra Kurumlar Gelir Vergisi Kanunu da vergi tahakkuk etmiş gelir 
ve giderleri belirler. Bu yönteme göre vergi tahakkukunun hesaplanmasını isteyen özel 
girişimci, bulunduğu yılın mart ayının son gününe kadar ilgili vergi otoritesine vergi iadesi ile 
ilgili form vermek zorundadır. Aynı zamanda, vergi mükellefi Kişisel Gelir Vergisi Kanunu’nda 
belirtilen aşağıdaki durumlar için vergi indirimi için başvuru yapabilir: 
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 araştırma ve geliştirme indirimi,  

 yatırım indirimi, 

 istihdam indirimi ve engelli istihdamı indirimi, 

 profesyonel eğitimde pratik çalışma yürütme indirimi, 

 gönüllü ek emeklilik sigortası indirimi ve  

 bağış/sponsorluk indirimi. 

Eğer vergilendirilen giderler, vergilendirilen gelirler tutarını aşarsa, vergi mükellefi için vergi 

mahsup durumu oluşur. Vergi mahsubu bir sonraki vergi dönemlerindeki pozitif vergi 

matrahından düşülerek vergi matrahı tutarı azaltılabilir. 2014 yılından itibaren, cari yıla ait 

vergi matrahının %50’sine kadar tutarından vergi mahsup edilebilir.  

Şahısların yıllık toplam vergi matrahı artan oranlı gelir vergisi hesabına dayalı yapılır. 1.1.2018 

sonrası oranlar şu şekildedir: 

Yıllık net vergi tabanı [AVRO] Gelir Vergisi [AVRO] 

8.021,34’e kadar % 16 

8.021,34 – 20.400,00 1.283,41 + % 27  8.021,34 üzeri 

20.400,00 – 48.000,00 4.625,65 + % 34 20.400,00 üzeri 

48.000,00 – 70.907,20 14.009,65 + % 39 48.000,00 üzeri 

70.907,20 üzeri 22.943,46 + % 50 70.907,20 üzeri 

Artan oranlı gelir vergisi oranları %16, %27, %34, %39 ve %50’dir. 

Slovenya’da oturma izni bulunan yabancı kişiler, 12 aylık dönem içinde 183 günden fazla 

ülkede bulunuyorsa Kişisel Gelir Vergisi ödemekle yükümlüdür. Slovenya’da vergi mükellefi 

olmak için başvuru formu doldurulup vergi dairesine teslim edilmelidir.  

2. Standart giderler üzerinden vergi matrahının belirlenmesi: 
 
Vergi indiriminin belirlenmesinin bir diğer yolu vergi matrahının belirlenmesinin 
basitleştirilmiş şeklidir. Bu durumda, fiili vergi gelirleri ele alıır. Giderler sabit bir oranda 
hesaplanır ve bu oran varolan vergi gelirlerinin en fazla %80’i olabilir. Bu yöntem, fiili 
faaliyetlerden elde edilen gerçek geliri 50.000 avroyu geçmeyen ya da belirli durumlarda 
vergi yılı içindeki geliri 100.000 avroyu geçmeyen vergi mükellefleri için geçerlidir. 
 
Vergi oranı, vergi matrahının miktarına göre oranlı olarak artar. Yüksek vergi oranı, sadece 
tek bir gelir vergisi sınıfının sınırını aşan vergi matrahının bir kısmı vergiye tabidir. Burada, 
yıllık vergi matrahında yer alan kişinin tüm gelirleri hesaplanır. Normalleştirilmiş giderlere 
dayalı hesaplanan vergi matrahında, bireyin yıllık vergi matrahına faaliyetlerden doğan gelir 
dahil edilmez.  Normalleştirilmiş harcamalar dikkate alınarak vergi matrahının belirlenmesi 
durumunda, bir faaliyetin gelirleri bireyin yıllık vergi matrahına dahil edilmez. Gelirlerin 
%80’ine karşılık gelen sabit normalleştirilmiş pahalar göz önüne alınır. Vergi matrahı, son 
ödenen vergi tutarının %20’sinin %20’sidir.  
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Sınırlı Sorumlu İşletme. Sınırlı Sorumlu İşletme, Kurumlar Vergisine tabi olan tüzel kişiliktir. 
Vergi matrahı yukarıda açıklandığı gibi iki şekilde belirlenebilir. Her iki durumda da vergi 
oranı %19’dur. Emeklilik planı uygulayan sigorta şirketlerine ve yatırım ve emeklilik fonlarına, 
belirli şartlarda, özel vergi oranı olarak %0 uygulanır.  Vergi mükellefi, vergi beyannamesini 
vergi döneminin bitişinden itibaren üç ay (vergi dönemi, takvim yılına eşdeğer ise bu tarih 31 
Mart’tır) içinde sunmak zorundadır. Vergi iadesinin ilgili merciye sunulmasından sonra vergi 
30 gün içinde ödenmelidir. Şirket merkezi, Slovenya’da bulunuyorsa şirketin kurumlar vergisi 
ödemekle yükümlü olduğunun bilinmesi önemlidir. Aynı zamanda, şirket merkezi 
Slovenya’da olmasa da yönetim merkezi Slovenya’da ise de aynı durum geçerlidir.  
Kurumlar gelir vergisi (%19) yanında girişimci %25 oranındaki Sermaye Kazanç Vergisi 
ödemelidir.  
 
E-tacir vergileri. Slovenya’da KDV ödemekle tanımlı vergi mükellefi olan bir satıcı, 
Slovenya’da yerleşik tüketiciye, ürün teslim ederken KDV’yi hesaplamakla yükümlüdür. Eğer 
satıcı, diğer Avrupa Birliği ülkesinde ise ve Avrupa Birliği Üyesi ülkelerince belirlenen KDV’yi 
aşıyorsa, üye ülke kanunlarınca belirlenen KDV’yi ödemek zorundadır. Mal ve hizmetler 
Avrupa Birliği dışında bulunan bir tüketiciye teslim ediliyorsa, tüketici KDV’den muaftır. 
 
2016 yılından beri vergi hesaplarının onaylanması ile ilgili kanun yürürlüktedir. Vergi 
mükellefleri, Slovenya Cumhuriyeti Mali İdaresinin merkezi bilgi sistemine internet aracılığı 
ile bağlıdır. Slovenya Cumhuriyeti Mali İdaresi, nakit hesapları onaylar ve gerçek zamanlı 
olarak nakit hesaplarla ilgili veriyi depolar. Hesapların vergi takibi işlemi, takip edilebilirliğe, 
işleme alınmış faturaların etkili kontrolüne ve kayıt dışı ekonominin sınırlandırılmasına 
olanak vermektedir. Vergi mükellefi, belirlenmiş koşullar altındaki faturayı düzenlemek ve 
hesap kontrolüne izin vermek zorundadır. Fatura müşteriye teslim edilmelidir. Müşteri 
faturayı almalı ve saklamalı, vergi otoritelerilerinde yetkili kişiye talepte bulunmalıdır. 
Müşteri, tüm düzenlenen faturaların uygun düzenlendiğini doğrulayabilir. 
 

2.3 VERGİ KİMLİK NUMARASI NEREDEN ALINIR? 

Vergi kimlik numarası, Slovenya Cumhuriyeti Maliyesi tarafından belirlenir. Vergi kayıt 

sistemine gerekli verilerin girilmesinden sonra, vergi numarası, giriş yapan kişi için 

düzenlenir. Vergi mevzuatı tarafından vergi numarasına ek karakterler gerekli olabilmektedir 

(örneğin, Slovenya’ya ait vergi numarası, Sl ön takısını içerir). Eğer bireysel girişimci olarak 

başvuruluyorsa yeni bir vergi numarası verilmez.  
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2.4 RUHSAT VE İZİN ALINACAK YEREL ADRESLERİN LİSTESİ  

İşletme kurmak isteyen her birey farklı izinlere başvurmalıdır.  

1. İşyeri izni  

İşyeri izni Konut Yasası ile düzenlenmiştir. Özellikle catering, ticaret, depolama, üretim, 
eğitim, çeşitli atölyeler, laboratuvarlar ve ambulanslar gibi belirli faaliyetler için, uygun 
nitelikte iş yeri gerekir.  

İş yeri kaydı yapılırken bu durum kontrol edilmez, fakat girişimci iş izinlerini sağlamalı ve 
faaliyetlerine başlamadan önce belirtilen koşullar için gerekli izinleri almalıdır.  

İşin gerçekleştirileceği mekanın izinleri geçerli olmalıdır. İşyeri kiralanabilir veya satın 
alınabilir. Kiralamadan veya satın alınmadan önce yapılacak iş faaliyetleri için gerekli izinlerin 
alınmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kural olarak, işyeri birimlerinin bulunduğu tesis, 
faaliyetlerin cinsine bakılmaksızın gerekli izinleri almış olmalıdır (ofisler için de aynı kural 
geçerlidir). Mülkün bulunduğu yerdeki yetkili yönetim birimi (Çevre ve Alan Planlama Birimi) 
izinlerin alınması için yetkilidir.  
 
 
Çoğu firma başlangıçta iş kaydını yaparken iş adresi olarak ev, özel mekan veya ikametgah 
adreslerini verir. Bu, yasaların veya düzenlemelerin zorunlu olarak belirtilmediği veya sessiz 
olarak tanımlanan faaliyetler gerçekleştirenler tarafından yapılabilir. Sessiz faaliyet, 
komşulara rahatsızlık vermeden veya büyük iş alanı gerektirmeyen faaliyetlerdir. Eğer yaşam 
için kullanılan özel mülkün %50’sinden azı iş yeri olarak kullanılıyorsa izin almaya gerek 
yoktur.  
 
Eğer iş aktiviteleri özel mülkte yürütülmek isteniyorsa yapı izni ve bu mülkün %50’sinden az 
belli bölümünün işyerine değiştirilmesi için geçerli bir izin alınmasına gerek yoktur. İş yeri 
birimi için mülkün küçük bir bölümü kullanılıyorsa da geçerli izin alınması gerekmez.  
 
Eğer iş faaliyetleri apartman niteliğinde bir binanın bir bölümünde gerçekleştirilecekse, diğer 
apartman sakinlerini rahatsız etmeden ve apartman binasının genel kullanım alanlarını işgal 
etmeden yapılabilir. Apartman sahiplerinin dörtte üçünün, aynı zamanda kat sahiplerinin ve 
duvar ve çatı sınırları komşu olan diğer bina sahiplerinin izni alınmalıdır.  
 
İşin başlangıcında, eğer bir yönetici var ise bu durum ona bildirilmelidir. Kiralanan daireler 
için de aynısı geçerlidir, daire sahibinden izin alınmalıdır.  
 
Bununla birlikte, dairenin kullanım amacı tamamiyle değiştiriliyorsa, yapı izni ve geçerli bir 
izin gerekir. Aynı zamanda kat sahiplerinden inşaat izni için onay alınmalıdır. 
 
İzinlerle ilgili sorunlardan kaçınmak için, Slovenya’da sanal bir ofis edinilebilir. Sanal ofis 
kiralamanın bedeli aylık 10 avro’dan başlamaktadır. Firma, fiziki iş yeri birimlerinin birçok 
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fonksiyonundan yararlanabilir: iş adresi ve grup genel merkezi 
(https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/virtualna-pisarna).  
 
Firma olarak ortak çalışma alanı da kiralanabilir. Ortak çalışma alanı ofisleri tüm Slovenya 
genelinde bulunmaktadır. Eğitim, sosyalleşme ve diğer girişimciler ile network kurmak için 
elverişlidir (https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/coworking).   
 

2. Emek yoğun (esnaf, zanaatkar) faaliyetler için izin. 
 
Ev ya da sanat faaliyetleri gibi esnaf faaliyetleri gerçekleştirmek için esnaf izni alınması 
gerekmektedir. Zanaatkar Yasası, izin gerektiren faaliyetleri tanımlamaktadır. Kararnamede 
tanımlanan zanaat ve benzeri faaliyetler şu şekildedir: 
 

 uygun profesyonel vasıflar gerektiren ve izne tabi olan emek yoğun faaliyetler, 

 uygun profesyonel vasıflar gerektirmeyen ve izne tabi olmayan emek yoğun 
faaliyetler, ve 

 emek yoğun faaliyetlere benzer faaliyetler.  

Emek yoğun faaliyetleri gerçekleştirme hakkı, zanaat izinlerinin alınmasına ve kayıt sistemine 
giriş yapmaya dayalı olarak kazanılır.  

Emek yoğun faaliyetlere benzer faaliyetleri gerçekleştirme hakkı Slovenya Esnaf ve Küçük 
İşletmeler Odası tarafından yürütülen kayıt sistemine dahil olmak kaydıyla kazanılır. 

Özel mesleki eğitim ve zanaat lisansı gerektiren faaliyetler emek yoğun aktiviteleri ve emek 
yoğun aktivitelere benzer aktiviteleri tanımlayan Kararname’de listelenmiştir 
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4025).  

3. Tek başına işletme kuran kişilerin faaliyet göstermeleri ile ilgili özel koşullar. 
 
Girişimci olacak kişi belli faaliyetleri gerçekleştirmeden önce işi ile ilgili uygun izinleri 
almalıdır. İzinler, girişimcinin göstereceği ana faaliyete göre farklılık gösterir. Bir girişimci 
gerekli izinleri almadan faaliyet gösterir ise suç işlemiş olur. Belli faaliyet alanlarında faaliyet 
gösterme ile ilgili koşullar hakkında bilgi VEM noktalarından alınabilir. Ekonomik Kalkınma ve 
Teknoloji Bakanlığı, 2009 yılında belirli aktivitelerin gerçekleştirilmesi için özel koşulların 
belirtiltiği bir kılavuz hazırlamıştır: https://www.podjetniski-
portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.
pdf. e-VEM portalında izin gerektiren faaliyetlerin listesi vardır. Her faaliyet için koşullar ve 
yasal daynağı (faaliyeti düzenleyen yasalar) tanımlanmıştır 
(http://evem.gov.si/info/dejavnosti/).   
 

3.  KADIN GİRİŞİMCİLER IÇIN BAŞLANGIÇ DESTEKLERİ  

Slovenya’da özellikle kadın girişimcilere yönelik destek bulunmamaktadır. 2016 yılında, 228 

kadın girişimciye, bağımsız bir girişim rotası verilmiştir 

https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/virtualna-pisarna
https://mladipodjetnik.si/mp-storitve/coworking
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4025
https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf
https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf
https://www.podjetniski-portal.si/resources/files/doc/Prirocnik_%20pogoji_za_opravljanje_dejavnosti_januar_2009.pdf
http://evem.gov.si/info/dejavnosti/
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(https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vec-kot-200-slovenskih-podjetnic-stopilo-na-

samostojno-pot). Ayrıca Slovenya Kadın Girişimciler Topluluğu kurulmuştur 

(https://www.skupnost-podjetnic.si/). Bu topluluk kadın girişimcilerle bağlantı kurmak için 

eğitimler, etkinlikler ve çeşitli faaliyetler düzenlemektedir. 2017 yılında kadın grişimcilerin 

faaliyetleri hakkında bilgi içeren bir katalog yayınlanmıştır (https://www.podjetniski-

portal.si/podjetnice). Her yıl, Slovenya’daki kadın girişimciliğini tanıtmak için bir program 

düzenlenmektedir (https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbujanje-zenskega-

podjetnistva). 

Slovenya Cumhuriyeti, finansal ve finansal olmayan veya firmanın çeşitli operasyonlarının 

başlaması veya geliştirilmesi için dolaylı asistanlık sunmaktadır. Firmalar için bakanlıklar, 

kamu fonları, kamu ajansları ve diğer enstitüler tarafından sağlanan finansal asistanlık 

çeşitleri şu şekildedir: 

 Geri ödemeli hibeler (krediler, garantiler veya garanti ve risk sermayesi formunda sermaye 
enjeksiyonu sermayeleri firmaların büyümesi ve uluslararasılaşması için verilir.),  
  

 Geri ödemesiz hibeler (yeni innovatif girişimler için sübvansiyonlar ve kendi adına çalışanlar 
için teşvikler). 

Bir firmanın başlangıcı için hedef bilgi, eğitim ve mentörlüğün sağlandığı uygun destek 

çevresi de önemlidir. 

Dolaylı (finansal olmayan) devlet destekleri: 

 VEM noktaları. Temel bilgi, öneri ve firma kaydı hizmetleri sunar. 

 İş inkübatörleri. Slovenya’da ondört iş inkübatörü vardır. Donanımlı ofisler, iş ve diğer destek 
hizmetlerini sunarlar.  

 Üniversite inkübatörleri. Slovenya’da üç adet üniversite inkübatörü vardır. Donanımlı ofisler, 
işletme danışmalığı ve mentörlük ve ücretsiz eğitim atölyeleri sunar. 

 Teknoloji parkları. Slovenya’da, destek çevresi, kolay bilgi transferi, bilgi birikimi transferi ve 
bir ortamda gerekli altyapıyı sunan iki teknoloji parkı bulunmaktadır. Donanımlı ofis, 
mentörlük ve ortak çalışma imkanı sunarlar.  

 Başlangıç Start:up Slovenya (https://www.startup.si/). Temel bilgi ve network imkanı sunar. 
Etkinlikler, yarışmalar ve konferanslar organize eder. Aynı zamanda iş fikri ile ilgili 
danışmanlık verir. Temel bilgi ve network olanağı sunar. 

 Avrupa Girişim Ağı (EEN) (http://een.si/).  Ortaklar arar, bilgilendirme ve danışmanlık 
hizmeti verir.  

 SPIRIT Slovenya (http://www.spiritslovenia.si/).  

Finansal devlet destekleri: 

 Slovenya Girişim Fonu (http://www.podjetniskisklad.si/sl/). Slovenya Girişim Fonu, yeni 
kurulmuş yenilikçi firmalara start-up fonları sağlamaktadır: yeni kurulmuş yenilikçi firmalara 

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vec-kot-200-slovenskih-podjetnic-stopilo-na-samostojno-pot
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/vec-kot-200-slovenskih-podjetnic-stopilo-na-samostojno-pot
https://www.skupnost-podjetnic.si/
https://www.podjetniski-portal.si/podjetnice
https://www.podjetniski-portal.si/podjetnice
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbujanje-zenskega-podjetnistva
https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/spodbujanje-zenskega-podjetnistva
https://www.startup.si/
http://een.si/
http://www.spiritslovenia.si/
http://www.podjetniskisklad.si/sl/
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start-up sermayesi, kalkınma yatırımları yapan firmalara daha uygun fon kaynakları 
(sübvansiyonlar, garantiler),  özel yatırımların teşviki (kaynak teşviki, krediler, garantiler).  

 Tarımsal pazarlar ve kırsal kalkınma ajansı (http://www.arsktrp.gov.si/). Mikro işletmelerin 
oluşumu ve gelişimi için destek unsurudur.  

 Slovenya İş Bulma Servisi (https://www.ess.gov.si/). Kendi hesabına çalışma için hibe 
provizyonları ve sübvansiyonlar sunar. Öncelikle işsiz insanlar içindir. Slovenya İş Bulma 
Servisi 29 yaşını aşmamış genç girişimciler için destekler sunar. 5.000 avro sübvansiyon 
alabilirler. Özellikle yüksek eğitim seviyesine sahip kadınlar olmak üzere kadın girişimciliğini 
de destekler. Bu desteklerden yararlanabilmek için girişimcilik eğitimi alınmalı ve sağlanacak 
sübvansiyon için başvuru yapılmalıdır. Her gruptan destek alabilmek için bazı sınırlamalar 
vardır. Bu sınırlamalar hakkında bilgi edinmek için: https://mladipodjetnik.si/podjetniski-
koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-za-samozaposlitev internet sitesi ziyaret edilebilir.  

 Slovenya Bölgesel Gelişim Fonu (http://www.regionalnisklad.si/). Girişimcilik, tarım, 
bölgesel kalkınma, bölgesel garanti şeması kapsamında finansal yatırımlar, Avrupa fonlarınca 
onaylanmış önfinansman projeleri alanlarında özellikle geri ödemesiz finansal hibeler verir. 

 SID bankası (https://www.sid.si/). Şirketler için uygun finansal kaynaklar (krediler) ve ihracat 
için sigorta sağlar.  

 Eko Fonu (https://www.ekosklad.si/). Çevre ile entegre projelere ve enerji verimliliğine 
yönelik yatırımlar için uygun finansal kaynak sağlar.  

 Slovenya bankaları.  Her Sloven bankası, kredi vererek finansal destek sağlamaktadır. 

Girişimciler için diğer destek çeşitleri:  

 Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası (https://www.gzs.si/). Uluslararasılaşma konusunda 
danışmanlık, eğitim ve asistanlık hizmeti verir. 

 Slovenya Esnaf ve Küçük İşletmeler Odası (http://www.ozs.si/). Danışmanlık, eğitim, esnaf 
lisansları düzenleme, AB sertifikaları, Slovenya Cumhuriyeti içindeki esnaf faaliyetleri için 
sertifika düzenleme ve taşıma lisansları düzenleme hizmeti sunar. 

 Genç Girişimciler için Erasmus 
(https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl). Avrupa Birliği içinde, girişimcilik 
eğitimleri için eş finansman ve girişimcilerin deneyim paylaşımlarını sağlar.  

 Slovenya İş Melekleri (https://www.poslovniangeli.si/si).  İş melekleri kulubü 2007 yılında 
kurulmuştur. İş Melekleri, hevesli girişimciler, firmalar ve start-uplarla ulusal ve uluslar arası 
alanda iletişime geçerek, iş fikirlerini ve planlarını değerlendirerek, fon sağlar. 

4. ÜRÜNLERINI SATMAK ISTEYEN KADINLAR IÇIN ÜLKELERINDEKI EN 

YAYGIN INTERNET SITELERI 

Slovenya’da internet üzerinden alışveriş yapma oranı artmaktadır. 16-74 yaş aralığındaki 

insanların %46’sı 12 aylık (Nisan 2016-Mart 2017) dönemde online satın alma 

gerçekleştirmiştir. Bu insanların ise %77’si Slovenya’da bulunan online satıcılardan satın alım 

yapmıştır. İşletmeler web satışlarını kendi web siteleri veya birçok işletmenin ürün ve 

hizmetlerinin ticaretini yapabildiği web sayfalarından (e-ticaret pazarları) 

gerçekleştirmektedir. Ürün ve hizmetlerin satışı online olarak yapılırken, ürün ve hizmetlerin 

http://www.arsktrp.gov.si/
https://www.ess.gov.si/
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-za-samozaposlitev
https://mladipodjetnik.si/podjetniski-koticek/pridobivanje-sredstev/subvencija-za-samozaposlitev
http://www.regionalnisklad.si/
https://www.sid.si/
https://www.ekosklad.si/
https://www.gzs.si/
http://www.ozs.si/
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl
https://www.poslovniangeli.si/si
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ödemesi ve teslimi online olmak zorunda değildir. Slovenya’da 2016 yılında, 10 veya daha 

fazla çalışanı olan işletmelerin %20’si websitesi aracılığı ile sipariş ve rezervasyonlar almıştır. 

İşletmelerin %13’ü kendi internet siteleri aracılığı ile satış yaparken, %9’u e-ticaret pazarları 

aracılığı ile satışlarını gerçekleştirmiştir. Tablo 3, Slovenya’da online satışların arttığını 

göstermektedir.   

Tablo 3: En az 10 çalışanı olan girişimlerin geçmiş yıllardaki satışlarına göre e-ticaret eğilimi 

(SURS). 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Girişim sayısı 6707 6335 6465 6811 6991 

İnternet sitesi veya anlaşılmış formatta EDI 
üzerinden sipariş alan girişimler 

1034 1167 1415 1383 1724 

Web sayfaları aracılığı ile sipariş alan 
girişimler 

761 898 1102 1153 141 

Web sayfaları aracılığı ile özel tüketicilere 
satış yapan girişimler 

587 623 809 804 875 

Web sayfaları aracılığı ile diğer işletmelere 
ve kamuya satış yapan girişimler 

469 568 652 780 917 

Slovenya’da yerleşik tüketiciler tarafından 
web sayfaları aracılığı ile sipariş alan 
girişimler  

735 856 1039 1046 1134 

AB Üyesi ülkelerde yerleşik müşteriler 
tarafından internet sitesi aracılığı ile sipariş 
alan girişimler  

327 380 556 529 714 

Diğer ülkelerde yerleşik müşteriler 
tarafından internet sitesi aracılığı ile sipariş 
alan girişimler 

235 177 203 214 216 

İnternet sitesi destekli online ödeme 196 230 385 356 - 

İnternet sitesi destekli offline ödeme  - 865 1054 1136 - 
EDI aracılığı ile alınan siparişler 

(EDI: Electronik Veri Değişimi) 

327 346 420 320 422 

Kadınların ürünlerini satabilecekleri internet siteleri listesi: 

Eşsiz pazar (http://www.unikatnatrznica.si/).  Benzersiz el işlerini veya el sanatlarını bu site 

üzerinden satmak ya da tanıtmak isteyen kişiler, kayıt formu doldurmak zorundadır. Kayıt 

süreci oldukça basittir. Sadece kişisel bilgi ve e-posta adresi gereklidir. Bunun yanında, üyelik 

ücreti olarak aylık 4.70 avro ödemek gerekmektedir. Ürünlerin ticareti de oldukça basittir. Bir 

ürün seçilir, alışveriş sepetine eklenir, ürün teslim ve ödeme formu doldurulur. Ödeme ürün 

teslimatından sonra gerçekleştirilir.   

http://www.unikatnatrznica.si/
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Slovenika (https://www.slovenika.eu/). Slovenika.eu online mağazası, Slovenya’da üretim 

yapan küçük girişimciler için kurulmuş bir platformdur. Online alışveriş fikri Sloven 

girişimcileri desteklemek için 2014 yılında geliştirilmiştir. Slovenika, bölgesel ve yerel 

ürünlerin satışını destekler. Slovenika aracılığı ile Sloven firmalar iş de yapabilir. Tek kural 

ürünün Slovenya’da yapılıyor olmasıdır. Ürünün yapıldığı malzemelerin Slovenya menşeili 

olması istense de önkoşul değildir ve zorunluluğu yoktur. Başlamak için, işinize ait bir sunum 

gereklidir. Bu sunum internet sayfası, Facebook sayfası veya katalog vb. şeklinde olabilir. Bu 

kaynaklardan işiniz ve ürettiğiniz ürünler incelenir. İnceleme sonrası, ürününüzün, 

Slovenika’nın ürün grubuna uyup uymadığı size bildirilir. İşbirliğinin başlangıcında, bir işbirliği 

anlaşması onaylanır. Firmanızın adı, adresi, firmayı temsile yetkili kişinin adı ve soyadı, vergi 

numarası, banka hesap bilgisi ve hesabın açıldığı banka bilgilerine ihtiyaç vardır. Ödemeyi ne 

şekilde yapacağınızı seçebilirsiniz (ürün tesliminden sonra, banka havalesi ile, kredi kartı ile). 

Sipariş onaylandıktan sonra, tarafınıza bir e-fatura gönderilir. Ürün, birkaç gün içinde kargo 

şirketi aracılığı ile teslim edilmek üzere gönderilir.  

Bolha.com (http://www.bolha.com/).  Kullanılmış ürünlerin, ev yapımı ürünlerin, hizmetlerin 
satışı veya sadece ürün veya firma reklamlarının yapıldığı bir portaldır. Herkes bu portala 
kayıt olabilir ve ürün satışı yapabilir. Portal, firmaların kayıt olmasına, ürünlerinin satışını 
veya reklamını yapmasına da olanak tanımaktadır. Portal üzerinden satın alım işlemi oldukça 
basittir. İhtiyacınız olan ürünü bulduktan sonra ürün sahibi kişi ya da firma ile iletişime 
(telefon ya da e-posta yolu ile) geçebilirsiniz. Daha sonra ürün sahibi ile bir randevu ayarlanır. 
Ürünü görme imkanınız vardır. Eğer, üründen memnun kalırsanız, ürünü alabilir ve ürün 
sahibine nakit olarak ödeme yapabilirsiniz. Ürünü firmadan almadığınız sürece, alınan 
ürünün faturası verilmez.  
 
LetGo (https://www.letgo.si/). Kullanışmış ürünlerin satışına öncelik veren bir portaldır. 
Herkes bu portala kayıt olabilir ve ürünlerini satabilir. Eğer, bu portal üzerinden satış 
yapılacaksa önce portala kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt süreci oldukça basittir. 
Facebook hesabınız veya e-posta adresinizle kayıt olabilirsiniz. Portalın, ürünlerin 
yüklenmesini daha kolay kılan mobil telefon uygulaması da vardır. Ürünlerin görsellerini 
fotoğraflarını çekip portala yükleyebilirsiniz. Eğer yayınlanan ürünlerden biri ya da bir kaçını 
almak isterseniz, ürün sahipleri ile bir randevu ayarlanır. Ürünü gördükten sonra ürünü alıp 
almamaya karar verebilirsiniz. Eğer ürün beklentinizi karşılarsa ürün ücretini nakit olarak 
ürün sahibine ödeyebilirsiniz. Genellikle, satın alınan ürün için fatura düzenlenmez.  

Etsy (https://www.etsy.com/market/slovenia).  Etsy, koleksiyoncular, sanatçılar ve el yapımı 

ürünler yapanlar için bir pazar ortamı sağlar. Etsy’de dizayn veya üretimini yapmadığınız bir 

ürünü satmanıza izin verilmez. Eğer Etsy üzerinden ürünlerinizi satmak istiyorsanız kayıt 

olmanız veya Etsy üzerinden bir dükkan açmanız gerekir. Kayıt, Facebook hesabı, e-posta 

veya kayıt formundaki bilgiler (ad, e-posta, şifre) doldurularak yapılabilir. Etsy’e katılmak ve 

alışverişe başlamak ücretsizdir. Fakat listeleme, para transferi ve ödeme masrafı vardır. 

Listeleme masrafı 0.16 Avrodur. Listeleme, 4 ay boyunca veya ürün satılıncaya kadar sürer. 

Ürün satıldığında, %3.5 oranında havale ücreti ürün fiyatının içindedir (kargo ücreti ücrete 

https://www.slovenika.eu/
http://www.bolha.com/
http://www.bolha.com/
https://www.etsy.com/market/slovenia
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dahil değildir). Eğer Etsy ödeme sistemi seçilirse, Etsy tarafından ürün satıldıktan sonra %4 + 

0.30 avro ödeme masrafı tahsil edilir. Ürün satın almak isteyenler de Etsy’ye kayıt olmak 

zorundadır. Sonrasında almak istediğiniz ürünü seçip, sepete ekleyebilirsiniz ve ürün teslimat 

ve ödeme bilgileri için formu doldurmanız gerekmektedir. Ödemeyi ne şekilde yapacağınızı 

seçebilirsiniz (kredi kartı, PayPal). Onayınızdan sonra size bir e-fatura gönderilir ve ürün 

birkaç gün içinde tarafınıza gönderilir.  

Facebook sayfaları (https://www.facebook.com/). El yapımı ürünlerini satmak isteyen kişiler 

ürünlerinin reklamını yapmak için Facebook sayfası kullanmaktadır. Ürün almak istediğinizde 

üretici ile iletişime geçmeniz gerekir. Telefon numarası varsa arayabilirsiniz ya da e-posta 

yazabilirsiniz, fakat en kolay yolu mesaj bırakmaktır. Kişiye göre, farklı ödeme şekilleri vardır. 

En yaygını, e-fatura elinize geçtikten sonra ücreti havale etmektir. Sonrasında ürün kargo 

yoluyla tarafınıza ulaştırılacaktır. 

Yaratıcı eller(https://ustvarjalneroke.si/oglasevanje/). Yaratıcı eller, ürün satmayı değil, 

ürünleri ve üreticilerini tanıtmayı amaçlayan bir web sitesidir. Site, ürünü satın almak 

isteyenlerin ek bilgiler bulabileceği, üretici sitelerine veya ürün satış noktalarına linkler verir.  

5. SİGORTA VE DÖKÜMANTASYON E-ARŞİV FATURA  

Elektronik Ticaret ve Elektronik İmza Kanunu 

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1973), bilgi ve iletişim teknolojisini 

kullanan elektronik ticaret ve hukuki, idari e-ticaret ve diğer benzer prosedürleri de içeren 

elektronik imza kullanımını düzenler. En önemli ve temel prensipler şunlardır: kişisel bilginin 

korunması prensibi, uluslararası tanıma prensibi, açıklık veya teknolojik tarafsızlık prensibi, 

tüketici koruma prensibi, elektronik formda ayrımcılık yapmama prensibi. Ancak elektronik 

imzanın zorunlu olduğu belirtilmemektedir. Elektronik sertifika, elektronik veriler için ıslak 

imza niteliği taşır ve bu yüzden aynı geçerlilik ve ispat değeri taşır.  

Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanlığı, e-ticaret kurulumu veya gelişimi için 2017 ile 2018 

yılları arasında bir ihaleye çıkmıştır. Fonun toplam bedeli 2.5 milyondur.  

Slovenya’da firmaların, e-ticareti destekleyen çok geniş yazılımları vardır. Örneğin: 

 VASCO (https://www.vasco.si/), 

 ODOS (https://www.odos.si/),  

 MIKROCOP (http://www.mikrocop.si/), 

 AVTENTA (https://www.avtenta.si/sl), 

 PANTEON (http://www.panteongroup.si/index.aspx), etc. 

Bunlar, yeni hesap eklentilerine, ulaşım giderlerinin ödenmesi vb. izin verir.  

https://www.facebook.com/
https://ustvarjalneroke.si/oglasevanje/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1973
https://www.vasco.si/
https://www.odos.si/
http://www.mikrocop.si/
https://www.avtenta.si/sl
http://www.panteongroup.si/index.aspx


66 

 

e-Fatura düzenleme ve alma zorunluluğu, bütçe kullanıcıları için 1.1.2015 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Uygun arşivleme yapılması gereklidir. Kanuna göre, tüm alınan ve düzenlenen e-

faturalar elektronik olarak arşivlenmelidir. E-Faturalar, faturanın cinsine bağlı olarak 10 ila 20 

yıl arasında saklanmalıdır. Slovenya’da e-arşiv fatura sağlayan birçok firma vardır : Mikrocop, 

Mikrografija, Post of Slovenia, e-Hramba.si. Bu firmalar arasındaki fark, arşivleme fiyatıdır.  

e-Fatura sürecine başlamadan önce, şirketin Slovenya Cumhuriyeti Kamu Ödemeleri 

İdaresi’ne kayıt olması gerekir. Sonrasında, e-fatura düzenlemek için portala erişim 

sağlanabilir. Bunun öncesinde, dijital sertifika alınması gerekmektedir (dijital sertifika alma 

prosedürü iş kaydı bölümünde anlatılmıştır). Dijital sertifika, Slovenya Cumhuriyeti Kamu 

Ödemeleri İdaresi web sayfasına erişim imkanı tanır. e-Ticaretten bahsederken güvenlik 

unutulmamalıdır. Güvenlik birkaç yolla sağlanabilir:  

 şifreleme, 

 dijital imza, 

 dijital sertifika, 

 kimlik doğrulama prosedürleri, 

 güvenlik duvarı. 
 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Slovenya’da kadınların çoğu sadece ilkokulu bitirmiştir. Ortaokul ve meslek lisesi eğitimine 

sahip kadınların sayısı artmaktadır. Diğer yandan hiç eğitim almamış kadınların sayısında 

düşüş yaşanmaktadır. Aktif kadınlara bakıldığında kendi işini yapan kadınların sayısı 

artmaktadır. Slovenya’da kayıt işlemleri oldukça basittir. Bireysel girişimcilik ve sınırlı 

sorumlu işletmeler gibi basit işletme şekilleri için kayıt e-VEM portal sistemi üzerinden 

yapılabilmektedir. Daha kompleks işletme çeşitleri için kayıt noter aracılığı ile yapılmaktadır. 

E-VEM portalı üzerinden yapılacak kayıtlarda birkaç basamak vardır: İşletme kaydı yapmak, 

işletme banka hesabı açmak, vergi kaydı yaptırmak, zorunlu sosyal sigorta yaptırmak ve diğer 

birkaç izni almak. Slovenya’da iş kurmak isteyen bireyler için maddi ve maddi olmayan birçok 

devlet desteği vardır. Özellikle yüksek rekabet ortamı için önemli olan, yüksek yararı olan ve 

girişimciliğin bölgesel gelişimi için önemli olan iş sektörlerinin doğuşunu destekleyen 

girişimcilik ve üniversite inkübatörleri ve teknoloji parkları Slovenya yenilikçilik çevresi için 

önemlidir. İşletmelerin start-up larına destek olan fonlar da bulunmaktadır. Firmalar çeşitli 

ihalelere de girebilir. Bunun dışında, firmalar bankalara kredi için başvurabilirler. Slovenya’da 

çoğu firmanın kendi web sayfası veya online mağazası vardır. Bununla birlikte, internette 

insanların kendi ürünlerini satabilecekleri, Eşsiz Pazar, Etsy, LetGo, Bolha.com, Slovenika gibi 

web siteleri de vardır. Birçok firma, daha kolay ve hızlı iş yapma imkanı sunan e-ticaret 

sistemine geçiş yapmaktadır. Çalışmayan bir kişi bile e-ticaret aracılığı ile birçok iş 

yapabilmektedir (örneğin; banka işlemleri, online satım alımlar vs.). Slovenya’da, e-ticareti 
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destekleyen yazılımlar sunan birçok firma bulunmaktadır. 2017’den günümüze, devlet, e-

ticarete geçmek isteyen firmalara finansal asistanlık imkanı sunmaktadır. Slovenya son 

yıllarda iş hayatını kolaylaştırmak için birçok reform yapmıştır. Reformlar, bir işletmenin 

kaydı, kredi sağlanması, vergilerin ödenmesi vb. olmak üzere çeşitli alanlarda yapılmıştır. 

Bahsedilmesi gereken diğer bir reform ise Slovenya’nın işe başlamayı, vergi kaydı işlemlerini, 

şirket kaydı işlemleri ile e-VEM sistemi üzerinde toplaması ve şirket kaşesi gerekliliğini 

ortadan kaldırması ile, kolaylaştırmasıdır. Bir iş kurmak için gerekli zaman ve izlenmesi 

gereken prosedür sayısı da azalmıştır. 
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ULUSAL RAPOR FRANSA 

1. DEZEVANTAJLI KADINLARLA ILGILI ISTATISTIKI BILGILER 

1.1 EGITIM 

Düşük eğitim seviyesindeki kadınların oranı:  

Düşük eğitim seviyesindeki kadınların oranı,  25-34 yaş arasındaki kadınlarda %12, 35-44 yaş 

arasındaki kadınlarda %14,3, 44-54 yaş arasındaki kadınlarda %25,3 ve 55-64 yaş arasındaki 

kadınlarda %38,3 ‘dir. 

Fransa’da düşük eğitim seviyesindeki kadınların çoğu tam gün olmayan, çoğunlukla düşük 

ücretli, hizmet işlerinde çalışmaktadır. Bu durum hedef grubumuzun korunmasızlığını 

artırmaktadır. 

1.2 2 IS GÜCÜ PIYASALARINDA KADINLARIN KONUMU 

Düşük eğitim seviyeli işşiz ya da aktif (ev hanımı, ya da çeşitli sorumluluk  için çalışamayan) 

olmayan kadınların oranları   

 

Bu konuyla ilgili somut bilgilerin elde edilmesi çok zor olmakla birlikte, eğitim düzeyi düşük 

olan kadınların % 42'sinin işsiz ya da aktif olmadığı ve uzun süredir işsiz kaldığı görülmektedir. 

Bununla birlikte, Fransa'da, eğitim, beceri geliştirme iyi organize edilmiş ve düşük eğitimli 

kadınlar, sunulan bu eğitimlere katılma imkânına sahiptir. 

İstihdam oranları da eğitim seviyesine göre büyük ölçüde değişmektedir.  2016 yılında AB-

28’de yüksek öğrenim derecesine (kısa dönem, lisans, yüksek lisans ve doktora veya dengi) 

sahip 25 - 64 yaş arasındakilerin istihdam oranı % 84.8'di. Bu oran yalnızca ilk veya 

ortaöğretimi tamamlayanlardan (% 54.3) çok daha yüksek bir orandır.  AB-28’de en üst orta 

öğretime veya orta öğretim sonrası yüksek öğretime sahip kişilerin istihdam oranı % 74.8' dir. 

 Düşük eğitim seviyeli evinden çalışmak isteyen kadınların oranı  

 

Günümüzde evinden çalışma isteği, ev hanımları da dahil olmak üzere ailen gelirine katkıda 

bulunmak isteyen insanların çoğunluğu için çok yaygındır.  

 

Böylelikle rutin ve stresin yalnızlığına (sadece iş ve ev) duyarlı insanlara yeni bir faydalanma 

alanı tahsis edilmiş olunur.   
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Yalnızca, tek evde yapılan iş, gençlerin yararı ve çevreye olan etkileri için farklı meslekleri ve 

aileleri aktif olarak dahil etmek ve uzlaştırmak için gerekli kendi kendine koçluk ve eğitimine 

ihtiyaç vardır. 

 

Evden çalışmak için, pek çok Fransız kadın kendi bloglarını oluşturmuş, farklı türde elişleri 

tasarlamışlar, mobilyaları yeniden kullanım için değerlendirmişler, takı tasarlamışlar, 

etkinlikler için yiyecek, çantalar, plaj havluları hazırlamışlar, güzellik ve seyahat tavsiye 

hizmetleri vermiştir.  

  

Evden çalışma daha fazla takdir görmektedir. Bu çalışmada, Fransa için tam sayıyı bulmak 

mümkün değildir. 

2 KANUNLAR, YÖNETMENLİKLER VE BÜROKRATİK KOŞULLAR 

2.1 İŞLETME ADI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

İşletme adı veya ticari ünvan, işletmeyi tanımlayan bir kayıttır. Bir şirketin adını seçerken, 

halizhazırda korunan diğer isimleri etkileyip etkilemediği kontrol edilmelidir. Seçilen ismin, 

endüstriyel korumadan sorumlu kurumdan kullanılabilirliğini kontrol etmek mümkündür: 

USME (Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü). USME tüm başvuru prosedürleriyle ilgilenir. İsim için 

USME’ye bir kez başvurulduğunda, şirketin 10 yıllık bir süresi vardır. 

USME Nedir? 

USME ya da  Ulusal Sınai Mülkiyet Enstitüsü, Ekonomi, Maliye ve Dış Ticaret Bakanlığı, 

Verimli İyileştirme Bakanlığı  ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Yenilikçilik ve Ekonomi 

Bakanlıkları  Delegesi gözetiminde bir kamu organıdır. 

 Aşağıdaki görevler USME’nin sorumluluğundadır: 
 

 patentler, ticari markalar ve tasarımlar gibi ulusal sınai mülkiyet haklarını onaylamak, 

 Yenilikçilerle ilgilenmek, destek vermek ve bilgilendirmek, 

 Farkındalığı artırmak ve sınai mülkiyet eğitimi vermek, 

 Sınai mülkiyet konusunda farkındalığı artırmak ve eğitim vermek,  

 Sahtecilikle mücadele etmek, 

 Fikri mülkiyet hukukunu uluslarası ölçeğe uyarlamak ve dayandırmak,  

 İlgili kurumlarla Avrupa ve uluslararası düzeyde hareket etmek, 

 Uluslararası işbirliği geliştirmek. 
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TİCARİ İSMİN MÜLKİ KAPSAMI 

Şirket isminin korunma kapsamının aşağıdaki koşullarda farklılık gösterdiğine dikkat 
edilmelidir; 
 

  Şirket adının şirketi tanımlayıp tanımlamadığına ve ulusal kapsam için de olup olmadığına 

 Bir şirketin taşıdığı ticari isim ya da ticari ünvanın kendisini farklı kılıp kılmadığına ve 
müşterilerince bilinir yapıp yapmadığına göre.  
 
İş ve toplumca bilinen isimlerin karıştırılması oldukça yaygındır. Bu durumda kapsam, 
müşterinin etkisi ve şirketin faaliyet alanları ile sınırlıdır. 

SUİSTİMAL DURUMUNDA TOPLUMDA BİLİNEN İSMİN KORUNMASI 

Bir şirketin kurumsal adının “kötü amaçlı” kullanımlara karşı kendini savunması için, aşağıdaki 
koşulların yerine getirilmesi gerekir: 

 ilk kez şirket tarafından kullanımdan sonra kötü amaçlı kullanım olmalıdır, 

 hizmetler ve benzer ürünler var olmalı, 

 tedarikçilerin ve müşterilerin zihninde karışıklık olma riski olmalı, 

 dolayısıyla, tüm bu koşullar altında şirket, yetkili mahkeme tarafından aynı adın 
kullanılmasına yönelik yasak getirilmesine neden olan haksız rekabete dava açarak, tazminat 
cezası getirebilir. 

TİCARET UNVANI VE İMZANIN KORUNMASI 

İsminin korunması durumunda olduğu gibi, bir ticari ismi korumak için aşağıdaki şartların 
yerine getirilmesi gerekir: 

 ilk kez şirket tarafından kullanımdan sonra kötü amaçlı kullanım olmalıdır, 

 faaliyetlerin benzerliği, 

 aynı müşteri çekim alanına devam etme, 

 tedarikçilerin ve müşterilerin zihninde karışıklık olma riski olmalı 
 
Bu durumda, haksız rekabet için dava açılarak kullanım yasaklanabilir. 
Markanın korunması yönünde hareket etmek, yönetilen ve düzenlenmiş piyasada olduğu gibi 
şirket için de yararlıdır  

https://www.inpi.fr 
 
 
 
 
 

https://www.inpi.fr/
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2.2 VERGI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ILE ILGILI AÇIKLAMALAR   

Şirketler hangi vergilere tabidir? 
 

Girişimci olarak, yapılan faaliyete bağlı olarak belirli vergi beyanına tabi olunur. Kurumlar 
vergisini ve karşılaşılacak muhasebe yükümlülüklerini düzenleyen temel ilkeleri anlamak 
önemlidir. 

Şirketler öncelikli olarak üç temel vergi türüne göre vergilendirilir: 

 Kazançların vergilendirilmesi 

 Bölgesel ekonomik katkı (CET); 

 KDV 

 Kurumlar Vergisi: Kazanç vergileri 

İşletmenin yasal yapısına bağlı kazanç, vergilendirilir.  İşletme sahibi, Gelir Vergisi (GV) ya da 

Kurumlar Gelir Vergisi’ne (KGV) tabi olur. 

 Gelir Vergisi 

 Şahış İşletmeleri, (esnaf, zanaatkar), serbest meslek sahipleri ve EURL (tek kişilik bir limited 

şirket) Gelir Vergisi ödemek zorundadır. 

İşletme faaliyetinin içeriği, vergilendirilebilir kazancın vergi türünü belirler: 

 Eğer faaliyet endüstriyel, ticari veya zanaatkar işi ise, Endüstriyel ve Ticari Fayda, mikro-
işletme vergi rejimine ya da reel rejime tabi olur.    

 Eğer faaliyet serbest bir yapıdaysa, ticari olmayan faydalar (NBC), mikro-işletme vergi 
rejimine veya kontrollü beyannameye tabidir. 

İşletme bütçe açığı verirse, bu açık yılın tüm gelirlerinden düşülür. Eğer bu açık yıllık gelirden 
daha büyükse, gelirden daha yüksek olan açık payı gelecek altı yıl boyunca gerçekleşen 
toplam gelire aktarılır. 

 Yöneticiler ve / veya ortaklar, sadece sahip oldukları maaş veya temettüler üzerinden gelir 
vergisi açısından bireysel olarak vergilendirilir. 
 
Profesyonel ve meslek birliklerine kayıt yaptırmak zorunlu mudur? 
 

 İş kuruluş kaydı yaptırmak zorunludur. 

 Ticaret ve Sanayi Odası’nın CFE (Ticari İşlemler Merkezi), Ticaret ve Şirketler Sicili'nde (RCS), 
faaliyetlerin kayıt, değişiklik veya sona erdirme işlemlerine izin verir. Örneğin, bu işlemlerle 
(kayıt, vergi dairesi, RSI vb.) ile ilgili çeşitli kurumlara gerekli bilgileri iletmekten sorumludur. 

 Yasal İşlemler 

 CFE (Ticari İşlemler Merkezi) tarafından istenilen evraklar aşağıdaki gibidir: 

 İkametgah belgesi ; 

 Son emlak vergisinin bir kopyası (ev sahibi sizseniz) veya eğer kiracı iseniz son kira makbuzu; 

 Kimlik kartı ya da pasaportun her iki yüzünün fotokopisi 
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 Aile cüzdanının fotokopisi; 

 Adli sicil kaydı beyanı; 

 Evli ise eş beyanı  

 Yaklaşık 50 avroluk Ticaret Mahkemesi Sicili’ne ödenecek çek 

 P0 formu 

 İş kuruluş kaydı 

 CFE (Ticari İşlemler Merkezi), askıda olan KBIS (mikro-işletmenin kayıt işlemini onaylayacak 
belge) adımlarının tamamlamasına olanak sağlayacak "askıdaki kayıt" olarak belirlenmiş iş 
kurma dosyasına (RDCE) tescil belgesi verir. 

 Siren (İş Rehberi Tanımlama Kodu), Siret (Kurumlar Dizin Tanımlama Kodu), NAF (Fransız 
Faaliyetleri İsimlendirme) 

 CFE ‘nin iş kurma beyanı otomatik olarak on beş gün içinde bireysel şirketin tahsis edilmesini 
sağlar. 

 9 basamaklı SIREN numarası; faaliyet beyanı sırasında INSEE (Ulusal İstatistik Enstitüsü) 
tarafından bildirilir. 

 SIRET numarası işletmenin konumunu tespit etmeyi sağlar.  Bu numara SIREN numarasının 9 
basamağını alır ve işletmenin Fransa’da bulunduğu yeri göstermek için 5 basamak (Dahili 
Sınıflandırma Numarası –NIC) ekler.  

 NAF kodunun yerine APE (Ana Aktivite Çalışması) kodu kullanılmaktadır.  Bu numara Fransız 
Faaliyet Adlandırma tarafından hazırlanan faaliyet listesinden seçilir.  Bu kod işletmenin ana 
faaliyetine bağlıdır. 

 Topluluk içi KDV, diğer AET ülkelerine verilen faturalarda zorunlu olan. 
 

 Vergi  İşlemleri 

 İşlemler Merkezi aracılığıyla, işletme yönetiminin bağlı olduğu ticari vergi departmanında 
kuruluş beyanı doldurulmalıdır. 

 Toplumsal İşlemler, esas olarak tüccarların toplumsal koruma planına bağlantısıyla ilgilidir. 
Bu bağlantı şu anda tüccarlar için  tek sosyal teması olan Bağımsız Sosyal Güvenlik ("Régime 
social des indépendants) ile  CFE tarafından yürütülmektedir.  

 CFE dışında yapılacak işlemler  

 Posta Ofisinde hesap açılması  

 Posta hesabı, şahıs işletmesi adı ya da marka adına bağlanmış olan posta ve para havalesini 
geçersiz kılar. Bu işlem, faaliyet tüccarın şahsi adıyla yapılıyorsa gerekli değildir. 

 Banka hesabı açma  

 Faaliyetine başlamadan önce, tüccar bankada, kredi kurumunda ya da posta bankasında 
hesap açmalıdır.  
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2.3 UZAKTAN SATIŞ YAPANLARA UYGULANACAK ADIL TICARET KANUNU VE 

TÜKETICI GARANTILERI YASASI 

 

E-ticaret için tüketici hakları başlıca Adil Ticaret Yasası ve Tüketici Garantileri Yasası gibi iki 

yasayla korunmaktadır. Bu yasalar, ödediğiniz malları veya hizmetleri aldığınızdan ve aldığınız 

şeyin makul kalitede olduğundan emin olmanıza yardımcı olurlar. 

Adil Ticaret Yasası'nın kapsamı nedir? 

Adil Ticaret Yasası (ATY) tüketicileri, yanıltıcı ve aldatıcı eylemlerden, yanlış temsillerden ve 

tüccarların haksız uygulamalarından korur.  ATY kapsamında bir işletmenin aşağıdaki 

eylemleri yapmasına izin verilmez:  

 Tüketicinin bir ürünün içeriği hakkında yanıltılmasına – örneğin bir fular çok küçük bir oranda 

angora yününden yapılmış ise angora yününden yapılmıştır denilerek reklam yapılamaz.  

Diğer bir örnek, eğer bir tüketici satıcıya angora fular baktığını söylediğinde, satıcı bakılan 

fuların angora olmadığını söyleyemez.  

 Ürün hakkında ya da yasal haklar konularında tüketiciye yanlış bilgi verilemez.   

 Haksız ticaret uygulamaları kullanılamaz – örneğin, gerçekte sadece çok az sayıda olmasına 

rağmen, insanları çekebilmek için bir ürünün çok indirimli olarak reklamı yapılması.  

 Bir ürün hakkında asılsız iddialarda bulunmak- örneğin, bir tüccar ürününün çevre dostu 

olduğunu iddia etmek isterse, bu iddia kanıtlarla desteklenmelidir. İddia doğru olsa bile, 

işlem yapmak için makul nedenleri yoksa, tüccar kuralı çiğnemiş olur. 

 Standard tüketici sözleşmesinin adil olmayan sözleşme terimleri içermesi. 

 ATY ayrıca, genişletilmiş garantiler satmak isteyen tüccarların, tüketiciye uzatılmış garantiyle 

ilgili bilgileri söylemelerini gerektirir. Ayrıca tüketicinin anlaşmayı iptal etmesine izin verilen 

bir bekleme süresi de sağlamalıdır. 

Tüketici Garantisi Yasası'nın kapsamı nedir? 

 

Bir tüccardan - genellikle kişisel, ev veya ev halkının kullanımı için - tüketim malları veya 

hizmetleri satın aldığınızda, Tüketici Garantileri Yasası (TGY) kapsamına girer (Bu tür ürünleri 

ticari amaçlarla satın alırsanız, ör. temizlik işi  için ev tipi elektrikli süpürge –tüccar TGY’a 

uymayabilir, bu da ürünün garanti kapsamında olmadığı anlamına geldiğine dikkat 

edilmelidir).Özel olarak satın aldığınızda Tüketici Garantileri Yasası kapsamına dahil olunmaz. 

Mallar kişisel, ev veya ev halkının kullanımı için alındığında aşağıdaki garantiler altında olur: 
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 Kabul edilebilir nitelikte olmalı ve makul bir süre kullanılabilir olmalıdır.  (satıcının yapısı  
ve malları nereden aldığınızı hesaba katılmalıdır. örneğin ikinci el eşya satın alırnırsa, 
bunların aynı tip yeni ürün olarak aynı kalite ve dayanıklılıkta olmasını beklememelidir.) 

 Özel amaçlar için uygun olmalıdır. 

 Tanımlarıyla eşleşmek zorundadır. 

  Showroom modeliyle eşleşmek zorundadır. 

 Üretici ya da ithalatçı, mallar satın alındıktan sonra makul zamanda tamir olanakları ve yedek 

parça sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. 

 17 Haziran 2014 tarihinden itibaren bir tedarikçinin malların teslimatını düzenlediği 
durumlarda, tüketicinin kabul edilen süre içinde bunları almasını sağlaması anlamına gelen 
zamanında teslimat garantisi vardır  

Hizmet satın  alındığında aşağıdaki garantiler altında olur : 

 Kabul edilebilir özen gösterilmelidir. 

 Amaca uygun olmalıdır (ör. istenilenin satın alındığı garanti edilmelidir). 

 Uygun sürede tamamlanmış olmalıdır. 

 Makul fiyatta olmalıdır. Fiyatı servis sağlayıcıyla konuşmamış olunsa bile, makul olmayan bir 

tutar tahsil edilemez. 

 Garantileri karşılamayan ürünler veya hizmetler satın alındığında, satıcıya veya servis 

sağlayıcısına geri dönülmeli ve sorun açıklanmalıdır. Gelecekte sorun yaşanabileceği dikkate 

alınarak, ürünün her zaman makbuzunuzu, garantisi ve diğer bilgiler saklanmalıdır. 

2.4 E-TICARETIN KURULMASI: 

 Fiilen 182.000 civarında aktif e-ticaret sitesi mevcuttur. Rekabet zorlu olduğundan, hata 
yapma hakkı yoktur, en başından itibaren doğru seçimlerin yapılması gerekir. E-ticaret 
sitesinin geliştirilmesi için çeşitli çözümler mevcuttur. Projenin karmaşıklığına ve mevcut 
bütçe / süreye bağlı olarak, Prestashop veya Magento gibi genellikle açık kaynak kullanan bir 
ajans  kullanılabilir  veya sitenin anahtar teslim çözümle kurulmasına  karar verilebilir ve 
Shopify veya Oxatis gibi sunuculuk yapabilir. Seçilen çözüm türü ne olursa olsun, en önemlisi 
e-ticaretteki en iyi uygulamaları bilmek ve iyi bir çalışma metoduna sahip olmaktır. 

 Bir e-ticaret projesinin gerçekleştirilmesi farklı aşamalardan geçer: şartnameler, CMS seçimi 
(CMS olarak adlandırılan bir e-ticaret sitesi oluşturmak ve yönetmek için kullanılan yazılım 
çözümleri, çok sayıdadır ve kullanımı daha kolaydır. Bir web sitesinin geliştirilmesi için ister 
web ajansı görevlendirilsin, ister tek başına yapılsın, ihtiyaçlara göre tasarlanmış bir e-ticaret 
CMS seçilecektir). Piyasada birkaç düzine E-ticaret CMS bulunduğundan seçim yapmak çok 
kolay değildir. 

 Bir web ajansı ile çalışmak, doğal olarak CMS'yi seçmeye eşlik eder. Ve yine, gerçek hayatta, 
her web ajansı bir veya iki CMS ile çalışır ve e-ticaret CMS seçme sorunu bile ortaya çıkmaz. 
Daha çok Woocommerce ve hatta Shopify ile çalışanlarla karşılaşılsa bile VSE'ler / KOBİ'lerle 
çalışan çoğu web ajansı Prestashop'u kullanır. Daha büyük şirketlerle çalışan web ajansları 
için Magento referans olarak kalsa da birçok alternatif çözüm ve araçlar, ürün kataloğunun 



76 

 

yapımı, gelişim takibi ve sonunda SEO optimizasyonu ve lansman hazırlığı vardır.  Burada e-
ticaret macerasına çıkanlar için eksiksiz bir rehber sunulmaktadır. Konuyla ilgilenmek ve 
bilinçli bir e-ticaret girişimcisi olmak için birkaç saatlik okuma  yeterlidir. 
 

2.4.1 E-TİCARETİN HAZIRLANMASI VE ÇERÇEVESİNİN ÇİZİLMESİ  

Bir e-ticaret sitesinin aceleyle gerçekleştirilmesinden önce, böyle bir projenin hazırlık ve 
çerçeveleme ilk aşamasına gerek vardır. Konuyla ilgili bir uzman olmadığınız sürece, 
şartnamelerin hazırlanması gereklidir ve projenin yarattığı maliyetleri öngörmek için plan 
yapılmalıdır.  
 
Bir e-ticaret sitesi oluşturmanın maliyeti nedir? 
 

 Bu, birçok insanın kendine sorduğu bir sorudur: Bir e-ticaret sitesinin fiyatı nedir? Bu 
tamamen normal bir sorudur ve bunu sorulması gereklidir. Ancak, buna yanıt vermek o kadar 
kolay değildir ve projenize, seçilen çözüm yöntemine, sitenin özelleştirme derecesine, 
işlevselliklere bağlıdır. Kısacası, çok sayıda faktör vardır. Bir araba duruma göre 2,000 avro 
veya 100.000 avro (lüks) olabilir. E-ticaret siteleri için ölçek aynıdır. 

 Dürüst olmak gerekirse, bir e-ticaret sitesinin fiyatını vermek imkansızdır. Bu yazıda, 
yaratılabilecek farklı e-ticaret sitelerini ve buna bağlı fiyatları sunulacaktır. 
 
Fiyat, e-ticaret sitesini oluşturmak için kullanılan çözüm türüne göre değişir. 
 

1. E-ticaret sitesi Jimdo veya Wizishop gibi web yazılımı ile oluşturulur. 
İnternette, e-ticaret sitesinin oluşturulmasına izin veren çok sayıda özel yazılım 
bulunmaktadır: Jimdo, Squarespace, Wizishop, Shopify ... 
 

 Bu programlar, özel teknik becerilere sahip olunmadan bir e-ticaret sitesi oluşturmak için 
tasarlanmıştır ve çok basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir: işe ve ihtiyaçlara uygun olan tema 
seçilir ve bu tema kişilerce belirlenir. Sonra sadece çevrimiçi yapılmalıdır! Çok kolaydır. Tabii 
ki, söylemek yapmaktan daha hızlıdır, ama bağımsızca başarmak çok basittir. 
 

 Bu e-ticaret sitesi oluşturma çözümü, özellikle sınırlı ürün katalogları (500'den az ürün) için 
uygundur. Bunun dışında daha karmaşıktır. Bu çözüm kolayca sınırlarını bulur. Çok özel 
ihtiyaçlar mevcutsa, orijinal özellikler isteniyorsa, bu çözüm çok uygun değildir. 

 

 Ancak farkında olunmalıdır: basit site amatör site anlamına gelmez. Firmaya özel yazılım 
kullanılarak tasarlanmış bir siteye çok profesyonel bir görünüm vermek mümkündür. 
 

 Bir ipucu: katalog 500'den fazla ürün içeriyorsa, bu çözüm üzerinde kalınabilir. "500" mutlak 
sınır değildir. Eksileri ile, bu durumlarda Shopify Jimdo veya Squarespace tercih edilebilir. Bu 
son iki yazılım, büyük katalogları yönetmek için uygun değildir. 
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 Tanım gereği, dış hizmet sağlayıcılara başvurmayı gerektiren bu çözüm, en az maliyetli 
olandır. Ayda 10 ila 100 Euro arasında. Bazı yazılımlar için, çevrimiçi satışlara uygulanan 
komisyonlara bu fiyat eklenmelidir: 
 

 Jimdo: 180 avro /yıl 
 Squarespace: 243 avro/yıl 
 Wizishop: 39 avro/ay + ciro seviyesine göre %1 ila %3 komisyon 
 Shopify: 29 dolar/ ay + ciro seviyesine göre %2 komisyon 
 Son iki program, ilk iki programa göre daha pahalıdır fakat aynı zamanda daha mükemmeldir. 

 

2.4.2 BAŞVURU SÜRECİ  

E- ticaret Proje Yönetimi  

 İnternet sitesinin kurulmasının yanı sıra e- ticaret projesinin hayata geçmesi için farklı 
parametreler de vardır. Faaliyetlerinizin yasal statüsü, dizayn ve ergonomi ya da projenin 
yönetimi ve sürdürülebilirliği de önemlidir. 
 
E- ticaret internet sitem için hangi yasal statü? 
 

 E-ticaret birçok girişimcinin ilgisini çeken, giderek büyüyen bir iş hacmi sunmaktadır. Fakat, 
bir e-ticaret faaliyeti geliştirmek için, bir iş kurmak gerekmektedir. Ardından e-ticaret işim 
için hangi yasal statüyü seçmem gerekir sorusu akla gelmektedir. Online mağazam hangi 
yasal statüde olmalıdır? Üç seçeneğiniz bulunmaktadır: bireysel girişimci, şahıs şirketi (EI, 
EIRL) ya da şirket (SARL, SAS, EURL). Yasal statü daha çok projenizin doğasına ve işinizi 
büyütme hedeflerinize bağlıdır. 
 
Bireysel iş, tek malik işletmesi ya da topluluk arasında doğru seçim yapılması için sorulması 
gereken doğru sorular vardır:  
 

 Çevrimiçi mağaza bir kişi üzerinden mi yoksa ortaklarla mı kurulacak? Eğer birden fazla kişi 
varsa bireysel firma seçeneği (yada EURL seçeneği) devre dışı kalır. 
 

 Faaliyetin finansal ihtiyaçları (sitenin kurulması, stok mallar…) neler olacak? Eğer yatırımcı 
veya banka kredisi gerekecek ise, şirket, en uygun ve krediye uygun şekildir. 
 

 Tahmin edilen ciro nedir? Eğer düşük ciro bekleniyorsa, bireysel iş başlangıçta seçilebilir. 
Eğer şüphe ediliyorsa, EI ya da şirket kurulması düşünülmelidir. 
 

 Orta vadede ve uzun vadede ne kadarlık bir iş hacmi öngörülüyor? Büyüme öngörüsü 
önemlidir. Orta vadede farkedilebilir bir büyüme ön görülüyorsa, EURL statüsü ile başlamak 
ve sonrasında LLC statüsüne geçmek çözüm olabilir. 
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 Korunması gereken kişisel mal varlığı var mı? Eğer böyle bir mal varlığı var ise tek malik 
işletmesi (EIRL statüsüne adapte edilmemişse) uygun değildir. Sınırlı sorumlu yasal statü 
seçilmelidir: tipik olarak, şirket statüsü. 
 

 Orta ya da uzun vadede yatırımcı çağrısı yapılması öngörülüyor mu? Öngörülüyor ise, bu 
durum için en uygunu şirket yapısıdır. 
 

 İpucu: Seçim yapılmadan önce diğer bilgilendirmeler okunmalıdır. Her yasal statünün 
özellikleri ile ilgili açıklamalar bu raporda vardır. Her yasal statünün, kurulacak e-ticaret 
faaliyeti ile ilgili, .  avantaj ve dezavantajları göz önüne alınmalı ve gelir ve büyüme projeleri 
yapılmalıdır. 
 
Seçilen statüye karşılık gelen kayıt süreci ve vergiler: Başlamak için serbest-organizasyon? 
 
2009 yılında başlayan oto-girişimci statüsü yükseliştedir. Avantajları:  
 

 Kurulması çok kolay ve hızlıdır: Kayıt işlemi, bir kaç tıkla çevrimiçi yapılabilir. Dahası prosedür 
ücretsizdir. 

 Sosyal katılım oranı düşüktür (%13.3). Bu oran gerçek ciro üzerinden hesaplanır. Eğer ciro 
elde edilmemişse, hiçbir sosyal katılım payı ödenmez. Oto-girişimcilik tasfiye durumunda 
riskleri sınırlar. 

 KDV yükümlülüğü yoktur; bu diğer tüccarlara göre rekabetçi bir avantaj sunar. Müşteriler, 
ürün veya HT hizmetleri için ödeme yapar. Ürünler, KDV yükümlüsü olan rakip tacirlerin 
ürünlerine kıyasla %20 daha ucuzdur. 

 Yönetim ve muhasebe bedelleri çok düşüktür: zorunlu olan şeyler ciro beyanının aylık ya da 3 
ayda bir yapılması (internet üzerinden birkaç tıkla), faturalama ve arşiv tutmadır. 
Muhasebeci tutmak zorunlu değildir ve KDV yönetimi yapmak gerekmez. 

 Serbest- organizasyon şeklinde e-ticaret işi geliştirilirken, maaşlı bir işte çalışmaya devam 
edilebilir. 
 
E-ticaret faaliyeti anlamında bakıldığında oto-girişimci olmanın avantajlarının yanında ana 
dezavantajları da bulunmaktadır: 
 

 Yıllık ciro 82.200 avro’yu geçmemelidir. Bu da bir çalışan istihdamını imkansız kılmaktadır. 
 Satın alımlarınıza istinaden, tedarikçilerle birlikte ödenen KDV’nin geri iadesi söz konusu 

değildir. Bu alım/satım faaliyetleri için büyük bir handikaptır.  
 Mali açıdan bakıldığında, cirodan hiçbir gider (nakliye bedelleri veya e-ticaret sitesini kuran 

ajansa ödenecek bedel) düşülemez. 
 Vergi ve sosyal masraflar ciro üzerinden hesaplanır. Kar üzerinden hesaplanmaz. Bu durum, 

hesap açığı olan faaliyetler için göz önüne alınması gereken bir dezavantajdır. 
 Oto- girişimci statüsü paydaşların gözünde daha az “profesyoneldir” (özellikle vis-à-vis 

bankaları için). Serbest organizasyon kredilendirme açısından problem oluşturur. 
 Bireysel-girişimci sorumluluğu sınırsızdır. Özel varlığın korunması söz konusu değildir. 

 
Son olarak, oto-işletme statüsü faaliyetlerin test edilmesi için tercih edilebilir. Fakat e-ticaret 
işi büyüyünce, statünün değiştirilmesi gerekir. Bireysel girişimcinin, statü değiştirmesi veya 
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faaliyetlerini sonlandırması durumunda yapılacak işlemler oldukça hızlıdır. Eğer, ilk yıl için 
faaliyetlerden kaynaklı tahmini ciro tavan olan 82,200 avroyu aşıyorsa, oto-girişimci statüsü 
kabul görmez. 
 

 Özel durum: çevrimiçi olarak hizmetler satılıyorsa, ciro limiti 82,200 avro yerine 32,900 
avrodur. Hizmet yönünden bakıldığında, satın alımlardan kaynaklı KDV’nin geri dönüşünün 
olmaması birkaç sorun teşkil eder (normade hiç satın alım olmaması veya çok az olması 
gerekir). 
 

 Eğer ciro eşiği aşılırsa, belli bir mühlet sonunda, alım/satım veya ticari olmayan karlar elde 
eden servis sağlayıcılarının durumu endüstriyel ve ticari kara (BIC) çevrilir. Bireysel girişim 
olarak sosyal ve vergi sistemlerinin terk edilmesi durumunda daha fazla bedel ödenir (gerçek 
vergilendirme ve KDV istisnasının sona ermesinden dolayı). 
 
Oto-girişmci statüsündeki e-ticaret işinin karlılığı şöyle hesaplanabilir: 
 

 (Gelirler - giderler) / Gelirler> Sosyal ve vergi oranları 
 

 Giderler tüm giderleri ve satım alımları (mal alımları, transfer masrafları, paketleme, vb.) 
kapsar. Sosyal yardım ve vergi oranları ve eğer alım/satım yapılıyorsa %13.3’lük oran 
ödenmelidir. Kar oranı, götürü oranından yüksek olmalıdır.  

2.4.3 E-TİCARETİNİZ IÇIN TEK  MALIK/MÜLK SAHİBİ Mİ YARATACAKS INIZ? 

 
 Tek mülk sahibi statüsündeki işletme (EI), yasal kişiliğe haiz olmasa da serbest meslek 

statüsünün aksine “gerçek” işletme statüsündedir. Kişisel ve profesyonel miraslar ayırt 
edilemez. Özellikle, işin tüm borçlarından finansal olarak sorumlu olunur, fakat aynı zamanda 
işletmeye karşı hesap verme sorumluluğu taşınmaz; çünkü işletme tek mülk sahibinin 
kendisidir.   İşletmeyi kuranın asıl mülkü, noter onaylı beyan ile korunabilir ve haczedilemez. 
 

 2011 yılından bu yana yeni bir şirket yasal statüsü ortaya çıkmıştır: özel sınırlı şirketler (EIRL). 
Bu yasal statü, bir görevlendirme beyanı ile kişisel varlığın özel varlıktan ayrılmasına olanak 
verir. Kişi sadece sermayesinden sorumludur: sınırlı sorumluluk kavramı konsepti (zımni: 
sermayeyle sınırlı). Tek malik şirketlerinde RL, sermaye katkısı faaliyet için gerekli tüm 
profesyonel mala karşılık gelir.   
 

 Bireysel şirketin avantajı formalitelerin basit olmasıdır. Tek malikli bir işletme kurmak, 
bireysel iş kurmaktan daha kompleks olsa da bir şirket kurmakla karşılaştırılamayacak şekilde 
basittir. Tek malik işletme kuruluş maliyeti 75 avro’dur. Tek malik işletmelerinin bazı diğer 
özellikleri:  
 

 KDV yükümlülüğü vardır. Müşteriden KDV tahsil edilir, fakat alım ya da iş yatırımında KDV 
düşülür. KDV sorumluluğu, dikkate alınması gereken ek yönetim masraflarını zorunlu 
kılmaktadır.   
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 Ciro eşiği yoktur. İstenildiği kadar gelir elde edilebilir. 
 

 Gelir hesabı basittir: kara göre hesaplanır. Gelir vergisine (IRPP) tabidir ve kurumlar vergisine 
tabi değildir. Eğer hesap açığı varsa kar elde edilmez, fakat yine de sabit orandan vergiye tabi 
olunur. Sıfır kar, sıfır gider demek değildir. 
 

 Tanım olarak, bireysel işe sermaye koyulması gerekmemektedir.  
 

 Kendini ilişkilendirmeden ya da belli bir cironun üzerine (82,200 avro üzeri) çıkmadan e-
ticaret yapılmak isteniyorsa statü olarak bireysel şirket yasal statüsü idealdir.  
 
Not: Eğer EIRL kurulmak isteniyorsa, IS’den çok IRPP seçilebilir. Bu, örnek olarak cironun 
yüksek olduğu fakat çok kar etmeyen işletmeler için geçerli olabilir. EIRL statüsü, vergi 
optimizasyonu açısından bakıldığında şirket karları ve kişisel hakedişler arasında değişime 
olanak sağlar.  

2.4.4 E-TİCARET İÇİN KURACAĞINIZ ŞİRKET SARL  YA DA SAS MI OLACAK?  

E- ticaret faaliyeti için şirket kurmanın bazı avantajları vardır: 
 

 Çevrimiçi mağaza kurmak için bir veya daha fazla kişi ile ortaklık yapma. E- ticaret işi projesi 
için birden fazla kişi varsa şirket kurulması zorunludur. 

 Kişisel varlığın korunması: şirketin tüzel kişiliği vardır. Kişisel miras ve topluluk mirası 
ayrılmıştır. Şirketin borçlarından, kişi ortaklıktaki payı kadar sorumludur. 

 Bir şirketi satmak, tek mülk sahipli bir işletmeyi satmaktan daha kolaydır.  
 Bununla birlikte yönetim ve muhasebe formaliteleri daha komplekstir: yasal gazetede ilan 

verilmesi, sorumlu atanması, gelişmiş muhasebe tutulması, vb. 
 
Ana şirket biçimleri şunlardır: SARL (sınırlı sorumlu şirketler), SAS (basitleştirilmiş anonim 
şirket) ve EURL (sınırlı sorumluluğu olan tek üyeli şirket). “e-Komerco” şirketi tarafından 
yaklaşık 5,000 e-ticaret şirketi arasında yürütülmüş bir çalışmaya göre, e-ticaret sektöründeki 
şirketlerin yasal statü gösterdiği saptanmıştır. E-tüccarların neredeyse yarısının (%48) LLC 
statüsünde olduğu görülmüştür. %15’i bireysel girişimci, %12’si SAS ve %11’i tek mülk sahibi 
statüsündedir.  
 
SARL en çok kullanılan yasal formdur. SARL statüsü hakkında bazı bilgiler verilmektedir. LLC 
kurumlar vergisine tabidir (38.120 avro kara kadar %15, sonrası için %33). Yönetici gelirleri 
tahsilata tabidir (sıfır istihkak durumunda basit paket uygulanır). LLC kurulması için en az iki 
ortağa ihtiyaç vardır. LCC kurulma prosedürleri biraz ağırdır: madde taslakları, kayıt, yayın, 
vb. Eğer tek kişi kuruyorsa SARL kurmak için 500 avro gider vardır. Muhasebeci tutulmuş ise 
500 avro daha gidere eklenir. Aynı zamanda, 1 avro bile olsa şirket için sermaye dağılımı 
yapılması gerekmektedir. Hesapların tutulması (bilanço, gelir bildirimi, ekler, defterler) için 
bir muhasebeci ile çalışılma ihtiyacı doğabilir. KDV mükellefiyeti vardır. Eğer SARL (TNS) 
yönetici statüsü taşınıyorsa, gelir ortalama %40’a kadar vergilendirilir. 
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SARL için hatırı sayılır bir tahmini ciro ve karlı faaliyetler gereklidir. LCC, “büyük” e-ticaret 
projeleri için uygundur.  
 
Son yıllarda, SAS statüsü güncel basitleştirmelerden (denetçi zorunluluğunun sonlandırılması 
ve minimum hisseli sermaye) ötürü en çok tercih edilen statüdür. Günümüzde, çoğu 
muhasebeci ve avukat bu yasal yapıyı önermektedir. SAS’a ait bazı özellikler şunlardır:  
 

 Kurucu, şirketin yöneticisi değil çalışanıdır. Örneğin, işsizlik hakkına sahip olur. Fakat bu, 
şirket için daha fazla gider demektir (daha fazla ücret). Bununla birlikte istihkak IRPP altında 
vergilendirilir.    

 Statülerin şekillendirilmesi yönünden daha serbesttir. Bu, ortaklar ve paydaşlar arasındaki 
ilişkilerin belirlenmesi, açılış sermayesinin koşulları vb. durumlarda bağımsızlık demektir. 
Start-up işletmeleri için SAS en esnek statüdür: start-up ekonomik modelleri için kuruluş 
sermayesi koşullarında bağımsızlık gereklidir (hızlı büyüme, yatırımcı ilişkisi, vb.). 

 Kuruluş masrafları SARL ile eşdeğerdir (yaklaşık 500 avro, sağlayıcıların kullanımı 
sayılmamaktadır). 

 EURL statüsü, LLC statüsüne çok benzer olduğu için, üzerinde daha fazla durulmayacaktır. 
Özet olarak EURL tek ortaklı sınırlı sorumlu şirkettir. EURL tek başına bir topluluktur. 
EURL’nin en büyük avantajı: EURL statüsü SARL statüsüne kolaylıkla taşınabilir (hisselerin 
basit transferi ile). Eğer, işe tek başına başlanmak isteniyorsa ve sonrasında bir ortaklık 
düşünülüyorsa, EURL statüsü bu durum için en yaygın olanıdır. Son olarak, EURL gerçek şirket 
olduğu için tek mülk işletmelerine (EI, EIRL) göre daha fazla kredilendirilebilir. Özellikle 
bankalar tarafından (kredi kullanılması düşünülüyorsa). 
 

 E-ticaret sitesi için bir şirket kurmak, SARL ya da SAS ? 
 E- ticaret faaliyeti yönünden bakıldığında şirket kurmanın birkaç avantajı vardır: 

 
 Bir veya birden fazla kişi ile çevrimiçi mağaza açılabilir. E-ticaret işi projesi için birden fazla 

kişi varsa şirket kurmak zorunludur. 
 Kişisel varlıkların korunması: şirketin tüzel kişiliği vardır. Kişisel miras ve topluluk mirası 

ayrılmıştır. Sadece şirketin borçlarından, şirket sermayesindeki oran kadar sorumlu olunur. 
 Bir şirketi satmak, tek mülk işletmesini satmaktan daha kolaydır. 
 Yönetim ve muhasebe formaliteleri daha komplekstir: kuruluşla ilgili maddeler yazılmalıdır, 

bir müdür atanmalıdır, ticaret sizil gazetesinde şirketin kurulduğuna dair yayın yapılmalıdır, 
gelişmiş muhasebe tutulmalıdır vb. 
 
Bilanço tablosu: 
 

 Tek başına başlamak için bireysel organizasyon uygun bir statüdür. Fazla risk alınmaz ve çok 
önemli ciro planlaması gerekmez. Bu statünün sınırları: CA (iş figurleri) eşiği sınırı vardır ve 
satın alımlarda KDV iadesi yoktur. 
 

 Tek mülk sahibi statüsü (EI, EIRL) herhangi bir ciro limiti olmadan tek başına devam etmeyi 
sağlar. Oto- girişimci statüsü ile karşılaştırıldığında sosyal ve vergi giderleri daha fazladır. İşin 
kontrolü, yasal kişiliğe haiz olmadığı için tamamen kurucudadır; fakat yatırımcıya izin 
verilmez. 
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 Eğer yüksek ciro elde edilmesi bekleniyor, paydaşlar için kredilendirmenin yüksek olması 

isteniyor ve orta dönemde yatırımcıya açılmak düşünülüyorsa, şirket kurmak en uygun 
durumdur. SARL ve SAS arasında, SAS daha esnek bir statüye sahiptir ve e-ticaret 
faaliyetlerinin geliştirilmesine daha çok izin verir. EURL statüsü tercih edilerek kişi kendini 
ilişkilendirmeden bir şirket kurabilir. Eğer e-ticaret işi büyürse, EURL statüsünden SARL 
statüsüne geçmek kolaydır. Başlamadan önce e-ticaret iş planının yazılmasını tavsiye ederiz. 

E-ticaret için hangi sigorta? 

 Günümüzde, e-ticaret pazarında birçok risk ve tehdit bulunmaktadır, bunun için tüccarın 
kaybını azaltan doğru sigortanın bilinmesi önemlidir. İlk olarak farklı tehditler ve e-ticarete 
özel saldırılar bilinmelidir. Sonrasında, duruma göre kimin sorumlu olduğu açıklanacaktır. Son 
olarak ise, e-ticarete özel ipuçları ve örnek sigortalardan bahsedilecektir.   
 
TEHDİTLER NEDİR? 
 

 Fransa, Birleşik Devletler’den sonra en büyük çevrimiçi dolandırıcılığın yaşandığı ikinci ülke 
konumundadır. Bu ciroda %1,5 ila %2 arasında kaybı temsil etmektedir. Mavi kartlarda 
verilerin yenilenmesi gibi klasik dolandırıcılıkların yanında daha farklı riskler de vardır. 
Özellikle kayıp veya çalıntı mallar ya da elektronik ticaretin anlık durması büyük problem 
teşkil eder.  
 
SORUMLU KİM? 
 

 Eğer mallar hasar görmüş veya kayıp olmuşsa, bu tavan fiyatı 750 avro olmak üzere taşıyıcı 
firmanın sigortası tarafından karşılanır. E-tüccar hiç bir ödeme yapmaz. Bu durumla ilgili daha 
fazla bilgi edinmek için kayıp ya da hasarlı mallarla ilgili bölüm okunmalıdır.  
 

 Dolandırma için, örneğin alakart banka dolandırıcılığında, eğer site 3D güvenlik sistemi 
koruması altında ise sorumlu site sahibi değildir. Eğer dolandırılan müşteri tarafından 
problem yaşanır ise banka site sahibine parasını öder. Sitenin 3D güvenlik sistemi koruması 
yoksa, müşteri site sahibi ile problem yaşar ve bu durum mahkemeye intikal eder. 
 

 Son olarak, adres ile ilgili bir problem ortaya çıktığında iki senaryo söz konusudur. Birincisi, 
sunucuların, OVH ya da ITS gibi özel sunuculara emanet edildiği durumlarda, e-ticaret 
sitesinin geçici kapatılmasından bu özel sunucular sorumludur. İkincisi ise, sunucuların kişinin 
kendine ait olması durumudur. Bu durumda tüm teknik sorunlardan e-ticaret sitesi sahibi 
sorumludur. 
 

 Bu durumlar ışığında önlem alınmalı ve doğru sigorta seçimi yapılmalıdır. Fakat hangisi?  
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HANGİ SİGORTA SEÇİLMELİ? 
 

 E-tüccarlar, oto-girişimci veya tek malik işletmesi şemaları içinde yer alır. Profesyonel sivil 
sigorta, e-tüccarın ürünü ile ilgili oluşabilecek her problemi kapsar; örneğin, ürünün defolu 
olması gibi.  
 

 Fakat, bir müşteri veya tedarikçi ile itilafa düşülmesi durumunda profesyonel sivil sigortanın 
yasal koruma sigortası ile desteklenmesi tavsiye edilmektedir. 
 

 Son olarak, eğer kişiler eşyaları kendi tesislerinde saklıyor ise bunlara yönelik de sigorta 
yapılması düşünülmelidir. E-logistikçiler ile ilgili bilgilendirme okunmalı ve bu sistem 
kullanıldığı takdirde böyle bir sigortaya ihtiyaç olmadığı bilinmelidir. 
 

 Uygun sigortanın bulunması için sigorta karşılaştırıcısı kullanılması tavsiye edilmektedir. En iyi 
karşılaştırıcılar bağımsız olanlarıdır, hiçbir sigorta şirketi ile bağlantıları yoktur. Örneğin, 
“Sigorta Karşılaştırıcı”.  
 

 Görüldüğü gibi, e-ticaret yapmak isteyen kişi bazı kriterler (ürünler, lojistik vb.) ışığında hangi 
sigortayı seçmesi ile ilgili düşünmelidir. Her ne kadar, profesyonel sivil sigorta, ilk bakışta 
kişiyi mal davalarından koruyor olsa da, farklı sigorta sistemlerinin karşılaştırılması ve kişinin 
durumuna en iyi uyan sigorta çeşidinin seçilmesi gerekmektedir. 
 

3. KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN BAŞLANGIÇ DESTEKLERİ  

DEVLET DESTEKLERİ: 

ACCRE: 

 ACCRE, iş arayanlara yardımcı olmayı ve kendi işlerinin oluşumunu kolaylaştırmayı 
amaçlamaktadır.  

The BPI France (Kamu Yatırım Bankası): 

 The BPI devletin denetiminde olan bir organizasyondur. Finans ve gelişim yönünden 
destekler sunar. 

 Bununla birlikte, bankanızın, projenizde sizi desteklemesi için bağlantı ve garanti çözümleri 
sunar. 

PRI (Bölgesel Yenilik Ortaklığı): 

 PRI, yenilikçi küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için kurulmuştur fakat öncelikli hedefleri 
bu işletmeler değildir. 
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 Sadece 5 bölgede bulunmaktadır : Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine), Hauts 
de France (Nord Pas de Calais Picardy), Aquitaine / Poitou Charentes, Pays de la Loire, PACA. 
 

 En yenilikçi projeler seçilip, proje başına 100.000 ila 200.000 avro arasında destek 
verilmektedir. Bu destek, projenin ön etüt çalışmaları ve uygulaması çalışmalarını kapsar. 
Ödeme iki taksit şeklinde yapılır (%70 ve %30). 
 

 Son olarak, KOBİ projeleri maksimum 12 ay sürmelidir. 
 

 Diğer programlar mevcut olmasına rağmen işin kuruluşuna özel değildir. Bu programlar işin 
kurulmasından sonra (örneğin, PPA başlangıç kredisi) ve belli koşullarla bağlantılı olarak 
(örneğin, BPI kredisi) destek sağlar.  
 

 Yenilikçi firmaların ve/veya üniversitelerin kurulması ile ilgili özel vergi rejimleri ve vergi 
kredileri de mevcuttur. 

İş Melekleri: 

 İş Melekleri, finansal desteğin dışında (buradaki amaç finansal destek sağlamak değildir) iş 
yönetiminde uzmanlığı olan ve size işinize başlamak için ihtiyaç duyulan, zaman, destek, bilgi 
ve network sağlayan insanlardan oluşur. 

Entreprendre au Féminin 

 Kadınlara projelerini gerçekleştirmek için yardım sunar.  
 

4. ÖZET VE SONUÇ: FRANSA’DA E-TİCARET İÇİN GEREKLİ  10 ANA NOKTA 

RCS kaydı: 

 Bazı insanlar, internetten düşük fiyata satın aldıkları malın yeniden satılması için bir firma 
kurmalarının ve RCS’ye kayıt olmanın gerekmediğini düşünmektedir… 
 

 Bununla birlikte, vergi otoriteleri, yasal statü olmadan bu gelirlerin bildirilmesi ve sıklıkla 
yaşanan bir durum olsa da fatura ibra edilmemesi konularına sıcak bakmamaktadır. Bu 
faaliyet mikro-girişim şemalarına uyan bir durumdur. 
 

 Bu güne kadar, kayıt olmamak tolere edildiği için belirlenmiş bir eşik yoktur. Yönetim, sık sık 
internetten küçük meblağlarda satış yapanların dışında sadece çok pahalı ürün satışlarında 
katı olmaktadır. 
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Alan adı seçimi: 

 Alınmak istenen alan adının, daha önceden rezerve edilmediğinden emin olunmalıdır. 
Markaların, alan adı üzerinde önceliği vardır. Alındığı takdirde marka sahibi sitenin 
kapatılmasını bile sağlayabilir. 
 

 Alan adının ortak ya da bir yönetici tarafındansa şirket tarafından alınması tercih edilir. 
Parayı yatıran mal üstünde daha sonraki bir tarihte hak iddia edebileceği için, bu durum 
şirket için risk teşkil edebilir. 
 

 Alan adının, siteyi geliştiren kişi adına kayıt edilmemesi önemlidir; çünkü bu durumda alan 
adı şirkete ait olmaz. Diğer bir yandan, bu servisi sağlayan kişinin teknik muhattap olarak 
gösterilmesi normaldir.  
 

 Eğer bu işle ilgilenen kişi işten ayrılırsa, iletişim bilgisi olarak isim ve e-posta adresinin 
değiştirilmesi unutulmamalıdır; çünkü tüm hatırlatmalar e-posta ile yapılmaktadır. 

CNIL Beyanı: 

 Müşterilerinin kişisel bilgilerini (isim, e-posta), müşteri beklentilerini ve dosyalarını toplayan 
ve dosyalayan mal ya da hizmet satan ticari siteler Ulusal Bilişim ve Haklar Konseyi’ne (CNIL) 
basit bir beyanda bulunmalıdır.  
 

 Online satış siteleri genellikle Basitleştirmiş Standart 48’e tabidir.   
 

Marka/ izin/ bilmemezlik ve diğer işlemler 
 

 Satılan ürün ve hizmetlerin tanımı 
 

 Fransız bölgesinde, kendi sitenizde ya da üçüncü tarafların sitesinde Fransa kanunları ile 
uyumlu olmak zorundadır. 
 

 Sanayi mülk haklarına (ticari markalar, patentler, dizaynlar, telif hakları, vb.) ve Fransız ve 
Avrupa standartlarına (online satışların düzenlenmesi, seyahat satışları, farmasötik ürünler…) 
uymak zorundasınız. 
 

 Bununla birlikte, kullanılmış dahi olsa bazı ürünler resmi distributor ağı dışında satılamaz ve 
mahkumiyet cezası vardır. Özellikle bu durum, üreticisi tarafından onaylanan fiziksel satış 
noktaları haricinde satılan parfümler için geçerlidir. 
 

 Üretici olmasanız bile, sattığınız ürünler hakkında dikkatli olmalısınız. Sitenizde satılan 
ürünler ile ilgili sorumluluğunuz vardır. 
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Satış sözleşmesinin hazırlanması: 

 E-ticaret siteleri satış sözleşmesi veya satın alma genel koşullarını mutlaka içermelidir.  
 

 Bu zorunluluk, Tüketici Kodu Madde L112-1’de şu şekilde yer almaktadır: “Herhangi ürün 
satıcısı ya da servis sağlayıcısı, tüketiciyi, Ekonomi bakanının, Ulusal Tüketim Konseyi ile 
istişare ederek belirlediği hükümler ve genel koşullara dayanarak markalama, etiketleme, 
sergileme ya da fiyatlarla ilgili süreçler ve hizmetlerin performansı hakkında 
bilgilendirmelidir.”  
 
Satın alma genel koşulları şunları içermelidir: 
 

 satın alma koşulları: telefonla, müşteri hesabı oluşturma ile, posta ile, 
 ödeme yöntemleri: kabul edilen ödeme yöntemleri ve ödeme güvenliği yöntemleri, 
 taşınma ve teslim zamanı, 
 müşterinin sözleşmeden cayma süresi. 

Yasal bildirimlerin eklenmesi: 

Bir online mağaza anonim olmamalıdır. Ziyaretçi ya da müşteri, satıcıyı tanımlayabilmeli ve 
satıcı ile nasıl iletişime geçeceğini bilmelidir. Yasal bilgilerin yer aldığı sayfa kolay bulunabilir 
olmalıdır. Sayfada yer alacaklar:   
 

 firmanın adı, merkez ofisin adresi, ülke, 
 yöneticinin adı, 
 tacir ile ilgili bir veya daha fazla sözleşme aracı, (e-posta, telefon, faks, form, posta adresi ...), 
 firmanın Kbis numarası, 
 firma sermayesi, 
 sitenin host adı, 
 CNIL bildirim numarası... 

 
E-ticaret sitesi hangi yasal notları içermelidir? 
 

 Eğer, gerçek kişi iseniz ad ve soyadınızı, adresinizi, e-posta adresinizi ve telefon numaranızı 
tanımlamalısınız. 
 

 Eğer tüzel kişi iseniz, mutlaka şirket isminizi, yasal yapınızı (SARL, SA ya da diğer), şirketinize 
ait kimlik numarasını (bir harf ve 9 basamaktan oluşan), sermaye miktarınızı, kayıt olduğunuz 
ofisin adresini, e-posta adresini ve telefon numarasını belirtmek zorundasınız.  
 
Gerçek kişi yada tüzel kişi olmanızdan bağımsız olarak aşağıda belirtilenleri de 
tanımlamalısınız: 
 

 Ticaret ve Şirket Kaydı (RCS) veya Ticaret Kaydında (RM), bulunan ve kayıt olunan şehir adını 
içeren kayıt numarası,  

 eğer KDV ile yükümlü iseniz kimlik numarası, 
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 özel izne tabi faaliyetler (evlilik aracılık ajansları, sanal kumarhaneler, vb.) için iznin alındığı 
yerin adı ve adresi, 

 internet ağ sağlayıcısının adı, adresi, telefon numarası ve şirket ismi,  
 yayın yönetmeni veya yönetmen yardımcısının ve mümkünse editörlerin adı,. 
 Neden yayının yönetmeni ve ağ sağlayıcısı tanımlanmalıdır? Yayının yasal olmayan bir içeriğe 

sahip olması halinde, ilk iletişime geçilecek kişiler bunlardır. 

Fikri mülkiyet haklarına uyulması: 

 Eğer internet sitenizde belgeler, fotoğraflar, videolar, müzikler, logolar, eğitim kılavuzları, 
çizimler gibi size ait olmayan araçlar kullanacaksanız, normal şartlarda hak sahibinin yazılı izni 
alınmalıdır. Kısmi kullanım yapacaksanız da bu kural geçerlidir. 

 Bununla birlikte, online mağazanızda fotoğraf kullanırken özellikle dikkatli olmalısınız. 
Fotoğrafın hak sahibinden (genellikle fotoğrafçı), fotoğraf konusu için de izin alınması 
gerekebilir. Eğer fotoğraf bir insanı içeriyorsa, bu kişiden de fotoğrafının kullanılması için izin 
alınması gerekebilir.   

 Fotoğrafın bir telif hakkına sahip bir sanat işi olması halinde, sanatçıdan izin alınması 
gereklidir. Bina resmi içeren fotoğraflar için bazı ülkelerde mimardan izin almak gerekebilir.  
 
Ödeme yönteminin seçimi: 
 

 Ödeme, siparişte veya teslimatta (bu durumda ek ücret uygulanabilir) yapılabilir. 
 Farklı birçok ödeme şekli sunulabilir: çek ile ödeme, online ödeme, kredi kartı ile ödeme, e-

cüzdan, SMS, internet servis sağlayıcısı (ISP), vb. 

Sorumluluk yönetimi: 

 Kanunda, e-tacirin sorumluluğunu üstlenme prensibi “tacir veya diğer servis sağlayıcıları 
gerçekleştirdikleri ve sözleşmede yer alan zorunluluklardan, rücu hakkına helal getirmeksizin 
sorumludur” şeklinde belirtilir. 
 

 Bu koruma, satıcının sorumluluğunu teslimat dahil olmak üzere tüm satış zinciri boyunca 
güçlendirir. Eğer ürün müşterinize teslim edilmemiş ise, sipariş tekrar teslim edilmeli ve 
taşıma esnasında kayboldu ise size iade edilmelidir.   
 

 Bu sorumluluğun limiti, alıcının kötü niyetinin olmasıdır; ürünün zarar görmesi ya da alıcı 
tarafından hizmetin kötüye kullanımı. Bu nedenle, müşterinize karşı, uygunsuz durumlar ve 
cezaları hakkında bilgi verme zorunluluğunuz vardır.    

 

Tüketici kanunlarına uyulması:  
 

 Tüccarları ilgilendiren genel kanuni yükümlülüklerin dışında, “Tüketici Kodu Madde L. 111-1” 
özel düzenlemeler sunar. 

 Bu, online satıcıyı belirli bazı kurallara uymaya zorlar: 
 müşterinin ön bilgilendirilmesi, 
 bireylerin cayma hakkı, 
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 belirtilen zaman diliminde teslimat… 

Nereye? 

Bir iş yerinin açılması, prosedürün çoğunu içeren ve merkez tarafından yürütülen idari 

formaliteleri (Ticaret ve Şirketler Kaydı’na (RSC), vergi idarelerine bildirimde bulunmak, vb.)  

içerir.  Kurumsal formlar (CFE) Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (CCI) edinilebilir.  

 

 


