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ÖZET 

Bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisi 

içerisinde de önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile 

ilgili yapılan çalışmalar analiz edildiğinde, çalışmaların çoğunda bu tür 

işletmelerin karşılaştığı en önemli sorunlar arasında ilk sırayı finansal 

sorunların aldığı görülmektedir. Finansal sorunlar kuruluş sürecinde öz 

sermaye yetersizliği olarak başlamakta, uygun dış kaynak bulamama ve 

maliyeti yüksek krediler gibi etkenlerle devam etmektedir. Karşılaşılan bu 

sorunlar da işletmelerin verimlilik ve rekabet koşullarını güçleştirmektedir.  

Kars ilinde faaliyette bulunan KOBİ’lerin finansal sorunlarının tespiti 

üzerine yapılmış olan bu çalışmadaki amaç, konu ile ilgili daha önce yapılan 

çalışmalar ve elde edilen sonuçlarla Kars’ta faaliyet gösteren işletmelerin 

finansal yönden karşılaştıkları sorunlar arasında herhangi bir benzerliğin olup 

olmadığını tespit etmektir. 
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THE FINANCIAL PROBLEMS IN SMALL AND MEDIUM 

SIZED ENTERPRISES (SME): AN APPLICATION IN KARS 

 

ABSTRACT 

As in all world economies, when the studies, related to small 

and medium sized enterprises which occupy an important place also in 

our country’s economy, are analyzed, financial problems take the first 

place among the problems that these organizations encounter. 

Financial problems emerge as capital deficiency at the construction 

process and continue with the factors such as lack of proper outsource 

and high cost of credits. These problems, therefore, make difficult the 

efficiency and competitions conditions of the organizations. 

The aim, in this study on the financial problems of small and 

medium sized enterprises (sme) in Kars, is to determine whether there 

is a similarity between  the financial problems of organizations in 

Kars and the findings related to former studies. 

 

Keywords: SME, Financial Problem 
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1. GİRİŞ  

Türkiye’de yakın zamana kadar Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler (KOBİ) için ortak bir tanım bulunmamaktaydı. KOSGEB, 

Halk Bankası, Eximbank, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı vb. farklı KOBİ tanımlarından hareket etmekteydi ve bu 

durum uygulamada farklılıkların oluşmasına ve istatistiksel verilerin 

farklı çıkmasına neden olmaktaydı (Kutlu ve Demirci 2007:187-198).  

Türkiye’de var olan bu tanım karmaşası, 2005 yılı Kasım 

ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 

Sınıflandırılması” hakkındaki yönetmeliğin Resmi Gazete’de 

yayımlanması ile belirli bir standarda kavuşmuş oldu.            Söz 

konusu yönetmelikte KOBİ’ler (http://rega.basbakanlik.gov.tr);  

“İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış 

hasılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını 

aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 

büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak 

adlandırılan ekonomik birimlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.            

Yönetmeliğe göre, 10 kişiden az personel istihdam eden ve yıllık 

hasılatı 1 Milyon YTL’yi aşmayan işletmeler “mikro”, 50 kişiden az 

personel istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 5 milyon YTL’yi 

aşmayan işletmeler “küçük”, 250 kişiden az personel istihdam eden ve 

yıllık net satış hasılatı 25 milyon YTL’nin üzerindeki işletmeler de 

“orta” büyüklükteki işletmeler olarak tanımlanmaktadır.  
 

      Tablo:1.1.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığının KOBİ tanımı 

Çalışan 

Sayısı 
Ölçek 

Mali Bilanço 

Değeri(YTL) 

Yıllık Net Satış 

Hasılatı (YTL) 

0-9 Mikro 1.000.000 1.000.000 

10-49 Küçük 5.000.000 5.000.000 

50-249 Orta 25.000.000 25.000.000 

≥ 250 Büyük ≥ 25.000.000 ≥ 25.000.000 

      Kaynak: Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007-2013 KOBİ Özel İhtisas Komisyonu   

     Raporu, 2005:5 
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2. KOBİ’LERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

      Ekonomik kalkınmışlık düzeyi ne olursa olsun bugün bütün 

ülkelerde KOBİ’ler, gerek toplam işletmeler içindeki payları ve 

gerekse istihdama sağladıkları katkılar açısından, toplam işletmelerin 

neredeyse tamamına yakın bir kısmını oluşturmaktadır.  

Avrupa’da 1980’li yıllardan itibaren “ölçek ekonomileri” 

görüşüne alternatif olarak ‘’Küçük Güzeldir’’ görüşü yaygın olarak 

kabul görmeye başlamıştır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

gereksinimlerine atıfta bulunan Joseph Schumpeter’in bu düşüncesini 

günümüzde çok sayıda bilim adamı kabul etmektedir. KOBİ’ler 

ekonomik yapı içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. OECD ülkelerinde 

toplam girişimlerin %95’ini ve toplam istihdamın % 60 ile %70’ini 

oluşturdukları göz önüne alındığında, KOBİ’lerin ekonomik anlamda 

neden bu kadar öneme sahip olduklarını görmek zor olmayacaktır 

(Schlogl 2004:2).  

 Ülkemiz açısından KOBİ’lerin ekonomideki yerine bakıldığında, 

mevcut durumun OECD ülkelerinkinden pek farklı olmadığı 

görülmektedir. İstatistikî açıdan bakıldığında KOBİ’lerin toplam 

işletmeler içerisinde   %99,5, toplam istihdam içerisinde %63,8, 

toplam yatırımlarda %56,5 ve oluşan katma değerde de %37,7’lik bir 

paya sahip olduğu görülmektedir (http://www.kobinet.org.tr). 

      Yukarıdaki sayısal verilere ek olarak KOBİ’lerin, ekonomik, 

toplumsal ve bölgesel kalkınmanın sağlanması, ekonomiye dinamizm 

kazandırılması, yeni iş imkanlarının yaratılması, esneklik ve 

yeniliklerin teşvik edilmesi, rekabetin koruması,  yabancılaşmanın 

azaltılması gibi alanlardaki katkılarını da göz ardı etmemek 

gerekmektedir.(Yörük 2001: 47) 

 

3. KOBİ’LERİN TEMEL FİNANSMAN SORUNLARI 

Türkiye’de yapılan uygulamalı araştırmalarda KOBİ’lerin 

karşılaştıkları sorunların başında finansman sorununun geldiği 

görülmektedir. Bu sorunun temelinde ise KOBİ’lerin özsermaye 

yapıları yatmaktadır. Bu sorun günümüzde halen devam etmekle 
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birlikte işletmelerin geleceğini de olumsuz etkilemektedir. Finansman 

sorunu beraberinde, tedarik, üretim, pazarlama ve eğitim gibi diğer 

bazı sorunları da getirmektedir.  

Bu sorunların çoğunun temelinde, işletme yöneticilerinin veya 

sahiplerinin yönetim ve finansman konusunda gerekli bilgi, yetenek 

ve deneyimlere yeterince sahip olmamaları yatmaktadır. KOBİ’lerin 

sahipleri/yöneticileri genelde, teknik beceriye sahip olduklarından 

dolayı, kavramsal beceri gerektiren finansman-muhasebe, personel ve 

eğitim, teknoloji, üretim-hammadde ve pazarlama konularında yeterli 

bilgiye sahip değildirler (Müftüoğlu 2007:205). Bu iç sorunların 

yanında kendi kontrolleri dışında oluşan, ekonomik istikrarsızlık, 

devlet teşvik politikası, siyasi istikrarsızlık ve bankacılık sisteminin 

daha çok büyük firmaların yönetiminde olması gibi olumsuz 

şartlardan da fazlasıyla etkilenmektedirler  (Yörük ve Ban 2003:22). 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yukarıda değindiğimiz iç ve 

dış kaynaklı sorunları ile birlikte günümüz koşullarında en çok 

karşılaştıkları sorunlar; yukarıda değinilen yetersiz işletme ve öz 

sermaye ile birlikte kredi sağlamada karşılaşılan sorunlar, teşviklerden 

yararlanamama, ekonomik politikaların ve enflasyonun işletmeler 

üzerindeki etkisi, sermaye piyasalarından yararlanma olanaklarının 

kısıtlı olması olarak sıralanabilir (İraz  2005: 253). 

 

4. KOBİ’LERİN FİNANSAL SORUNLARININ 

BELİRLENMESİNE YÖNELİK KARS İLİNDE BİR 

ARAŞTIRMA 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Türkiye genelinde yapılan çalışmaların çoğunda, işletmelerin 

sorunları arasında finansal sorunlar ilk sırada yer almaktadır. Özellikle 

kuruluş aşamasında öz sermaye yetersizliği olarak başlayan bu 

sorunlar, faaliyet süreci içerisinde uygun dış kaynak bulma sorunları, 

yetersiz ve maliyeti yüksek krediler, ekonomideki istikrarsızlık gibi 

etmenlerle devam etmektedir. Yapılan bu araştırmada; KOBİ’lerin 
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finansal sorunlarını ve kaynakları tespit edilerek, bu sorunlar için 

alternatif çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 

 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi     

 Bu çalışma, Kars ilinde faaliyet gösteren ve anket sorularını analiz 

edilmeye uygun olarak cevaplayan 250 firmayı kapsamaktadır. 

İşletmelerin sektörel yapısı ve hukuki durumlarında herhangi bir 

ayrım yapılmamıştır. Araştırmada işletmelerin sınıflandırılmasında 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2005 yılında Resmi Gazete’de 

yayımladığı tebliğ baz alınmıştır. Buna göre 1-9 işçi çalıştıran 

işletmeler mikro, 10-49 işçi çalıştıran işletmeler küçük ve 50-250 işçi 

çalıştıran işletmeler ise orta ölçekli işletme olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak, Kars ilinde 

faaliyette bulunan KOBİ’lerin finansal sorunları belirlenmeye 

çalışılmıştır. 

 

4.3. Araştırma Sonuçları ve Değerlendirilmesi 
 Araştırma kapsamında anket, imalat ve hizmet sektörlerine 

uygulanmıştır. Anket formları, Kars Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi 

ve Ticaret İl Müdürlüğü ve KOSGEB’in veri tabanından alınan 

bilgiler doğrultusunda, 250 işletmeye bizzat gidilerek 

gerçekleştirilmiştir. İşletmelerde ilgili kişilere uygulanan anket sonucu 

elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak analiz 

edilmiştir 

 

4.3.1. İşletmelerin Yapısal Özelliklerini Tespitine Yönelik Sorular 

4.3.1.1. İşletmelerin Sektörel Yapısı ve Hukuki Durumları 

  Anket uygulanan işletmelerin 1 tanesi (% 0,4) çimento ve cam 

sanayi, 3 tanesi (%1,2 ) demir ve çelik sanayi, 7 tanesi (% 2,8) enerji 

sanayi, 29 tanesi (% 11,6) giyim sanayi, 25 tanesi (%10) inşaat ve 

yapı sanayi, 1 tanesi (%0,4) makine sanayi, 6 tanesi (%2,4) otomotiv 

sanayi, 59 tanesi (%23,6) gıda sanayi, 25 tanesi (%10) süt ve süt 

ürünleri, 13 tanesi (%5,2) dayanıklı tüketim malları sanayi, 1 tanesi 
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(%0,4) kimya ve plastik sanayi, 4 tanesi (%1,6) tekstil sanayi, 6 tanesi 

(%2,4) ilaç sanayi ve 70 tanesi (%28) gruplamamız içerisinde yer 

almayan çeşitli alanlarda faaliyette bulunan işletmelerden 

oluşmaktadır. İşletmelerin hukuki durumları incelendiğinde ankete 

katılan işletmelerin 157 tanesi (%62,8) ferdi işletme, 59 tanesi 

(%23,6) limited şirket, 17 tanesi (%6,8) kollektif şirket, 14 tanesi 

(%5,6) anonim şirket ve 3 tanesi (%1,2) adi ortaklıktan oluşmaktadır.

  

4.3.1.2. İşletmede İstihdam Edilen Personel Sayısı 

  Ankete katılan işletmelerin istihdam oranları analiz edildiğinde 1-

9 arasında işçi çalıştıran işletme sayısı 203 tane ve % 81,2 

oranındadır. 10-49 arasında işçi çalıştıran işletme sayısı 43 tane ve 

%17,2 oranındadır. 50-250 arasında işçi çalıştıran işletme sayısı ise 4 

tanedir ve %1,6’lık bir orana sahiptir (Tablo: 4.1). 

 

Tablo 4.1: İşletmede İstihdam Edilen Personel Sayısı 

 
 

4.3.1.3. İşletmelerin Faaliyette Bulunduğu Süreler 

  Anket yapılan 67 işletmenin 0-5 yıl (%26,8), 83 işletmenin 6-10 

yıl %(33,2), 41 işletmenin 11-15 yıl (16,4), 59 işletmenin ise %(23,6) 

on beş ve üstü yıl faaliyette olduğu görülmektedir (Tablo 4.2). 
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        Tablo 4.2: İşletmelerin Faaliyette Bulunduğu Süreler 

 
4.3.1.4. İşletmenin Yönetimi 

  Ankete katılanların vermiş oldukları bilgiler analiz edildiğinde; 

işletme sahibinin aynı zamanda işletmenin yöneticisi olduğu cevabını 

verenlerin %96 olduğu görülmektedir (Tablo 4.3).  

Tablo 4.3: İşletmelerin Yönetim Durumları   

 
 

4.3.1.5. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Alan 

           Ankete katılan 250 işletmeden üretim alanında faaliyet gösteren 

işletme sayısı 9 olup %3,6 oranındadır. 182 işletme (%72,8) hizmet 

alanında, 59 işletme de (%23,6) hem üretim hem de hizmet alanında 

faaliyette bulunmaktadır (Tablo:4.4) 

 

     Tablo 4.4: İşletmelerin Faaliyet Gösterdikleri Alanlar 
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4.3.2. İdari ve Hukuki Sorunlara İlişkin Sonuçlar 

4.3.2.1.  İşletmede Bulunan Birimler 

İşletmelerin organizasyon yapılarının tespitine ilişkin sorulan 

anket sorularına verilen yanıtlar değerlendirildiğinde; 250 işletmenin 

tamamında yönetim biriminin olduğu, 9 tanesinde (% 3,6) personel- 

insan kaynakları birimi, 23 tanesinde (% 9,2) kalite kontrol birimi, 6 

tanesinde (%2,4) planlama- kontrol birimi, 75 tanesinde (%30) 

pazarlama birimi, 5 tanesinde (%2) AR-GE birimi, 50 tanesinde 

(%20) muhasebe-finansman birimi, 33 tanesinde (%13,2) satın alma 

birimi ve 62 tanesinde ise (%24,8) üretim biriminin bulunduğu tespit 

edilmiştir. (Tablo:4.5). 

 
Tablo 4.5: İşletmelerin Hukuki Yapılarına Göre Departman Dağılımı       

 
4.3.2.2. İşletmelerin Kuruluş Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar 

Veri sonuçlarını ölçek yapılarına göre değerlendirdiğimizde; 

şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Küçük ve orta ölçekli işletmelerde 

kuruluş sürecinde karşılaşılan en önemli sorunun öz kaynak (%87,4) 

yetersizliği olduğu görülmektedir. Bu sorunu %60,9 ile kredi 

maliyetlerinin yüksekliği, %46,2 ile kredi teminindeki güçlükler ve 

%36,1 ile nitelikli eleman istihdamı takip etmektedir. İşletmelerin 

kuruluş sürecinde en az karşılaşmış olduğu sorunlar ise bilgi eksikliği 

ve bürokratik engellerdir (Tablo 4.6). 
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Tablo 4.6: İşletmelerin Kuruluş Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar 
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4.3.2.4. İşletmelerin Gelecek Beş Yıla Ait Hedef ve Projeleri 

Ankete katılan işletmelerden; mikro ölçekli 203 işletmeden 81 

tanesinin (%32,4) beş yıllık yazılı bir hedeflerinin olduğunu, 70 

tanesinin (%28) kısmen bir hedefe sahip oldukları, 52 tanesinin ise 

(%20,8) yazılı bir hedef ve stratejilerinin olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

43 tane küçük ölçekli işletmeden 15 tanesinin (%6) beş yıllık yazılı bir 

hedeflerinin olduğunu, 18 tanesinin (%7,2) kısmen bir hedefe sahip 

oldukları, 10 tanesinin ise (%4) yazılı bir hedef ve stratejilerinin 

olmadığı görülmektedir. 50-250 arasında işçi çalıştıran 4 tane orta 

ölçekli işletmede ise hepsinin beş yıllık bir hedefe ve stratejiye sahip 

oldukları tespit edilmiştir (Tablo:4.7). 

 

Tablo 4.7: İşletmelerin Gelecek Beş Yıla İlişkin Hedef ve Projeleri 

 
 

4.3.2.5.İşletmelerin Kredi Garanti Fonu Hakkındaki Bilgisi 

   Bu soru ile işletmelerin, özellikle dış kaynak temininde teminat 

sıkıntısı çeken firmalara gerekli yardımı sağlayan kuruluş olan Kredi 

Garanti Fonu hakkındaki düşüncelerinin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Ankete katılan 56 işletmenin (%22,4) Kredi Garanti 

Fonu hakkında bilgi sahibi olduğu, 40 işletmenin (%16) kısmen bilgi 

sahibi olduğu ve 154 işletmenin (%61,6) ise bu kuruluş hakkında 

herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmaktadır (Tablo:4.8).  
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Tablo 4.8: İşletmelerin Kredi Garanti Fonu Hakkındaki Bilgisi 

 
 

4.3.2.6. İşletmelerin Kredi Garanti Fonundan Yararlanma 

Durumları 

Anket yapılan işletmelerden, 1-9 arasında personel istihdam 

eden, toplam 203 tane işletmeden 9 tanesinin (%3,6) KGF’dan 

yararlandıkları, 10 tanesinin (%4) kısmen yararlandıkları, 184 

tanesinin (%73,6) yararlanmadığı görülmektedir. 10-49 arasında 

personel istihdam eden, toplam 43 tane işletmeden 5 tanesinin (%2) 

Kredi Garanti Fonundan yararlandıkları, 9 tanesinin (%3,6) kısmen 

yararlandıkları, 29 tanesinin (%11,6) yararlanmadığı, 50-250 arasında 

personel istihdam eden orta ölçekli işletmelerden 2 tanesinin 

yararlandığı (%0,8), 2 tanesinin ise (%0,8) yararlanmadığı tespit 

edilmiştir (Tablo:4.9). 

 

Tablo 4.9: İşletmelerin Kredi Garanti Fonundan Yararlanma 

Durumları 
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4.3.2.7. İşletmelerin Finansman Konularında Karar süreci 
          Finansman konusunda karar verme yetkisinin Mikro ölçekli 

201(%80,4) işletmede işletme sahibine, 2 (%0,8) işletmede ise 

muhasebe bölümüne ait olduğu görülmektedir. Küçük ölçekli 

işletmelerin 43’ünde  (%17,2) finansman konusunda verilen kararlarda 

işletme sahibinin etkin olduğu,  orta ölçekli 245(%98)  işletmede ise 

kararların yönetici tarafından verildiği, 2 işletmede  (%8) muhasebe 

bölümünün, 1 işletmede (%0,4) özel finans bölümünün, 2 işletmede 

(%8) ise idari işler bölümünün yetkilendirildiği görülmektedir 

(Tablo:4.10).  

 

Tablo 4.10: İşletmelerin Finansman Kararlarında Yetki Dağılımı    

 
 

4.3.2.8. İşletmelerin Bireysel veya Kurumsal Danışmandan 

Yararlanma Durumları 

Anket uygulanmış olan mikro ölçekli 203 işletmeden 13 

tanesinin (%5,2) her zaman, 44 tanesinin (%17,6) kısmen ve 146 

tanesinin (%58,4) ise bireysel veya kurumsal danışmandan 

yararlanmadığı tespit edilmiştir. 43 orta ölçekli işletmeden 1 tanesi 

(%0,4) her zaman yararlandığını, 12 tanesi (%4,8) kısmen 

yararlandığını ve 30 tanesinin (%12) ise bireysel veya kurumsal 
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danışmandan hiç yararlanmadığı görülmüştür. Orta ölçekli 4 

işletmeden 2 tanesi (%0,8) her zaman, diğer 2 tanesi (%0,8) ise hiç 

yararlanmadıklarını belirtmiştir (Tablo:4.11). 

 

Tablo 4.11: İşletmelerin Bireysel veya Kurumsal Danışmandan 

Yararlanma Durumları 

 
 

4.3.3. İşletmelerin Finansal Sorunlarına İlişkin Sonuçlar 

4.3.3.1. Kuruluş Sürecinde Sermaye Kaynağının Temin Edilmesi 

Genel olarak değerlendirme yapıldığında işletmelerden 238 

tanesi (%95,2) kuruluş sürecinde işletme sermayesini kendi öz 

kaynaklarından karşılamıştır. 50 tane işletme (%20) akraba ve 

arkadaşlardan borç alırken 1 işletme (%0,4) esnaf ve kefalet kredisi 

kullanmıştır. 50 tane işletmenin (%20) ise kuruluş sürecinde sermaye 

kaynağını banka kredilerinden yararlanarak sağladığı görülmektedir 

(Tablo:4.12 ve 4.13). 
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Tablo 4.12: Kuruluş Sürecinde Sermaye Kaynağının Temin 

Edilmesi 

 
 

Tablo 4.13: Ölçek Büyüklüklerine Göre İşletmelerin Kuruluş 

Sürecinde Sermaye Kaynağını Temin Etme Durumları  

 
 

4.3.3.2. İşletmelerin Öz Sermaye Yeterlilik Durumu 

Anket sonuçlarına göre; 1-9 arasında işçi çalıştıran mikro 

ölçekli işletmelerden 53 tanesinin (%21,2) öz sermayesinin yeterli 

olduğu, 70 tanesinin (%28) kısmen, 80 tanesinin ise (%32) öz 

sermayesinin yeterli olmadığı görülmektedir. 10-49 arasında işçi 

çalıştıran orta ölçekli işletmelerde ise 8 tane işletmenin (%3,2) öz 

sermayesinin yeterli, 17 işletmenin (%6,8) kısmen yeterli ve 18 

işletmenin ise (%7,2) yeterli öz sermayeye sahip olmadığı tespit 
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edilmiştir. 50-250 arasında işçi çalıştıran 4 tane işletmeni ise 2 

tanesinde (%0,8)  öz sermayenin yeterli olduğu, geriye kalan 2 

tanesinde ise (%0,8)  yetersiz olduğu görülmüştür (Tablo:4.14). 

 

Tablo 4.14: İşletmelerin Öz Sermaye Yeterlilik Durumu 

          
 

4.3.3.3. İşletmelerin Bankalardan Kredi Temininde Tercih Ettiği 

Kredi Vadesi 
Anket sonuçları analiz edildiğinde işletmelerin %72,8’inin 

bankalardan belirli dönemler içerisinde kredi kullandıkları 

görülmektedir. En çok tercih edilen kredi vadesi ise (% 36) ile orta 

vadeli kredilerdir. Ölçek yapılarına göre dağılımlara bakıldığında ise; 

toplam 203 tane mikro ölçekli işletmeden kısa vadeli banka kredisini 

tercih eden işletme sayısı 39 tane (%15,6)’dır.  Orta vadeli kredi 

kullanan işletme sayısı 62 tane (%24,8), uzun vadeli kredi kullanan 

işletme sayısı ise 40 tane (%16)’dır. Mikro ölçekli işletmelerden 

ankete katılan 62 tane (%24,8) işletme ise kredi kullanmamaktadır. 

Küçük ölçekli işletmelerde de en çok tercih edilen kredi vadesi orta 

vadedir. 43 tane işletmeden 2 tanesi (0,8) kısa, 26 tanesi (%10,4) orta, 

10 tanesi (%4) uzun vadeli kredi kullanırken geriye kalan 5 tane (%2) 

işletme ise kredi kullanmamaktadır. Orta ölçekli işletmeler de 2 tane 

(%0,8) işletme orta vadeli kredi kullanırken 1 işletme uzun vadeli, 1 

işletme ise kredi kullanmayı tercih etmemektedir (Tablo:4.15). 
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Tablo 4.15: İşletmelerin Bankalardan Kredi Temininde Tercih 

Ettiği Kredi Vadesi 

 
 

4.3.3.4. İşletmelerin Banka Kredisi Bulmakta Karşılaştığı 

Sorunlar 

Ankete katılan işletmelerin kredi temininde karşılaşmış 

oldukları sorunların başında,  faiz oranlarının yüksekliği (%71,6 

oranında) ve kredi temininde yeterli miktarda teminat gösterememek 

(%45,6 oranında) gelmektedir. Kredi temin edilmesinde karşılaşılan 

bir diğer güçlük ise işletme sahiplerinin finansman konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmamaları, kredi almak için gerekli ön araştırma, 

finansal plan, maliyet hesaplama gibi işlemleri yapamamalarıdır 

(Tablo:4.16).               

 

Tablo 4.16: İşletmelerin Banka Kredisi Bulmakta Karşılaştığı 

Sorunlar 
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Ölçek yapılarına göre konu değerlendirildiğinde ise şöyle bir 

tablo ile karşılaşılmaktadır; Mikro ölçekli işletmelerin kredi temin 

etme sürecinde bankalar ile olan ilişkilerinde en çok sıkıntı yaşamış 

oldukları konuların başında faiz oranlarının yüksekliği ve teminat 

olarak gösterebilecekleri mal varlıklarının yetersizliği gelmektedir. 

Bunun yanında 31 işletme krediler konusunda gerekli bilgiye sahip 

olmadıklarını belirtirken, 19 işletmenin bilanço ve kar zarar cetvelinin 

yetersiz olduğu görülmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde de 

durum mikro ölçekli işletmelerden farklı değildir. Bu işletmelerde de 

temel sorun bankaların uygulamış oldukları faiz oranlarının yüksekliği 

ve teminat göstermede yetersiz kalmalarıdır (Tablo:4.17). 

 

Tablo 4.17: Ölçek yapılarına Göre İşletmelerin Kredi Temininde 

Karşılaştığı Sorunlar 

 
 

4.3.3.5. İşletmelerin Borsaya Yönelik Çalışma Durumları 

Sonuçlar ölçek yapılarına göre analiz edildiğinde mikro ölçekli 

işletmelerin 152 tanesinin (%60,8) borsaya açılmayı düşünmedikleri, 

buna karşılık 1  işletmenin en kısa sürede, 16  işletmenin (%6,4) uzun 

vadede düşünülebileceği ve 34  işletme ise İMKB’da işlem görmek 

için gerekli koşullara sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Küçük 

ölçekli işletmelerden 8 tanesinin (%3,2) en kısa sürede, 12 tanesinin 

(%4,8) uzun vadede borsaya açılmayı düşündüğü, 14 tanesinin (%5,6) 

borsaya açılmayı düşünmedikleri, 9 tanesinin (%17,2) ise borsaya 
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açılmak için hukuki yapılarının uygun olmadığı tespit edilmiştir. Orta 

ölçekli işletmelerden 1 tanesinin (%0,4)  en kısa sürede borsaya 

açılmayı düşündüğü, 2 tanesinin (%0,8)  borsaya açılmayı 

düşünmedikleri, 1 tanesinin (%0,4)   ise hukuken gerekli olan yapıyı 

taşımadığı tespit edilmiştir (Tablo:4.18). 

 

Tablo 4.18: İşletmelerin Borsaya Yönelik Çalışma Durumları 

 
 

4.3.3.6. İşletmelerin Bankaların Kredi Politikaları Hakkındaki 

Düşünceleri  

Tablo 4.19 incelendiğinde bankaların izlemiş oldukları kredi 

politikaları hakkında işletmelerin en çok faizlerin yüksek oluşundan 

(%93,6), uygun görülen kredi miktarının düşük olmasından (%70,5) 

ve bürokratik işlemlerin yoğunluğundan (%37,3) şikâyetçi oldukları 

tespit edilmiştir.  

 

Tablo 4.19: İşletmelerin Bankaların Kredi Politikaları 

Hakkındaki Düşünceleri      
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4.3.3.7. İşletmenin Yararlandığı Finansal Teknikler 

Ankete katılan işletmelerin, finansman teknikleri içerisinden 

sadece Leasing (Finansal Kiralama) tekniğinden yararlandıkları tespit 

edilmiştir (Tablo:4.20). 

 

Tablo 4.20: İşletmelerin Yararlandığı Finansal Teknikler 

 
 

4.3.3.8. İşletmelerin Kâr Dağıtım Politikaları 

 Anket yapılan işletmelerden 209 tanesinin elde etmiş oldukları 

kârın tamamını sermayeye ekledikleri, 4 işletmenin kâr dağıtım 

politikası uyguladığı, 96 işletmenin yeni yatırımlara girerek gerek 

mevcut yapılarını korumayı, gerekse ek tesisler kurarak büyümeyi 

tercih ettikleri görülmüştür. 10 işletmenin ise elde ettikleri kârları daha 

değişik alanlarda (hazine bonosu, devlet tahvil vb. gibi yatırım 

araçlarında) değerlendirdikleri görülmüştür (Tablo:4.21).  
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Tablo 1.22: İşletmelerin Kâr Dağıtım Politikaları 

 
 

   4.3.3.9. İşletmelerin Finansal Planlama Yapma Durumları 

  Sonuçlar analiz edildiğinde, mikro ölçekli işletmelerden 56 

tanesinin (%22,4) finansal planlama yaptığı, 74 işletmenin (%29,6) 

kısmen yaptığı, 73 işletmenin (%29,2) ise finansal planlama 

yapmadığı tespit edilmiştir. 10-49 arasında işçi çalıştıran küçük 

ölçekli işletmelerden 14 işletme (%5,6) finansal planlama yaparken, 

18 işletme (%7,2) kısmen yapmakta, 11 işletme (%4,4) ise 

yapmamaktadır. Orta ölçekli işletmelerde ise 3 işletme (%1,2) finansal 

planlama yaparken, 1 işletme (%0,4) planlama yapmamaktadır (Tablo: 

4.22). 

 

Tablo 4.22: İşletmelerin Finansal Planlama Yapma Durumları        
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4.3.3.10. İşletmelerin Finansal Sorunlara Çözüm Önerileri 

Ankete katılan işletmelerin sorunların çözümü ile ilgili olarak 

en çok ileri sürdükleri görüşler; uzun vadeli ve düşük faizli kredi 

imkânlarının sağlanması (%91,9)  ile teşviklerin arttırılmasıdır 

(%90,9) (Tablo: 4.23).  

 

Tablo 4.23: İşletmelerin Finansal Sorunlara Çözüm Önerileri 

 
 

Konu işletmelerin ölçek yapılarına göre değerlendirildiğinde 

ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır (Tablo: 4.24). 
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Tablo 4.24: Ölçek Yapılarına Göre İşletmelerin Finansal 

Sorunlara Çözüm Önerileri 
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5. SONUÇ 

     Kars ilinde faaliyette bulunan KOBİ’lerin finansman konusunda 

karşılaştıkları sorunları tespit etmek için yapılan anket sonuçları şu 

şekilde özetlenebilir: 

 1- İşletmeler gerek kuruluş gerekse faaliyetlerinde öz sermaye 

yönünden sıkıntı yaşamaktadırlar. 

 2-  KOBİ’lerin yetersiz öz sermaye ile çalışmaları, bu işletmeleri 

risk oranı yüksek ticari kredilerle sermaye ihtiyacını karşılamaya 

itmektedir.  

 3- İşletmelerin kredi talep etmede bankalara ipotek olarak 

gösterilebilecek teminat yetersizlikleri, bürokratik işlemlerin 

yoğunluğu ve kredilerin zamanında sağlanamaması nedeniyle 

işletmeler sıkıntıya düşmektedirler.  

 4- KOBİ yöneticilerinin çoğunun yönetim ve organizasyon 

konusunda yeterli donanıma sahip olmamaları nedeniyle bir vizyon 
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belirleyemedikleri, finansal planlama ve planlı çalışma özelliklerinden 

yoksun oldukları.   

 5- İşletmelerin sermaye piyasası ve bölgesel pazarlara karşı ilgisiz 

oldukları görülmektedir.    

        Kars’ta faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik olarak tespit edilmiş 

olan finansal sorunlara çözüm olarak, aşağıdaki öneriler getirilebilir; 

       1- İşletmelerin genel olarak karşılaştıkları sorunlara baktığımızda, 

bu sorunların bir kısmının işletme içinden, bir kısmının ise işletme 

dışından kaynaklandığını görmekteyiz. İşletme içinden kaynaklanan 

sorunların çoğu, işletmelerde finans departmanın olmaması ve 

yönetim kademesinde bulunan işletme sahibinin finansman konusunda 

yeterli bilgi birikimine sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. 

KOBİ’lerin kendi içyapılarından kaynaklanan sorunları çözmek, kendi 

inisiyatifinde olup, KOBİ’lerin bu sorunları belirleme ve çözüm 

yoluna gitmeleri gerekmektedir. Ancak kendi dışından kaynaklanan 

sorunlar genel olarak, ekonomideki makro dengesizlikler, bürokratik 

sorunlar, alt yapı sorunları, ilişki içerisinde bulundukları kurum ve 

kuruluşlarla olan ilişkiler ile ticari ve finansal sorunlardır.  

      2- Finansman yönünden KOBİ’lerin yaşamış olduğu en önemli 

problem, kuruluş sermayesi ve artan işletme sermayesi ihtiyacıdır. 

Yeterli öz kaynaktan yoksun olarak faaliyete başlayan işletmeler, hem 

faaliyetlerini sürdürmede hem de yeni yatırımlara girme konularında 

çeşitli olumsuzluklarla karşılaşmaktadırlar. Dolayısıyla KOBİ 

yöneticilerinin faaliyet aşamasında karşılaşabilecekleri riskleri 

minimize etmek için kuruluş sürecinde gerekli olan fizibilite etütlerini 

(özellikle finansal etütleri) iyi yapmaları ve alternatif finansman 

kaynaklarını araştırarak hareket etmeleri kendilerine daha başlangıç 

aşamasında bir üstünlük sağlayacaktır.  

     3- KOBİ’lerin ekonomideki yapı ve işleyişlerini sürdürebilmeleri 

için, gerekli olan mali ve teknik yardımların devlet tarafından 

sağlanması gerekmektedir. KOBİ’lere düşük faizli ve uzun vadeli 

kredi imkânlarının sağlanması, bürokrasinin ve diğer zorlukların 

minimize edilmesi gerekmektedir. 
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       4- KOBİ’lerin sermaye piyasası ile ciddi anlamda bir bağının 

olmadığı görülmektedir. Sermaye piyasasına giriş koşullarının bir 

takım sorumluluklar getirmesi ve işletme sahiplerinin bu konudaki 

isteksizliği böyle bir sonucun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 

konuda işletmelerin bu piyasaya çekilmelerine yönelik yeterli faaliyet 

ve imkânların da olmaması ayrıca önemli bir etkendir. KOBİ’lerin bu 

piyasaya çekilebilmesi ve uzun vadede sermaye piyasası ile bölgesel 

pazarlardan yararlanma koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Koşulların sağlanacağı sürece kadar, KOBİ’ler kendi aralarında 

örgütlenerek yatırım şirketleri kurmaları, bu şirketler aracılığıyla 

tahvil ve hisse senedi ihracı ile sermaye piyasasından yararlanmaları 

düşünülebilir. Bu sayede KOBİ’lere alternatif finansal araçlar 

sunulmuş olacaktır. 

       5- KOBİ’lerin genelde klasik finansal araçları kullandığı, bunların 

dışındaki alternatif sayılabilecek finansal tekniklere yetersiz bilgi 

nedeniyle rağbet göstermedikleri görülmektedir. Bunlardan Leasing 

nispeten kullanılan ve bilinen bir araç iken, diğer yönetim 

tekniklerinin, özellikle Kars’ta faaliyet gösteren işletmelerin 

yararlanabilecekleri finansal tekniklerden “Risk Sermayesi”, “Barter” 

ve “Kredi Garanti Fonu” hakkında neredeyse hiç bilgi sahibi 

olmadıkları görülmektedir.  

        Bu sebeple Kars’ta faaliyet gösteren işletmeler, Kafkas 

Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü ve Ticaret Odası gibi 

kurumlar ile işbirliği yaparak; finansal planlama, finansal denetim, 

işletme sermayesi, yatırım ve borç yönetimi konularında gerekli olan 

bilgileri daha kolay elde edebilecekler ve finansal yönetim 

konusundaki bu eksikliklerini eğitim yolu ile gidermiş olacaklardır. 

Bu uygulama KOBİ’ler de var olan teknik destek sorunun aşılmasına 

yardımcı olacaktır.  
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