T.C.
ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI
2018-YL-029

TURĠZM SEKTÖRÜNDE KOBĠ’LERĠN FĠNANSMAN
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ: ġĠRĠNCE ÖRNEĞĠ

HAZIRLAYAN
Ramazan DEMĠR

TEZ DANIġMANI
Doç. Dr. Vehbi Uğur Tandoğan

AYDIN-2018

T.C.
ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
AYDIN
Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ramazan
DEMĠR tarafından hazırlanan “Turizm Sektöründe KOBĠ‟lerin Finansman Sorunları Ve
Çözüm Önerileri: ġirince Örneği” baĢlıklı tez, 17.05.2018 tarihinde yapılan savunma
sonucunda aĢağıda isimleri bulunan jüri üyelerince kabul edilmiĢtir.

Ünvanı, Adı Soyadı

Kurumu

BaĢkan

: Doç. Dr. Vehbi Uğur TANDOĞAN

ADÜ

Üye

: Prof.Dr. Abdullah TANRISEVDĠ

ADÜ

Üye

: Doç. Dr. Kamil YAĞCI

PAÜ

Ġmzası

Jüri üyeleri tarafından kabul edilen bu Yüksek Lisans tezi, Enstitü Yönetim
Kurulunun ………Sayılı kararıyla ………………..(tarih) tarihinde onaylanmıĢtır.

Doç. Dr. Ahmet Can BAKKALCI
Enstitü Müdürü

T.C.
ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
AYDIN
Bu tezde sunulan tüm bilgi ve sonuçların, bilimsel yöntemlerle yürütülen gerçek
deney ve gözlemler çerçevesinde tarafımdan elde edildiğini, çalıĢmada bana ait olmayan
tüm veri, düĢünce, sonuç ve bilgilere bilimsel etik kuralların gereği olarak eksiksiz Ģekilde
uygun atıf yaptığımı ve kaynak göstererek belirttiğimi beyan ederim.

..…/…../2018

Ramazan DEMĠR

v

vi

ÖZET
TURĠZM SEKTÖRÜNDE KOBĠ’LERĠN FĠNANSMAN SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ: ġĠRĠNCE ÖRNEĞĠ
Ramazan DEMĠR
Yüksek Lisans Tezi, Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı
Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Vehbi Uğur TANDOĞAN
2018, XXV + 143 sayfa
Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler (KOBĠ), tüm ülke ekonomilerinde önemli bir yere
sahiptir. Bu iĢletmeler gerek yapısal özellikleri gerekse de ekonomik durumlardan
kaynaklanan birçok sorunla karĢı karĢıyadır. KOBĠ‟lerin en önemli sorunlarından birisi de
finansman sorunlarıdır.
Bu

çalıĢmada, öncelikle Türkiye‟de ve dünyada KOBĠ‟lerin

tanımlarını,

geliĢimlerini, avantajları ve dezavantajları ile karĢılaĢtıkları sorunlar hakkında bilgi
verilerek, ġirince‟de yapılan bir alan çalıĢması ile KOBĠ konaklama iĢletmelerinin
finansman sorunlarının kaynağını ve bu sorunu aĢmada kullandıkları araçları; alternatif
finansman araçlarını ne kadar tanıdıklarını araĢtırmak ve çözüm öneri getirmek
amaçlanmıĢtır. Bu çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde, öncelikle
KOBĠ‟lerin tanımları, özellikleri, avantajları, dezavantajları ve KOBĠ konaklama iĢletmeleri
üzerinde durulmuĢ daha sonra ise KOBĠ‟lerin ülke ekonomilerindeki yeri ve önemi ile
Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında bilgi verilmiĢtir. Ġkinci bölümde finansman
sorunları, finansman kaynakları, KOBĠ‟lere destek veren kuruluĢlar ve alternatif finansman
teknikleri açıklanmıĢtır. Üçüncü bölümde, ġirince bölgesinde faaliyet gösteren KOBĠ
konaklama iĢletmelerin finansman sorunları ve finansman tercihlerini tespitine yönelik
yapılan bir araĢtırmanın bulgularına yer verilmiĢtir. AraĢtırmada nicel araĢtırma
yöntemlerinden anket tekniği ve görüĢme uygulanmıĢ ve elde edilen veriler de istatistik
programı ile değerlendirilerek analiz edilmiĢtir.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler, Finansal Sorunlar,
KOBĠ konaklama iĢletmeleri.
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ABSTRACT
FINANCIAL PROBLEMS OF SMALL AND MEDIUM SIZED
ENTERPRISES IN TOURISM SECTOR AND RECOMMANDATIONS FOR
SOLUTION: ġĠRĠNCE CASE
Ramazan DEMĠR
M.sc. Thesis, at Tourism Management
Supervisor: Associate Professor Doctor Vehbi Uğur TANDOĞAN
2018, XXV+143 page
The Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) has become important for all
economies in the world. SMEs face a lot of problems originating from their structural
features and economical situations. The financial problems of SMEs is one of the most
problems.
In this study, after giving information about the definitions and evolutions of SME in
Turkey and the other countries, advantages and disadvantages of SME and the most
important problems of them it was aimed to search through a survey in ġirince the main
reasons of the financial problems of small and medium sized accomodation enterprises; the
financial instruments was used to solve these problems; the consciousness of SME‟s about
alternative financial instruments. This study consists of three chapters. In the first chapter,
afterfocusing on the definitions, features, advantages and disadvantages of SMEs and small
and medium sized accomodation enterprises, It has been given information about the
importance of SMEs in the country economies and Turkey‟s economy. It has been explained
financial problems and financial sources of SMEs, alternatif financial methots and
organisation which granted a subsidy to SMEs in the second chapter. The third chapter
includes the findings of a research on the determination of financial problems and financial
preferences of small and medium sized accomodation enterprises existing in ġirince district.
Face to face interview method of quantitative research and interview was used in this survey
and the data of the survey is analysed with statistical program.

KEYWORDS: Small and Medium-Sized Enterprises, Financial Problems, Small and
Medium-Sized accomodation enterprises.
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GĠRĠġ
Dünyanın tek bir pazar haline geldiği günümüz ekonomilerinde iĢletmeler arasında
yoğun bir rekabet söz konusudur. Ülke ekonomisinin tamamına yakınını oluĢturan Küçük ve
Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler (KOBĠ) bu rekabette önemli bir yere sahiptir. Turizm
sektöründe de KOBĠ‟ler oldukça önemlidir. KOBĠ‟ler özellikle esnek yapıları ve değiĢime
gösterdikleri uyumla ekonominin lokomotifi görevini üstlenmektedir.
Konaklama, ulaĢtırma, seyahat, kültür ve eğlence alt dallarından oluĢan turizm
sektörü zaman içerisinde Türkiye‟de önemli bir büyüme göstermiĢ ve ekonomide en çok
döviz getirisine imkân sağlayan sektörlerinden biri konumundadır. BaĢka bir Ģekilde ifade
edilecek olursa turizm sektörü, koruyucu, uyarıcı ve sürükleyici endüstri olması sayesinde,
sahip olduğu çok yönlü fonksiyon sebebi ve ekonomik anlamda sağlayacağı katkılar
nedeniyle büyük önem arz etmektedir (Olalı ve diğ., 1993:5). Teknoloji sayesinde edinilen
farkındalık ve bilgiye kolay ulaĢım, ekonomik faktörler ve küreselleĢmenin etkisi ile
insanların seyahate yönelme durumları gün geçtikte artıĢ göstermektedir. Bu durum, turizm
iĢletmelerinin ve özellikle konaklama iĢletmelerinin daha fazla önem kazanan iĢletmeler
haline gelmesine sebep olmaktadır (Bingöl, 2005:353).
Daha önce yapılan çalıĢmalarda da görüldüğü üzere, gerek dünya gerekse ülkemiz
ekonomisinde üretime, yatırıma, istihdama ve kalkınmaya olan katkısı ile önemli rol
oynayan KOBĠ‟lerin bazı sorunlar yaĢadığı bilinmektedir. KOBĠ‟ler; yapısal özelliklerinin
getirdiği yönetim, üretim ve pazarlama gibi bazı sorunların yanı sıra finansman sorunlarıyla
da karĢı karĢıyadır. KOBĠ‟lerin finansman sorunlarını aĢmalarında bazı finansman
kaynakları ve kuruluĢları yardımcı olmaktadır. Tüm dünyada ve Türkiye‟de turizm
iĢletmelerinin finansman problemleri, ilgili sektördeki iĢletmelerin ve dolayısıyla sektörün
baĢarısını olumsuz olarak etkilemektedir. Finansal sorunların giderilebilmesi için finansman
temin edebilmek, KOBĠ‟lerin yenilik yapabilme, büyüme ile faaliyetlerini devam ettirmede
en önemli unsurdur. Finansman sorunları, iĢletmelerin yatırım dönemlerinde baĢlamakta ve
iĢletme döneminde de devam etmektedir.
ġirince bölgesi geliĢmekte olan bir turizm bölgesi olma özelliğine sahiptir.
ĠĢletmelerin mevcut durum hakkında bilgi alabilmeleri gelecekte bölgenin geliĢim
gösterebilmesi ve finansal anlamda yaĢanılan sorunların minimize edilmesi açısından bölge
önem arz etmektedir. Bölgenin yapısı gereği küçük ve orta ölçekli konaklama iĢletmelerine
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sahip olması, KOBĠ konaklama iĢletmelerinin finansman sorunları ve çözüm önerileri:
ġirince örneği çalıĢmasının yapılmasına fırsat tanımıĢtır.
ÇalıĢmanın amacı doğrultusunda, KOBĠ kapsamına giren konaklama iĢletmelerinin
finansman sorunları hakkında farkındalık sağlanmaya çalıĢılarak çözümler sunulacak,
yapılan çıkarımlar sayesinde bölgenin gelecekte finansman sorunu yaĢamaması ve turizm
sektörüne olumlu katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
ÇalıĢmanın Konusu ve Amacı
AraĢtırmanın konusu, KOBĠ konaklama iĢletmelerinin finansman sorunları ve
araçlarına bakıĢ açısını belirleyip soruna uygun önerilerde bulunulmasını kapsamaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı, ġirince bölgesinde bulunan KOBĠ konaklama iĢletmelerinin
finansman sorunlarının belirlenmesini sağlamak, KOBĠ yönetici ve/veya sahiplerinin
finansman araçları konusunda ne kadar bilgiye sahip oldukları ve bu araçları ne kadar
kullanabildiklerini anlamak, finansman ve diğer sorunlara yaklaĢımlarını, düĢünce ve
tutumlarını ortaya koymaktır.
Bununla birlikte araĢtırmada iĢletme yöneticisi ve/veya sahibinin, cinsiyet, yaĢ,
turizm sektöründeki deneyim süresi ve eğitim durumu gibi özelliklerinin finansman sorunu
yaĢama sıklığı üzerindeki etkisinin incelenmesi, iĢletmenin tipi, kuruluĢ sermaye sağlama
yöntemi, faaliyet süresi, hukuki yapısı, oda sayısı, cirosu ve personel sayısı gibi
özelliklerinin finansman sorunu yaĢama sıklığı üzerindeki etkisinin incelenmesi de
çalıĢmanın alt amaçları kapsamında yer almaktadır.
Bu çalıĢmayla KOBĠ konaklama iĢletmelerinin finansman sorunları ve finansman
araçları hakkında bilgi sahibi olması, gelecekte karĢılaĢılacak finansman sorunları hakkında
öngörü sahibi olabilmesi ve verilen öneriler sayesinde gelecekte sorun yaĢamalarının
önlenmesiyle literatüre katkıda bulunacağı düĢünülmektedir.
AraĢtırmanın Önemi
Ekonomiye büyük katkı sağlayan ve turizm sektörünün yapı taĢı sayılan KOBĠ‟lerin
yaĢadıkları finansman sorunları, iĢletmelerin devamlılığını sürdürüp sürdürememesi ve
sektöre katkısının artıp artmaması açısından büyük önem taĢımaktadır. Uygulamada
aksaklıkların olup olmaması, teĢvik ve düzenlemelerin sektöre etkisi, iĢletme yöneticilerinin
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finansman bilgi düzeyi dikkate alındığında bu alanda sorunların saptanabilmesi ve sorunlara
uygun çözüm önerilerinin geliĢtirilmesi turizm sektöründe yer alan KOBĠ konaklama
iĢletmeleri için büyük destekler sağlayacaktır.
Bu çalıĢma sonucunda turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBĠ konaklama
iĢletmelerinin içinde bulundukları duruma göre karĢılaĢabilecekleri finansal sorunlara karĢı
farkındalığı artarak erken önlem alabileceklerdir. Turizm sektöründe önemli yeri olan KOBĠ
konaklama iĢletmelerinin yaĢadığı finansman sorunları ve etkilerini tespit etmek alınacak
tedbirler ve uygulanacak politikalar açısından önem arz etmektedir. ÇalıĢma sonucunda
teĢvikler ve finansal desteklerin uygulanması konusunda aksaklıklar ortaya çıkarsa bunların
düzeltilmesi konusunda da vurgu yapılmıĢ olacaktır. AraĢtırma sonucunda ġirince‟deki
KOBĠ konaklama iĢletmelerinin finansal sorunları hakkındaki tutumları bilindiği takdirde
iĢletmelere konu ile ilgili finansal yönlendirmeler önerilebilecektir.
AraĢtırmanın Varsayımları
AraĢtırmanın varsayımlarını Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür:
1. Katılımcıların ankette yer alan sorulara doğru ve samimi cevap vereceği
varsayılmıĢtır.
2. Ankete yanıt veren katılımcıların baĢkalarının duygu ve düĢüncelerinden
etkilenmediği, kendi özgür iradeleriyle doldurdukları varsayılmıĢtır.
3. KOBĠ‟lerin en önemli sorunlarından birinin finansman sorunu olduğu varsayımı
ile hareket edilmiĢtir.
AraĢtırmanın Sınırlılıkları
1. Bu araĢtırmanın kapsamı Ġzmir‟in Selçuk ilçesi sınırları içerisinde olan ġirince
bölgesi KOBĠ konaklama iĢletmelerinin yönetici ve/veya sahipleri ile sınırlıdır.
2. Bu araĢtırma ankette yer alan ifadelerle sınırlıdır.
3. Katılımcılardan elde edilen verilerle sınırlıdır.
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Kaynak Özetleri
Konu ile ilgili, Ceylan ve Ġlban (2005), Balıkesir ilindeki otel iĢletmelerinde yaptığı
araĢtırma ile en önemli finansman sorunlarının, nakit yetersizliği, tahsilatlarda gecikme,
yatırım yapamama gibi konular olduğunu belirlemiĢlerdir. Met (2006), yaptığı araĢtırmada,
taksitli kredilerin kısa vadeli olarak Türk konaklama sektöründe otel donanımlarını tedarik
etmek için kullanıldığını saptamıĢtır. Yılmaz (2007) turizm sektörü KOBĠ‟lerinin finansman
sorunlarının diğer sektörlerle karĢılaĢtırmalı analizi Bodrum Örneği adlı çalıĢmasında
konaklama iĢletmelerinin en önemli sorunlarının finansman sorunu olduğu, kuruluĢ
sermayelerini öz sermaye yolu ile karĢıladıkları, en önemli finansman sorunlarının kredi
temininde karĢılaĢtıkları zorluklar olduğu, modern finansman tekniklerinden yeterince
haberdar olmadıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Poyraz (2008), Akdeniz bölgesinde büyük
ölçekli otel iĢletmelerinin orta ve uzun vadeli fon kaynakları ve sermaye piyasasına açılma
eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢ, orta vadeli finansman
kaynaklarına iliĢkin büyük otellerin tercihleri sırasıyla orta vadeli banka kredileri, dönen
krediler ve donatım kredileri olduğunu belirtmiĢtir. Güngör (2012), GAP Bölgesindeki
turizm iĢletmeleri ile ilgili çalıĢmasında finans bölümlerindeki problemlerin diğer bölümlere
oranla daha fazla olduğunu, finans problemlerinde önceliğin ciro dalgalanmaları, peĢin alma
zorunluluğu ve teĢvik alamama olduğunu saptamıĢ ve iĢletmelerin kuruluĢ sermayesinin
Ģekli olarak da %90‟ının öz sermaye ile kurulduğunu sonucuna ulaĢmıĢtır. Met ve diğerleri
(2013), Marmaris ilçesindeki turizm iĢletmelerinin yenileme finansmanı ile ilgili
çalıĢmasında; iĢletmelerin orta vadeli banka kredileri, kısa vadeli banka kredileri, finansal
kiralama ve iç finansman kaynaklarını kullandığını tespit etmiĢ ve en önemli problem olarak
da finansman maliyetlerinin yüksek oluĢunu göstermiĢlerdir.
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1. BÖLÜM
1.

KOBĠLER

VE

KOBĠ

KAPSAMINA

GĠREN

KONAKLAMA

ĠġLETMELERĠ
1.1. KOBĠ’ler Hakkında Genel Bilgiler
KOBĠ, “Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler” kelimelerinin baĢ harflerinden
oluĢmuĢtur. Kobi terimi yabancı literatürde yaygın olarak, Ġngilizce “Small and Medium
Sized Enterprises” kelimelerinin baĢ harflerinden oluĢan SME veya SMEs olarak
anılmaktadır. Kobi terimi genel olarak; bir iĢletmenin varlık, sermaye ve kapasite
büyüklüğü, cirosu ve çalıĢan sayısı gibi çeĢitli açılardan küçük ve orta ölçekli olduğunu
ifade etmektedir. AĢağıdaki baĢlıklarda, KOBĠ‟lerin dünyada ve Türkiye‟de nasıl geliĢtiği,
öneminin nasıl fark edildiği, KOBĠ kapsamına giren iĢletmeleri desteklemek açısından
onları büyük iĢletmelerden ayıran ölçütlerin nasıl belirlendiği, bu bağlamda tanımlarının
nasıl yapıldığı açıklanmaya çalıĢılmıĢtır.
Turizm sektörünün en büyük ve önemli kesimini oluĢturan konaklama iĢletmelerinde
de KOBĠ‟ler mevcuttur. Dolayısıyla bu iĢletmelerin de KOBĠ olma özelliklerinden dolayı
yakından incelenmesi, turizme ve ekonomiye sağlayacakları katkılar açısından önem
taĢımaktadır. 1. Bölümün sonunda KOBĠ kapsamına giren konaklama iĢletmeleri de bu
açıdan ele alınmıĢtır.
1.1.1. Dünyada KOBĠ Kavramı
KOBĠ‟lerin standart tüm dünyada kabul edilmiĢ olan bir tanımı bulunmamaktadır.
Ülkelerin iĢletmelere göre, küçüklük ve büyüklük anlayıĢları farklı olduğu ve zaman
içerisinde değiĢim gösterdiği için, standart bir KOBĠ tanımının olması mümkün
görünmemektedir. KOBĠ tanımında farklı ölçütlerin kullanılması sonucunda birbirinden ayrı
KOBĠ tanımlarının benimsendiği görülmektedir (TaĢ, 2010: 30).
Dünya‟da KOBĠ tanımlamaları yapılırken dikkate alınan çalıĢan sayısı, büyük ve
küçük iĢletmeleri birbirinden ayıran en önemli kriterdir. Tanımlamaların yapılabilmesi için
sayısal olarak ölçüm yapılabilen göstergeler kullanılmaktadır. 1971 yılında KOBĠ tanımları
ile ilgili ilk çalıĢmanın temeli Bolton Report tarafından ortaya atılmıĢtır. Dünya bankaları
KOBĠ tanımı yaparken çalıĢan sayısı, yıllık satıĢ ve toplam mal varlığı olmak üzere 3 farklı
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kriteri göz önünde bulundurmaktadır. Amerika BirleĢik Devletlerinde ise tarım ve hizmet
sektörü ile tekstildeki baĢlıca nitelikler dikkate alınarak tanımlamalar gerçekleĢtirilmektedir.
Avrupa Birliği‟nde temel kıstas ekonomik yapıya nazaran çalıĢan sayısıdır (Berisha, 2015).
Japonya’da KOBĠ Tanımı: Japonya‟da KOBĠ tanımı yapılırken yatırılan sermaye
tutarı ve istihdam kapasitesi baz alınmıĢtır. Bunun dıĢında farklı sektörlerde de bu unsurlar
farklılık göstermektedir. Ticaret sektöründe ise 100 kiĢiden daha az kiĢi çalıĢtıran ve 30
Milyon Yen sermaye yatıran iĢletmeler KOBĠ olarak kabul edilirken, Sanayi sektöründe,
300‟den az kiĢi çalıĢtıran ve yatırılan sermaye tutarı 100 Milyon Yen‟in altında bulunan
iĢletmeler KOBĠ olarak kabul edilmektedir. Japonya‟da hizmet sektöründe faaliyet gösteren
bir iĢletmenin KOBĠ kapsamında yer alabilmesi için 50 kiĢiden daha az sayıda çalıĢanı
olması ve yatırılan sermayesi 10 Milyon Yen‟den az olması gerekmektedir (Soydal,
2006:543).
Amerika BirleĢik Devletleri’nde KOBĠ Tanımı: Amerika BirleĢik Devletleri‟nde
(ABD) resmi bir KOBĠ tanımı var olmamakla beraber farklı kuruluĢlar tarafından yapılan
tanımlarda çalıĢan iĢçi sayısı ve yapılan satıĢ tutarı kıstas alınmıĢtır. ABD‟de KOBĠ‟lere
gereken bilgiyi veren ve finansman desteği sağlayan ve federal bir kuruluĢ olan Küçük
ĠĢletmeler Ġdaresi‟nin (Small Business Administration) yaptığı tanımlamada, KOBĠ‟lerin
faaliyet gösterdikleri sektörü kıstas alarak, imalat sanayinde, toptancı kuruluĢlar ile
perakendeci ve hizmet sektöründeki iĢletmeler olarak sınıflandırmıĢtır. Bu tanım
doğrultusunda KOBĠ; imalat sanayinde 500-1500 kiĢi, toptancı iĢletmelerde 500‟e kadar kiĢi
çalıĢtıran ve yıllık 25 Milyon Dolar satıĢ gelirine sahip olan, perakendeciler ve hizmet
iĢletmeleri içinde yıllık satıĢ gelirleri 3- 13 Milyon Dolar arası olan iĢletmelerdir (Akgemci,
2001:11).
Almanya’da KOBĠ Tanımı: Almanya‟da KOBĠ tanımı yapılırken bazı nitel ve
nicel kıstaslar temel alınmıĢtır. ĠĢletmenin KOBĠ olarak kabul edilmesini sağlayan nicel
ölçütler çalıĢan personel sayısı, yatırılan sermaye tutarı ve yıllık satıĢ tutarı olarak
belirlenmiĢtir. Bunun yanında nitel ölçütler olarak da iĢletme sahibinin iĢletmesiyle
özdeĢleĢmesi, iĢletmenin sermaye piyasasından fon temin edememesi, iĢletme sahibinin
iĢletmeye dair tüm sorumlukları üstlenmesi ve bağımsızlık esas alınmaktadır (Müftüoğlu,
2002:108).
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Fransa’da KOBĠ Tanımı: Fransa‟da KOBĠ kavramı ile ilgili yapılan yasal
düzenlemelerde

iĢletme

sahibinin

üstlendiği

sorumluluklar

kıstas

alınmıĢtır.

Bu

sorumluluklar ile iĢletme sahibinin Ģahsen ve doğrudan doğruya bir takım teknik, mali,
ahlaki, sosyal ve yasal zorunlulukları almıĢ olması gerekmektedir (Akgemci, 2001:9).
Ġngiltere’de KOBĠ Tanımı: Ġngiltere‟de “Küçük Sanayi ĠĢletmeleri AraĢtırma
Komitesi” tarafından yapılan tanımda farklı sektörler için farklı nicel kriterler esas
alınmıĢtır. Bu tanım doğrultusunda; inĢaat sektörü ve madencilik sektörü için 25 çalıĢandan
az, imalat sanayi için 200 çalıĢandan daha az çalıĢanı olan iĢletmeler KOBĠ olarak kabul
edilmektedir. Toptan ticaret, perakende ticaret ve motorlu araç ticareti bakım ve onarımı
alanlarında faaliyet gösteren iĢletmelerin KOBĠ olarak nitelendirilmesinde ise yıllık satıĢ
hâsılatı temel alınmaktadır. Bu ölçüde yıllık satıĢ hâsılatı 50.000 Pound‟dan az olan bir
perakende ticaret yapan iĢletme KOBĠ kapsamında yer almaktadır. Yıllık satıĢ hâsılatı
200.000 Pound‟dan az olan toptan ticaret yapan iĢletmeler ve yıllık satıĢ hâsılatı 100.000
Pound‟dan az olan motorlu araç ticareti bakım ve onarımı alanında faaliyet gösteren
iĢletmelerde KOBĠ kapsamında yer almaktadır (Müftüoğlu, 2002:112).
1.1.1.1. KOBĠ’lerin varoluĢu ve geliĢimi
19. yüzyıla kadar küçük sanayi iĢletmeleri dünya genelinde loncalar yolu ile
organize ediliyorlardı. Loncalar, üyelerinin menfaatlerini korumak için bir araya gelen
sosyal, dini ve siyasi faaliyetleri olan bir birlik türüdür. Küçük iĢletmeler, tüketicilerin
faydalanması için mal ve hizmet üretmiĢ olduklarından bütün eski kültürlerde görülmüĢtür
(KarataĢ, 1991: 12).
II. Dünya SavaĢı döneminde KOBĠ‟lerin sosyal ve ekonomik anlamda önemi
anlaĢılmaya baĢlamıĢtır. Devletler KOBĠ‟lerin istihdam içindeki payını dikkate alarak,
KOBĠ‟lerin korunması için tedbirler almaya yönelmiĢtir. Tüm dünyada ikinci dünya
savaĢının ardından KOBĠ‟lerin desteklenmesi yönünde politikalar oluĢturulmuĢ ve
KOBĠ‟lerin gereksinimlerini gidermek amacıyla destekler sağlanması yönünde kararlar
alınmıĢtır. Bahsedilen desteklerin KOBĠ‟lere ulaĢtırabilmek amacıyla ülkeler hizmet ağlarını
imkânları yettiği Ģekilde geniĢletmeye çalıĢmıĢlardır. KOBĠ‟lere destek sağlamak amacıyla
sistemlerin kurulması ve geliĢmesi 1950‟li yıllardan 1980‟li yılların son dönemlerine kadar
devam etmiĢ bu süre içerisinde KOBĠ‟lerin desteklenmesi amacıyla gerekli uygulamalara
hız kazandırılmıĢtır (Valandova, 2003).
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1945 – 1970 yılları arasında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde her ne kadar büyük
ölçekli iĢletmeler ekonomik kalkınmayı sağladığı bilinse de KOBĠ‟lerin büyük ölçekli
iĢletmelere oranla üstünlüklerinin farkına varılmıĢtır. Fakat tam anlamıyla rekabet yaratması
ve istihdam sağlanmasının farkına 1970 krizinde Amerika BirleĢik Devletleri‟nde
varılmıĢtır. Bu kriz ile birlikte gelir dağılımı, etkili kaynak kullanımı, istihdam sağlamadaki
rolü ön plana çıkan KOBĠ‟ler ekonominin temelini oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Amerika
BirleĢik Devletleri baĢta olmak üzere kapitalist merkezlerde kriz ile birer birer yıkılmaya
baĢlayan büyük iĢletmelere nazaran KOBĠ‟ler krizden çok az etkilenmiĢ ve daha güçlü hale
gelmiĢlerdir (Yılmaz, 2004).
Amerika BirleĢik Devletleri‟nde 1929 krizi sonrası uygulanan politikalar sayesinde
seri üretim 1970‟li yıllara kadar kapitalizmin altın dönemi olarak adlandırılan süreçte büyük
fabrikalarda devam etmiĢtir. Bu tarz üretim süreci seri üretim sonucunda oluĢacak ürünleri
tüketecek kuvvetli talep gerektirmekteydi.1970 de oluĢan kriz nedeniyle uygulanan
politikalar artık iĢlemez hale gelmiĢ, talep yetersizliği nedeniyle yerini fazla değil, çeĢitli
üretime bırakmıĢtır. Büyük fabrikalarda büyük makinelerle yapılan üretim olarak
adlandırılan fordizm, büyük oranda küçük ve çeĢitli talebe göre üretim sağlayan postfordizm
üretime dönüĢmüĢtür (Kumar, 1999)
Çizelge 1.1. Üretim Süreci Olarak Fordizm ve Postfordizm KarĢılaĢtırması
Fordist Üretim
TürdeĢ malların kitlesel üretimi
Bir örneklik ve standartlaĢma
Kalitenin kontrol sürecin üretim sonrası
sınanması (defolu ürünlerin ve oluĢmuĢ hataların
farkına sonradan varılır)
Defolu olan mallar içi tampon stoklar içinde
saklama yapılır
KuruluĢ sürelerinin uzunluğu, hatalı olan parçalar,
stok darboğazları v.b sebebiyle üretimde kayıp
oluĢumu
Kaynak taraflı yönlendirilme
Dikey ve (bazen) yatay bütünleĢme
Maliyetlerin ücret kontrol yoluyla düĢürülmesi

Post- Fordist Üretim
Küçük deste üretimi
ÇeĢit ürün türlerinden esnek ve küçük desteler
halinde üretim
Kalite kontrol sürece dahildir (hataların hemen
farkına varılır
Hatalı olan parçalar derhal süreçten çıkarılır
Zaman kaybının düĢürülmesi,
geçirgenliğinin” azaltılması

“iĢgücünün

Talep taraflı yönlendirilme
Dikey (benzeri) bütünleĢme, taĢerona iĢ verilmesi
“Yaparak öğrenmenin” uzun vadeli planlamaya
katılması

Kaynak: Harvey,1999

Postfordist üretimle birlikte üretim araçları küçülmüĢ, üretim yerleri büyük
fabrikalardan küçük mekânlara dönüĢmüĢtür. Ġlk olarak Ġtalya‟da uygulanmaya baĢlayan
üretimlerde insan odaklılık ve esneklik ön plana çıkmıĢ, küçük atölyeler ve firmalar zengin
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sanayi bölgesinin temelini oluĢturmuĢtur (Kumar, 1999). Esnek üretim sistemleri istihdam
ve iĢ esnekliğini de beraberinde getirmiĢtir. Farklı istihdam ve Pazar Ģartları sağlayan bu
sistem, farklı çalıĢma saatleri, çalıĢanların değiĢen talep Ģekillerine sürekli cevap
verebilecek Ģekilde donanmaları olarak tanımlanabilir (Tarcan, 2000; 15).
Çizelge 1.2. ÇalıĢma ġekli Olarak Fordizm ve Postfordizm KarĢılaĢtırması
Fordist Üretim
ÇalıĢanın bir tek iĢ yapması
Ücret düzeyine göre ödeme Ģekli (iĢ tasarımı
ölçütleri temelinde)
ĠĢlerdeki uzmanlaĢmalar ileri seviyede
ĠĢbaĢı eğitimi çok az verilmiĢ yada hiç yok
ĠĢ örgütlenmesi dikey yönlü
Öğrenme deneyimi oluĢmuyor
ÇalıĢana yüklenen sorumluluğun azaltılması
yönünde söylem (iĢgücünün disiplin altına
alınması)

Post- Fordist Üretim
ÇalıĢanın çoklu görevler yapması
Bireysel ödemeler (detaylı prim sistemi)
Görev ayrımı olmaması
ĠĢbaĢı eğitimlerinin uzun süreçli olması
ĠĢ örgütlenmesi daha yatay yönlü
ĠĢbaĢında öğrenme deneyimi
ÇalıĢanın ortak sorumluluğu yönünde söylem

Kaynak: Harvey, 1999

Post – Fordist üretimle iĢçilerin görev dağılımı tek yönlülükten çıkıp çoklu göreve
dönüĢmüĢtür. GeliĢen teknolojiyle bilgisayar kontrollü sistemlerin kullanımı yaygınlaĢmıĢ,
talebe hızlı bir Ģekilde cevap verebilen üretim örgütlenmesi sağlanmıĢtır.
Çizelge 1.3. Mekansal Olarak Fordizm ve Postfordizm KarĢılaĢtırması
Fordist Üretim
ĠĢlevsel
mekânsal
uzmanlaĢma
(âdemi
merkezileĢme
Mekansal iĢbölümü
Bölgesel iĢgücü piyasalarının türdeĢleĢmesi
(mekanlara göre parçalara ayrılması)
Parça ve taĢeron firmaların dünya çapında
aranması

Post- Fordist Üretim
Mekansal kümeleĢme ve yığılma
Mekansal bütünleĢme
ĠĢgücü piyasası farklılaĢması (ĠĢgücü piyasasının
tek noktada parçalara ayrılması)
Dikey olarak bütünleĢmiĢ firmaların mekansal
yakınlığı

Kaynak: Harvey,1999

1970-1980 yıllan arasındaki dönemde iktisat politikalarının yapımında, kısmen de
planların etkisiyle uzun vadeli düĢünme alıĢkanlığı önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Bu
dönemde sanayileĢmeye dönük kalkınma politikası benimsenmiĢtir. Bu çerçevede küçük
sanayilerin korunması için ithal ikameci sanayileĢme stratejisi giderek yaygınlık kazanmıĢtır
(Çetin, 1996: 1361). 1980‟ler sonrası piyasa ekonomisine geçiĢin gerçekleĢtiği yıllarda, özel
giriĢimler ile KOBĠ‟lerin gerekliliğinin vurgulandığı ve gerçek anlamda önemlerinin arttığı
dönem olarak görülmektedir (KOSGEB, 2003).
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AB (Avrupa Birliği) tarafından hazırlanan 1 Ocak 2005 tarihli 2003/361/EC sayılı
tüzük ile yürürlüğe giren yeni KOBĠ tanımlamasıyla bilanço büyüklüğü, yıllık ciroları, kiĢi
sayısı ve bağımsızlık kriterlerinden oluĢan ölçütler yer almaktadır.
Çizelge 1.4. AB‟nin KOBĠ Tanımındaki Kriterleri
Kriter
ĠĢ gören Sayısı
Yıllık Net SatıĢ Geliri

Yıllık Mali Bilanço
Toplamı

Mikro Ölçekli
KOBĠ
10‟dan küçük
2
Milyon
Avro
veya
daha düĢük
2
Milyon
Avro
veya
daha düĢük

Küçük Ölçekli
KOBĠ
10 - 50 Arası
2 - 10 Milyon
Avro arası

Orta
Ölçekli
KOBĠ
50 - 250 Arası
10 - 50 Milyon
Avro arası

2 - 5 Milyon
Avro arası

5-43
Milyon
Avro arası

Kaynak: TOBB, 2017

Çizelge 1.4.‟e göre 10 kiĢiden az personel çalıĢtıran ve yıllık bilanço değeri veya
yıllık ciro miktarı 2 milyon Euro‟nun altındaki iĢletmeler mikro ölçekli iĢletmeler olarak
tanımlanmaktadır. 50 kiĢiden az personel çalıĢtıran ve yıllık bilanço değeri veya yıllık ciro
miktarı 10 milyon Euro‟nun altında ise bu iĢletmeler küçük ölçekli iĢletmeler olarak
adlandırılmaktadır. 250 kiĢiden az personel çalıĢtıran ve yıllık bilanço değeri veya yıllık ciro
miktarı 43 milyon Euro‟nun altındaki iĢletmelerde orta ölçekli iĢletmeler olarak kabul
edilmiĢtir.
Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği‟ndeki küçük ve orta ölçekli
iĢletmelere dair hazırlanan bir raporda, Avrupa ekonomisindeki 20,7 milyon KOBĠ, Avrupa
Birliği üye ülkelerde bulunan bütün iĢletmelerin %99,8‟ine denk gelmektedir. Avrupa‟da
yer alan bütün iĢletmelerin %99,2‟si on kiĢiden az çalıĢanla mikro KOBĠ‟ler tarafından
sağlanmaktadır. Avrupa Birliği‟ndeki toplam istihdam oranına bakıldığında KOBĠ‟lerin
%67‟lik bir paya sahip olduğu ve gayri safi değeri %58 oranında gerçekleĢtirdikleri
gözlemlenmektedir. 87 milyon kiĢinin üstündeki istihdam rakamıyla KOBĠ‟ler Avrupa
Birliği ekonomisinin temel taĢı olarak kabul edilmektedir (European Union, 2014).
1.1.2. Türkiye’de KOBĠ Kavramı
KOBĠ‟lerin kolay bir Ģekilde değerlendirilebilmesi ve belirlenebilmesi amacıyla
küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin tanımlanmasında nicel ölçütler kullanılmaktadır. Bu
ölçütler iĢletme ile alakalı rakamsal anlamda değerlerin ifade edilmesidir. KOBĠ‟lere teĢvik
uygulamaları yapılırken objektiflik ve tarafsızlığı korumak adına nicel ölçütlerin
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kullanılması devlet politikalarının uygulanabilirliği açısından önem arz etmektedir.
Günümüzde KOBĠ‟ler sınıflandırılırken kullanılan personel sayısı ölçütü, en genel nicel
ölçüt olarak karĢımıza çıkmaktadır. Personel sayısının iĢletmenin faaliyet hacmi ile ölçek
büyüklüğünü tek baĢına ifade edebilmesinin yanı sıra bu bilginin kolay ulaĢılabilir olması en
fazla kullanılan nicel ölçüt olma nedeni olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında sermaye
yoğun teknolojilerin cazip oluĢu ve teknolojinin geliĢmesiyle personel kullanımının
azalması gibi nedenlerle diğer ölçütlerinde kullanılması gereklilik arz etmektedir. Yapılan
KOBĠ tanımları için kullanılan ölçütler Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir (Müftüoğlu ve
Durukan, 2004: 75- 77):
 ÇalıĢan personel sayısı
 ÇalıĢanın toplam iĢ zamanı
 Sabit varlıkların değeri ve miktarı
 Makine sayısı toplamı
 Toplam sermaye miktarı
 Yıllık amortisman tutarı toplamı
 Üretim için kullanılan toplam alan
 SatıĢ tutarı ve katma değer
Ülkemizde KOBĠ‟lerle ilgili ilk tanımlama, 1923 yılında toplanan Ġzmir Ġktisat
Kongresi‟nde özel sektörü geliĢtirmeye yönelik alınan kararlar doğrultusunda 1927 yılında
çıkarılan TeĢvik-i Sanayi Kanunu‟nda yapılmıĢtır. Bu kanuna göre, en az beĢ çalıĢanı
bulunan iĢletmeler birinci sınıf iĢletme olarak tanımlanmaktadır. 1936 yılında yürürlüğe
konulan 3008 Sayılı ĠĢ Kanunu‟nda ise 10 kiĢiden daha az çalıĢanı bulunan iĢyerleri, küçük
sanayi olarak kabul edilmektedir (Müftüoğlu, 2002:124).
KOBĠ kavramıyla ilgili resmi tanım yapılmadan önce KOBĠ kavramı personel
sayısının, aktif bilançonun, ya da personel sayısı ve aktif bilançonun beraber
değerlendirilmesi ile sınıflandırılmıĢtır. Bu tanımlar:
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı
(KOSGEB)‟ 20.04.1990 Tarih ve 20498 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Küçük ve Orta
Ölçekli Sanayiyi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı Kurulması Hakkındaki
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Kanun'un 2. Maddesinde, 1-50 personel çalıĢtırmakta olan üretim sanayi iĢletmeleri küçük
sanayi, 51-150 personel çalıĢtırmakta olan üretim sanayi iĢletmeleri orta ölçekli sanayi
iĢletmeleridir (KOSGEB, 2002).
Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK)‟na göre 1991 Yılı Küçük ve Orta Ölçekli
imalat Sanayi AraĢtırmasında çalıĢan kiĢi sayısına göre yapılmıĢ tanımlamada, 1-9 arası
çalıĢan istihdam eden iĢletmeler mikro ölçekli iĢletmeler olarak tanımlanmıĢtır. 10-49 arası
çalıĢan istihdam eden iĢletmeler küçük ölçekli, 50-99 aralığında çalıĢan istihdam eden
iĢletmeler orta ölçekli, 100 veya daha fazlası çalıĢanı istihdam edebilen iĢletmeler ise büyük
ölçekli Ģeklinde adlandırılmaktadır (Ekinci,2003:8). Dörtlü sınıflandırmanın yapıldığı
tanımlamada ölçüt olarak personel sayısı dikkate alınmıĢtır. Bu tanımlama “Devlet Planlama
TeĢkilatı”

(DPT)

tarafından

da

kabul

edilmiĢtir.

(Alpugan,1998:13

ve

Küçükyılmazlar,2004:10).
Türkiye Orta Ölçekli iĢletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler
Vakfı (TOSYÖV) ÇalıĢan personel sayısını dikkate alarak 5 personele kadar istihdam
sağlayan iĢletmeler için çok küçük ölçekli, 5 ile 250 aralığında çalıĢanı bulunan iĢletmeleri
küçük

ve

orta

ölçekli

iĢletmeler

olarak

tanımlamıĢtır

(Ekinci,2003:11ve

Küçükyılmazlar,2004:10).
Türkiye Ġhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) ihracat Kredisi sebebiyle kısa
vadeli Türk Lirası kredileri kapsamında “Küçük ve Orta Boy iĢletmeler” için 1 ile 200
personel çalıĢtırmakta olan üretim sanayi iĢletmeleridir (KOSGEB, 2002).
Küçük Sanayi GeliĢtirme TeĢkilatı (KÜSGET) iĢletmelerde istihdam edilen
personel sayısına göre iĢletmeleri sınıflandırmıĢtır. KÜSGET, imalat sektöründeki
iĢletmeleri; 1 ile 9 kiĢi aralığında çalıĢanı olan iĢletmeler küçük ölçekli, 10 ile 49 kiĢi
aralığında çalıĢanı olan iĢletmeler orta ölçekli, 50‟nin üzerinde çalıĢanı bulunan iĢletmeler
ise büyük ölçekli olarak tanımlamaktadır (Tutar ve Küçük, 2003:193; Ekinci, 2003:10).
DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (DTM)‟nın tanımına göre, “28 Ocak 2000 tarih ve 23948
sayılı, Resmi Gazetenin 45. sayfasında yayımlanan Tebliğ” ile, üretim sanayinde faaliyette
bulunan, 1 ile 200 arası personeli bulunan, usule uygun defterini tutan, bina ve arsa dıĢında
sabit sermayesinin tutarı net bilanço değeri olarak 2 milyon Amerikan doları karĢılığı TL‟yi
aĢmamıĢ olan iĢletmeler, olarak adlandırılmıĢtır (KOSGEB, 2002).
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Hazine MüsteĢarlığı “2001/01 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin
Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ‟de
belirtilen ve 2003/01 sayılı Genelgede yer alan değiĢiklik” ile, üretim sanayisinde faaliyet
halinde olan ve yasal defter kayıtlarında bina ve arsa dıĢında, tesis ve teçhizat, makine, taĢıt,
araç ve gereçler, demirbaĢlar vb. toplamının net tutarı 400 bin Türk Lirasını asmamıĢ olan; 1
ile 9 arası çalıĢanı olan iĢletmeler çok küçük ölçekli (mikro) iĢletmeler olarak
tanımlanmıĢtır. 10 ile 49 çalıĢanı olan iĢletmeler küçük ölçekli iĢletmeler olarak, 50 ile 250
arası çalıĢanı bulunan iĢletmeler ise orta ölçekli iĢletmeler olarak kabul edilmektedir. 400
bin TL sabit yatırım tutarı harcamasını aĢmamıĢ olan iĢletmelerin yapmıĢ oldukları bütün
yatırımlar KOBĠ kapsamında değerlendirilmiĢtir (KOSGEB, 2002).
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı‟nın tanımı doğrultusunda, 1 ile 9 arası personeli olan
iĢletmeleri küçük ölçekli iĢletme kapsamında, 20 ile 99 arası personeli olan iĢletmeleri orta
ölçekli iĢletme kapsamında, 100 de daha fazla personel çalıĢtıran iĢletmeleri ise büyük
ölçekli iĢletme kapsamında tanımlamıĢtır (Uslu ve Demirel, 2007).
Halk Bank‟ın tanımına göre kullanılan ölçütler sabit yatırım miktarı ve iĢletmede
istihdam edilen personel sayısı olarak belirlenmektedir. Bu tanıma göre, teĢvik belgeli
KOBĠ ve Normal KOBĠ‟ler için ölçütler Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır (Çolakoğlu, 2002:7;
Küçükyılmazlar, 2004:9):
 TeĢvik belgeli olan KOBĠ‟ler için ölçütler: Personel sayısı 1 ile 150 arasında olan ve
100.000 TL‟yi aĢmamıĢ Sabit Yatırım Tutarına sahip iĢletmelerdir.
 Normal KOBĠ‟ler için ölçütler: Personel sayısı 1 ile 250 arasında olan ve 400.000
TL‟yi aĢmamıĢ Sabit Yatırım Tutarına sahip iĢletmelerdir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)‟nin tanımı doğrultusunda, 50 kiĢi
sayısına kadar personel çalıĢtıran iĢletmeler küçük boy iĢletmeler olarak, 99 kiĢi sayısına
kadar personel çalıĢtıran iĢletmeler ise orta boy iĢletmeler olarak adlandırılır (ġimĢek,
2002:7; ve Ekinci, 2003:40).
Türkiye‟de KOBĠ‟ler, “2005 Kasım ayında yayınlanan Resmi Gazete” ile standart
bir tanıma kavuĢmuĢtur. “18.11.2005 tarihli 25997 sayılı Resmi Gazete” ‟ye göre KOBĠ‟ler
mikro ölçekli, küçük ölçekli ve orta ölçekli iĢletmeler olarak üç ölçekte sınıflandırılmıĢtır.
Yönetmelik gereği yapılan tanımlamada,
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 10 kiĢiden az çalıĢanı bulunan ve yıllık kazanımı 1 milyon TL‟yi aĢmıyor olan
iĢletmelere “mikro” ölçekli iĢletmeler,
 50 kiĢiden az çalıĢanı bulunan ve yıllık net satıĢ kazanımı 5 milyon TL‟yi aĢmıyor
olan iĢletmelere “küçük” ölçekli iĢletmeler,
 250 kiĢiden az çalıĢanı bulunan ve yıllık net satıĢ kazanımı 25 milyon TL‟yi aĢmıyor
olan iĢletmeler ise “orta” ölçekli iĢletmeler olarak adlandırılmıĢtır.
Bunun yanında, yönetmelik gereği KOBĠ‟nin niteliği belirlenirken dikkate alınan
çalıĢan sayısı ve satıĢ kazanımları kıstaslarının, iki hesap dönemi içerisinde değiĢmesi
halinde, yeni ölçeğine göre iĢletmelerin sınıf değiĢikliğine gideceği bildirilmiĢtir (Bekar,
2005).
Türkiye‟de küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin tanımı ve niteliklerini belirleyen
yönetmelik günümüz koĢullarına uygun olarak yenilenip, “4 kasım 2012 tarihli Resmi
Gazete” de yayımlanarak, “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, AB Bakanlığı, Kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,
Türkiye Ġstatistik Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme
Ġdaresi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği” nin katılımıyla gerçekleĢen toplantılar dahilinde küçük ve orta ölçekli iĢletmeler
tanımı, düzenlenen teĢviklerden daha fazla yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiĢtir
(TOBB, 2012).
Çizelge 1.5. KOBĠ Sınıfları, 4 Kasım 2012 Tarihli 28457 Numaralı Yönetmelik
ĠĢletme Ölçeği
Mikro Ölçekli ĠĢletmeler
Küçük Ölçekli ĠĢletmeler
Orta Ölçekli ĠĢletmeler

Ġstihdam edilen
kiĢi Sayısı
10‟dan küçük
10 ile 49 arası
50 - 250

ve

Yıllık Ciro
Değeri
≤ 1 milyon
≤ 8 milyon
≤ 40 milyon

veya

Yıllık Bilanço
Değeri
≤ 1 milyon
≤ 8 milyon
≤ 40 milyon

Kaynak: Dipmo, 2017

Yapılan düzenlemeye göre mikro, küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin tanımları
Ģu Ģekilde yapılmıĢtır.
 Mikro ĠĢletmeler: Yıllık çalıĢan sayısı 10 kiĢiden az olan, yıllık net satıĢ hâsılatı
veya mali bilanço değerinden herhangi biri 1 milyon TL geçmeyen iĢletmeler, mikro
iĢletme adı altında tanımlanmaktadır. Mikro iĢletme tanımında değiĢikliğe
gidilmemiĢtir.
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 Küçük ĠĢletmeler: Yıllık çalıĢan sayısı 50 kiĢiden az olan ve yıllık satıĢ hâsılatı veya
mali bilanço değerinden herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını geçmeyen iĢletmeler
küçük iĢletme adı altında tanımlanmaktadır. 2005 yılında yayınlanan yönetmelikte 5
milyon TL olan satıĢ hâsılatı veya mali bilanço üst sınırı 8 Milyon TL‟ye
yükseltildiği görülmüĢtür.
 Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler: Yıllık çalıĢan sayısı 250 kiĢiden az olan ve yıllık satıĢ
hasılatı veya mali bilanço değerinden herhangi biri 25 milyon TL‟yi geçmeyen
iĢletmeler, orta büyüklükte iĢletme olarak tanımlanmaktadır. 2005 yılında
yayınlanan yönetmelikte 25 milyon TL olan satıĢ hâsılatı veya mali bilanço değeri
üst sınırı 40 Milyon TL‟ye yükseltildiği görülmüĢtür (TOBB, 2012).
2016 yılı sonunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi‟nin Ankara Ticaret
Odası aylık olağan kongresi sonrasında verdiği demeç sonucunda, 2017 yılında KOBĠ
kavramının değiĢtirilerek 40 milyon liralık ciro sınırının yaklaĢık üç kat artırılarak 125
milyon liraya çıkarılması ifade edilmiĢtir. Fakat konu ile ilgili alınmıĢ bir karar resmi
gazetede yayımlanmamıĢtır (Milliyet, 2016).
1.1.2.1. Türkiye’de KOBĠ’lerin ortaya çıkıĢı ve geliĢimi
Tarih boyunca her dönemde ekonominin içerisinde yer alan KOBĠ‟ler , geliĢmenin
ve ekonomilerin sürekliliğin temelini oluĢturmuĢtur. Ülkemizde de KOBĠ‟lerin köklü bir
geçmiĢi olduğu görülmektedir (Akyüz, 2000). Osmanlı döneminde küçük ve orta ölçekli
iĢletmeler lonca sistemi içerisinde kendilerine has bir yapı içerisinde bulunmaktaydı. Türk –
Osmanlı yapısı içerisinde temel faktörü oluĢturan esnafların ilkeleri Ahilik düzenini
oluĢturmaktaydı (Küçüktürk, 1991).
13. yüzyılda KırĢehir‟de ġeyh Mahmut Nasreddin Ali Evran tarafından kurulmuĢ
olan ahilik; esnafların ayakta kalabilmeleri, düzenli çalıĢabilmeleri , hizmetlerin
aksatılmadan yerine getirilmesi için geleneksel kurallar içerisinde çalıĢan bir teĢkilattır
(Genç, 1981; Bayka, Pazarcık ve Gülmez, 1985). Temelinde ahilik olan bu teĢkilat zaman
geçtikçe Gedik sistemi veya Loncalar gibi isimlerle anılmaya baĢlanmıĢtır (Küçüktürk, 1991
ve Serin, 1997). Eski ahilik sistemine ek olarak loncalarda, verimli üretim ve disiplinli
çalıĢma anlayıĢı hâkim görülmekteydi. Loncalar içerisinde rekabetin yasak olması,
hammaddelerin loncalar tarafından sağlanması ve denetlenmesi, kendi yönetimine bağlı
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esnaflarla yönetim arasında köprü oluĢturma görevi, kalite kontrol ve fiyat denetlemeleri
lonca teĢkilatının görevleri arasında yer almaktaydı (Yeğen, 1990).
15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti el sanatları konusunda Avrupa Devletlerine
oranla daha iyi seviyede yer almıĢ, 17. yüzyılda makineleĢmenin etkisiyle Dünya‟da önemli
bir yere sahip olmuĢtur. Yine bu tarihlerde sanayi alanında “devlet kontrolü” kurulmuĢtur
(Akyüz, 2000). 18.yüzyılda sanayi devrimi ile birlikte, küçük sanayi giderek önemini
kaybetmiĢtir. Böylece ticaret ve sanayi yabancı devletlerin eline geçmiĢ, Tanzimat
dönemine kadar gümrük vergi artırımı gibi çözümlerle önlem alınmaya çalıĢılmıĢtır (Serin,
1997). 1908 yılında Tanzimat‟ın ilanından Cumhuriyet dönemine kadar sanayi teĢvikleri
için kararlar alınmıĢ, büyük sanayi ile küçük sanayi birbirinden ayrılmıĢtır. Sanayi
hamlelerinden uzaklaĢan Osmanlı Devleti liberal ekonomiye geçiĢ gerçekleĢtirmiĢtir
(Gavcar ve Yamak, 2000).
16 Mart 1923 yılındaki bir söylevinde Atatürk, dağınık durumdaki küçük sanayi,
esnaf ve sanatkârların sorunlarına Ģu sözlerle değinmiĢtir; “ekonomide sanayileĢme
programımızı tahakkuk ettirmek, ürünlerimizin nefasetlerini ve standartlarını tanzim ve
muhafaza etmek her türlü deniz ekonomisini geniĢletmek, her türlü maden ekonomisini
büyütmek, küçük kredi müesseselerini vücuda getirmek kararındayız” (Anonim 1973). 1924
yılında yürürlüğe koyulan Ticaret ve Sanayi yasası, Küçük sanayi, esnaf ve sanatkârları bir
çatı altında toplamıĢtır. 1929 ile 1931 yılları arasında dünyada meydana gelen ekonomik
krizi ile devlet ekonomik anlamda zor ve önemli görevler üstlenmek durumunda kalmıĢtır
(Akyüz, 2000).
Küçük üreticiler, Esnaf ve Sanatkârın problemlerinin giderilmesi adına 1933 yılında
Halkbank kurulmuĢ, 1943 yılında da “Ticaret ve Sanayi Odaları Yasası”, “Esnaf Odaları ve
Ticaret Borsası Yasası” yürürlüğe girmiĢtir.1949 yılında dernekler ve birlikler sistemi
“Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri Yasası” çıkarılarak devreye girmiĢtir. Bu yıllarda Halk
Bankası küçük sanayi ve esnafların ihtiyaçlarını karĢılayabilmek adına kredi vermekle
görevlendirilmiĢtir (Günal, 1981). 1957 yılında küçük üretici adına tanım yapılması
gerekliliği üzerinde duran “Sanayi Sicili Kanunu” nun yürürlüğe girmiĢtir. 1963 yılından
itibaren 5 yıllık kalkınma planlarının hemen hemen hepsinde küçük ve orta ölçekli sanayi
iĢletmelerinden bahsedilmiĢ, iyileĢtirmelerin yanında tedbirler alınmıĢtır.
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1970‟li yıllarda dünya ve Türkiye ekonomisinde, sosyal olaylar, bağımsızlık
eğilimleri, bilgi toplumuna geçiĢ gibi nedenlerden dolayı dalgalanmalar olmuĢtur. Bu
dalgalanmaların oluĢturduğu kriz ortamında, küçük iĢletmelerin dayanıklılığı ve uyum
konusundaki esnekliği, önemlerinin daha çok artmasına neden olmuĢtur (Çağlar, 2002 ve
Yeğen, 1990).
1990 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiĢ olan “3624 sayılı
kanun” ile kurulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi
(KOSGEB) BaĢkanlığı, KOBĠ‟lere verilen önem anlamında belirgin bir adım olmuĢtur.
Devlet KOBĠ‟lerin korunması ve desteklenmesi için programlar düzenlerken, 1996 yılında
Gümrük Birliğine girilmesiyle uluslararası alanlarda bu programları geliĢtirmeye baĢlamıĢtır
(Koniks, 2006).
2000-2001 yılları arasında Türkiye‟de oluĢan ekonomik kriz KOBĠ‟ler üzerinde
olumsuz etkiler yaratmıĢtır. Kısa vadeli borçlarla uzun vadeli yatırımları finanse etmeye
çalıĢan bankalar, faiz oranlarının artmasıyla sorun yaĢamıĢlardır. Bu nedenle devlet bono ve
tahvillerinin satıĢı zorunlu hale gelmiĢtir. YaĢanan kriz yabancı yatırımcılarla söz konusu
bankalar arasında güven problemi oluĢturmuĢ, kredi kullanım oranının düĢmesini, faizlerin
de yükselmesini sağlamıĢtır (Koniks, 2006).
Kriz

sonrası

KOBĠ‟lere

verilmesi

amaçlanmıĢ

olan

teĢvik

ve

destekler

sağlanamamıĢtır. Hâlihazırda destek alamayan KOBĠ‟ler bankalar tarafından da kredi
zararlarının yükseltilmesi ve KOBĠ‟lere mal edilmesiyle, sigorta primlerini ödeyememiĢ,
kaçak iĢçi ve düĢük ücretle çalıĢan iĢçiler çalıĢtırmıĢ, hatta iĢten çıkarımlarda bulunmuĢtur.
Devlet

tarafından

iĢletmelerin

Bağ-Kur

ve

Sosyal

Sigortalar

Kurumu

borçları

ödeyebilmeleri için %3 lük faizle 18 aya kadar vade imkânı sağlamıĢtır. YaĢanılan krizin
ardından KOBĠ‟ler kredi borçlarını ödemede sorunlarla karĢılaĢmıĢ, senet protestolarındaki
yükselmeler bankaların bilançolarında dengesizlik oluĢmasına neden olmuĢtur. 2002 yılının
mayıs ayında KOBĠ‟lerin tekrar canlanabilmesi ve mali sektöre olan borç ödemelerini
yapabilmesi için “Ġstanbul YaklaĢımı” adı verilen Kanun Tasarısı hazırlanmıĢtır (Özyürek,
2002). Bu tasarı ile ödeme gücü olan ve finansal anlamda sorun yaĢayan belirli
büyüklükteki iĢletmelerin borçlarının taksitlendirilmesi ve yapılandırılması planlanmıĢtır
(Karatepe, 2007).
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“Ġstanbul yaklaĢımı” sonucunda KOBĠ‟ler bu uygulamadan memnun kalmamıĢ ve
destek de görememiĢlerdir. “27 aralık 2006 tarih ve 5569 sayılı kanun” ile KOBĠ‟lerin
alacaklı Ģüpheli ve donuk olarak alacaklı olduğu kredilerin tekrar yapılandırılmasına karar
verilmiĢtir. “Anadolu yaklaĢımı” ismiyle adlandırılan bu kanundan yararlanmak isteyen
KOBĠ‟ler için “18 Kasım 2015 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete” „deki ilana göre “iki
yüz elli kiĢiden daha az yıllık çalıĢanı olan ve yıllık net satıĢ hasılatı 25 milyon türk lirasını
olan iĢletmeler" Ģartının en az birini taĢımak yeterli olacaktır (Karayiğit, 2007).
Tarihsel süreçte çeĢitli aĢamalardan geçen KOBĠ‟lerin, ülke içerisinde etkin payı ve
sayısal büyüklükleri bir bütün olarak ele alındığında toplum ve ekonomi için göz ardı
edilemeyecek boyutlardadır (Ġstanbul Ticaret Odası, 2008: 24).
1.1.3. KOBĠ’lerin Özellikleri
KOBĠ‟ler, büyük iĢletmelerin yerine getiremediği bazı iĢlevleri yerine getirmesi
nedeniyle piyasa sistemi için bir gerekliliktir. KOBĠ kavramının “büyük iĢletmelerin
küçültülmüĢ hali” olarak görülmemesi ve ayırt edilebilmesi, belirgin farklılıklarının ortaya
konulabilmesi için bazı özellikler belirlenebilir (Müftüoğlu, 2004: 53). KOBĠ‟lerin ortak
özellikleri; iĢletme sahibine yönelik özellikleri, yönetime yönelik özellikleri, finansmana
yönelik özellikleri, pazarlamaya yönelik özellikleri, hammadde ve kaynak sağlamaya
yönelik özellikleri, üretime yönelik özellikleri ve çalıĢanlara yönelik özellikleri olmak üzere
yedi baĢlık altında açıklanmıĢtır.
1.1.3.1. KOBĠ’lerin iĢletme sahibine yönelik özellikleri
ĠĢletme sahibi olabilmek için yeniliklere açık, büyüme tutkusu içerisinde, giriĢimci
bir ruha sahip olmanın yanı sıra sorumluluk ve risk alabilme yetisine sahip olmak
gerekmektedir (Müftüoğlu, 2007). ĠĢletme sahiplerinin tutum ve davranıĢları KOBĠ‟lerin
baĢarılarının temel unsuru halindedir. KOBĠ sahiplerinin özellikleri, Müftüoğlu‟nun (2007)
yaptığı çalıĢmada Ģöyle belirlenmektedir:
 KOBĠ sahipleri aynı zamanda hem yönetici, hem giriĢimci statüsüne sahiptirler.
ĠĢletmeye sahip olmanın getirdiği hukuki niteliğin yanında, yönetim ve giriĢim
niteliğinin de yönetsel, finansal, sosyal, ekonomik ve politik özelliklere de sahip
olunması gerektiğini göstermektedir. ĠĢletme sahiplerinin giriĢimcilik ve yöneticilik
konularında eğitilmesi ile bu özelliklere sahip olunması sağlanmalıdır.
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 Sahip yöneticiler iĢletmeyi yönetirken belirli riskler almak durumundadırlar. Bu
özellik iĢletme sahibi yöneticiler ile profesyonel yöneticileri birbirinden ayıran en
önemli özelliktir. Profesyonel yöneticiler genelde ücretli çalıĢanlar olduğu için
iĢletmenin zararı durumunda genellikle kayba uğramazlar. Fakat iĢletme sahibi
yöneticiler için durum çok daha farklıdır. ĠĢletme sahibi profesyonel yönetici yerinde
görev aldığı için risk almak durumundadır. Maddi ve manevi anlamda iĢletme
yükünü taĢıyan iĢletme sahipleri iĢletmelerinin geliĢmesi ve kalınabilmesi için risk
almaktan kaçınmamaktadırlar.
 Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler genellikle aile bireylerince kurulan veya aile
iĢletmeleri olarak karĢımıza çıkmaktadır. Böylelikle tüm baĢarı veya baĢarısızlıklar
sadece iĢletme sahibi değil bütün aile bireylerini de etkilemektedir. Profesyonel
yöneticilerin baĢarı veya baĢarısızlık durumu kendisiyle ilgilidir ve ailesi
etkilenmemektedir. Mikro ölçekli iĢletmelerin kuruluĢ aĢamasında iĢletme sahipleri
iĢletmenin her alanında görev alabilirler. Fakat iĢletme büyüdükçe yetkili alanlara
görev dağılımı yapılmakta ve iĢletme sahibi bu görev dağılımlarına gelen kiĢileri
yönetmekle sınırlı kalmaktadır. ĠĢletme sahibi tarafından yönetilen ve kurulmuĢ olan
iĢletmeler, iĢletme sahibinin vefat etmesi durumunda, sorumsuzluk ve ilgisizlik
nedeniyle zor duruma düĢebilirler.
 Küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin iĢletme sahibi ile personeli arasında daha yoğun
ve yakın bir iliĢki görülmektedir. Fakat iĢletme büyüme gösterdikçe iĢletmeci ile
personeli arasına orta yönetim kademesi dâhil olmakta, iĢletmeci ile personelinin
arasında var olan iliĢkinin yoğunluğu ve yakınlığı azalmakta ve iletiĢim boyutu
değiĢmektedir.
1.1.3.2. KOBĠ’lerin yönetime yönelik özellikleri
KOBĠ‟lerde genellikle yönetim iĢlevi, tek kiĢi tarafından hem giriĢimci hem
iĢletmenin sahibi olarak yürütülür. Bu sebeple yönetim, devredilinceye kadar süreklilik arz
etmektedir. Yönetim devri veya vefat durumunda da idareye, yine aile bireylerinden bir
yönetici geçmekte ve yönetim anlayıĢı genellikle fazla değiĢmemektedir.
KOBĠ‟lerin
gerçekleĢmesinden

esnekliği,

iliĢkilerin

kaynaklanmaktadır.

yüz
Bütün

yüze

doğrudan

güç

yetkilerinin

ve

kiĢisel

iĢletme

olarak

sahibinde

toplanmasından süre gelen güçlü pozisyon, tek taraflı ve rasyonel olmayan kararların
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verilmesine neden olabilmektedir. Herhangi bir sorunun ortaya çıkması veya aksama
durumunda güç mücadelesi veya çıkarların çatıĢması nedeniyle yetki karmaĢası olmadığı
için hemen müdahale edilebilir bir ortam oluĢmaktadır.
Tam bir otorite ve merkezi yönetime sahip olması nedeniyle KOBĠ sahipleri, risk
faktörünü de kendileri üstlenmektedir. Büyük ölçüde kısa ve orta vadeli planlar
yapıldığından taktiksel planlar ve doğaçlama (improvise) oldukça önemlidir. Yönetimin
baĢarısı bilindiği üzere profesyonel ve etkin bir yönetime bağlıdır. Fakat küçük ve orta
büyüklükteki iĢletmelerde, yönetim tekniklerinin uygulanmayıĢı ve bilgi yetersizliği bu
iĢletmelerin olumsuz özelliklerinden en belirgini halinde görülebilir (Yörük ve Ban, 2003:
6-8).
1.1.3.3. KOBĠ’lerin finansmana yönelik özellikleri
KOBĠ‟lerle ilgili sorunlar arasında, çoğu zaman finansal sorunlar en baĢta
gelmektedir. Çoğu KOBĠ‟de finansman ile ilgili iĢler genellikle giriĢimci tarafından
üstlenildiği için ayrı bir finansman bölümü gözlemlenmemektedir. Bu sebeple iĢletme için
gerekli olan kredi bilgileri ve finansal alternatiflerin giriĢimci tarafından yeterli miktarda
değerlendirildiğini söylemek oldukça zordur. Dolayısıyla KOBĠ‟ler kredi alımları ve
kredilendirmelerde fazlasıyla güçlük çekmektedirler. Bunların yanı sıra çoğu zaman krediler
karĢılığında teminat olarak istenen yatırımcının kiĢisel varlıkları giriĢimcileri kararsız
bırakmaktadır (Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 63-66).
KOBĠ‟lerin sermayeye ortak alma, sermaye piyasalarından yeterince yararlanma
noktasındaki

tedirginlikleri

iĢletmelerin

ekonomik

anlamda

sorun

yaĢamalarını

artırmaktadır. KOBĠ‟lerde sermaye hacminin düĢük olması ve emek-yoğun teknoloji
kullanılması nedeniyle amortisman payı düĢük düzeydedir. Bu sebeple amortisman payı
tutarı daha az kalmakta ve KOBĠ‟lerde amortisman payı tutarına çok daha az kaynak
ayırmak zorunda kalmaktadır. Bu sebeple amortisman payının kapasiteyi artırma
özelliğinden yararlanılamamaktadır. (Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 63-66).
Finansman sorunları arasında özkaynak yetersizliği, yabancı kaynak temininde
zorluklar ve finansal yönetiminin yetersizliği gösterilebilmektedir (Korkmaz, 2003:241).
Bunun yanında, KOBĠ‟lerin finansman sorunları, mali konularda uzman eleman eksikliği,
toplam kredilerden alınan payın yetersiz olması, KOBĠ‟lerden kredi karĢılığında talep edilen
teminat olarak sıralanabilir (Atik ve Sezer, 2001:108). KOBĠ‟lerin finansman yetersizliği
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beraberinde bazı sorunları da getirmektedir. Yeterli sermayeye sahip olmayan KOBĠ‟ler
teknolojideki değiĢime ayak uyduramamaktadır. Bu durum üretimde kalitenin düĢmesine ve
rekabet gücünün azalmasına neden olmaktadır (Ay, 2008:6).
Tüm iĢletme fonksiyonları birbirleri ile etkileĢim içindedir. Bu nedenle üretim,
yönetim, pazarlama ve finansman gibi iĢletme iĢlevlerinin birinde ortaya çıkan bir sorun
diğer fonksiyonları etkilemektedir. Finansman dıĢındaki iĢletmede yer alan diğer
iĢlevlerdeki sorunlar incelendiğinde, bu sorunların çoğunlukla finansman kaynaklı olduğu
ortaya çıkmaktadır (Yörük, 2001:60).
Amasya ilindeki KOBĠ‟ler üzerinde yapılan bir araĢtırma ile iĢletmelerin
karĢılaĢtıkları finansman sorunları incelenmiĢtir. Buna göre, bu iĢletmelerin %25‟lik bir
kısmında alacakların zamanında tahsil edilemediği, %21‟lik kısmında vadeli satıĢların
fazlalığı sorunları ile karĢılaĢılmıĢtır. %14‟ünde özkaynakların yetersiz olduğu görülmüĢ,
%13‟ünde ise maliyetlerin yüksek olması sorunu olduğu incelenmiĢtir. ĠĢletmelerin %8‟inde
iĢletme sermayesinin yetersizliği sorunu, %7‟sinde uygun faizde kredi temin edilememesi
sorunu, %6‟sında ticari kredilerin vadelerinin kısalığı gözlemlenirken, %3‟ünde döviz
kurlarının dalgalanması, %2‟sinde ise gerekli yatırımların yapılamaması karĢılaĢılan
sorunlar olarak gösterilmiĢtir (Yörük, 2007:377).
Çizelge 1.6. Türkiye‟deki KOBĠ‟lerin Sorunlarının Önem Derecesine Göre Dağılımı
Önem Derecesine Göre Sorunlar
Kısa vadeli finans ile alakalı sorunlar
Uzun vadeli finans ile alakalı sorunlar
Personel ile alakalı sorunlar
Kamu hizmetleri ile alakalı sorunlar
Pazarlama ile alakalı sorunlar
Ġhracat ile alakalı sorunlar
Ġthalat ile alakalı sorunlar
Mesleki kuruluĢlar ile alakalı sorunlar
Diğer iĢyerleri ile alakalı sorunlar
Devlet daireleri ile alakalı sorunlar
Belediyeler ile alakalı sorunlar
Dünya konjonktürü ile alakalı sorunlar
Üretim ile alakalı sorunlar
Yatırım ile alakalı sorunlar
Diğer sorunlar

Küçük Ölçekli
ĠĢletmeler (%)
30,8
7,1
26
3,2
5,1
2,6
1,9
1
1,3
4,2
3,2
0,3
9,3
2,2
1,9

Orta Ölçekli
ĠĢletmeler (%)
33,5
6,5
17,7
1,4
5,5
6
3,1
0
2,2
3,8
4,8
1,2
11
2,4
1

Büyük Ölçekli
ĠĢletmeler (%)
32,2
6,3
16,8
3,8
5,8
9,1
2,9
0,5
1,4
2,9
1,9
2,4
8,7
3,4
1

Kaynak: Küçükçolak, 1998: 45.

Türkiye Sanayi ve ĠĢadamları Derneği tarafından gerçekleĢtirilen Türkiye‟deki
KOBĠ‟lerin sorunlarının önem derecesine göre sıralanması adlı anket çalıĢmasının sonuçları
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Çizelge 1.6‟da verilmiĢtir. Anket çalıĢmasından elde edilen verilere göre, KOBĠ‟ler için
temel sorunun finansman sağlama sorunu olduğunu görülmüĢtür. ĠĢletme büyüklüğüne göre
değiĢkenlik gösteren diğer sorunlar farklı oranlarla finansman sorununun ardından
gelmektedir (Küçükçolak, 1998: 45).
1.1.3.4. KOBĠ’lerin pazarlamaya yönelik özellikleri
KOBĠ‟lerde pazarlama iĢlerini, KOBĠ sahibi genellikle kendisi yürüttüğü için
geliĢmiĢ pazarlama anlayıĢından söz edilmesi zordur. Bu alanda uzman personel istihdam
edilmediğinden ve maddi yetersizliklerden, küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin düzenli
piyasa araĢtırması, satıĢ sonrası hizmetler, reklam, kredili satıĢ gibi pazarlama unsurları aktif
kullanılamamaktadır. Piyasa araĢtırmalarının yapılmaması sonucunda iĢletme ile ilgili
pazarlama kararlarını daha çok, nispeten yetersiz kalan tecrübelerine dayanarak iĢletme
sahibi alır (Makine Mühendisleri Odası TMMOB, 1999: 67-70).
Küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin sermaye yetersizliğinden süregelen bir sorun da
ihracat pazarına girememektir. Bununla birlikte bilgi teknolojisinin yetersizliği, dil sorunu,
maddi imkânsızlıklar da ihracat pazarına girmeyi zorlaĢtıran etmenler arasındadır. KOBĠ‟ler
sınırlı pazar payına sahiptirler (TMMOB, 1999: 67-70).
KOBĠ‟ler müĢteri isteklerine göre üretim yapabilmekte, ürünü zevk ve isteğe göre
kolayca Ģekillendirip üretimi kolayca değiĢtirebilmektedir. Üretilen ürünlerin pazarlanması
aĢamasında ise müĢteriyle güven iliĢkisi kurarak, birebir iliĢki ile garanti hissi verilmektedir.
Bunun yanında uzun vadeli kitle üretimlerin tek avantajı daha

ucuz üretim

sağlayabilmesidir. Pazarlama aĢamasında ise pazarlama doğrudan değil karmaĢık ve pahalı
satıĢ örgütlerinin kurulmasıyla, aracı firmalarla gerçekleĢtirilmektedir. Küçük ve orta ölçekli
iĢletmeler büyük iĢletmelere parça mal ve yarı mamul sağlayarak destek olurken bir yandan
büyük iĢletmelerin yaptırımlarına maruz kalarak pazarlama sınırları büyük iĢletmelere bağlı
bırakmaktadırlar (TMMOB, 1999: 67-70).
1.1.3.5. KOBĠ’lerin hammadde ve kaynak sağlama yönelik özellikleri
KOBĠ‟ler hammadde ve kaynak sağlamada çoğu zaman problem yaĢamaktadır.
SipariĢe göre üretim olmasından kaynaklı olarak, her istenildiğinde malzeme temini
yapılamamakta veya çok daha fazla maliyetle, parça baĢına ek masrafla tedarik
edilmektedir. Bu durumda iĢletme zarar edebilmektedir. Her zaman aynı malzeme ile üretim
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devam etmediği için stok yönetimi baĢvurmak anlamsız olmaktadır. Bunun yerine pahalılık
ve kalite gözetmeksizin ihtiyaç olduğu anda tedarik edilmesi gerekmektedir. Rekabetin
hammadde ve kaynak sağlamada küçük ve orta ölçekli iĢletmeler adına önemli sorunlardan
biri olduğu söylenebilir. Büyük hacimli sipariĢler ile sipariĢ miktarı artarken fiyatın düĢmesi
büyük iĢletmeler için avantajlı hale gelirken, küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler, büyük
hacimli sipariĢ sağlayamadıkları için rekabette güçlük çekmektedirler (TMMOB, 1999).
1.1.3.6. KOBĠ’lerin üretime yönelik özellikleri
ĠĢletmelerin büyüklüklerine göre üretildiği yerler, yapılar ve teknikler farklılık
göstermektedir. Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler emek yoğun olarak atölye tipi üretim
tekniğe sahipken, büyük iĢletmeler sermaye yoğun kitle üretim Ģekline sahiptirler. Rekabet
bazında KOBĠ‟lere göre üstün durumda olan büyük iĢletmeler otomasyon üretim tekniği
sayesinde seri üretim gerçekleĢtirebilmektedir. KOBĠ‟ler üretim aĢamasında stok sorunu
yaĢamazken, büyük iĢletmeler piyasa üretiminden dolayı büyük miktarlarda stok maliyetine
sahiptirler TMMOB Makine Mühendisleri Odası, 1999).
Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerde emek yoğun üretim politikası gereği,
personelin nitelikleri çok iyi olması gerekmektedir. Gelen nesillere bilgi ve tecrübenin
aktarılmasıyla iĢletme adeta bir eğitim yuvasına dönmüĢ olacaktır. Büyük iĢletmelere oranla
küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin yenilikleri yakından takip etmesi ve ayak
uydurabilmesi avantaj sağlarken, sermaye yetersizliği nedeniyle gerekli araĢtırma geliĢtirme
faaliyetleri yapılamamaktadır (TMMOB, 1999).
1.1.3.7. KOBĠ’lerin çalıĢana yönelik özellikleri
KOBĠ‟lerin piyasada elde ettiği imajlarının sebebi istihdam edilen personelin
niteliğiyle doğru orantılıdır. Emek yoğun teknoloji kullanımı sonucunda iĢletmede
hiyerarĢik olmayan gayri resmi iliĢkilerin kurulmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle
olumsuz Ģartlarda bile KOBĠ‟ler büyük fedakârlıklar göstererek personeli istihdam etmekte
ve fedakârlıkları sayesinde toplumu eğitenler olarak nitelendirilmektedir (TMMOB, 1999)
Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerde yönetici ile personel arasında doğrudan
iliĢki gözlemleniyorken, büyük iĢletmelerdeki kurumsal iliĢkiden dolayı personelle yönetici
arasındaki istek ve Ģikâyetlerin dile getirilmesi görevini sendikalar üstlenmektedir. Ücret
düzeyinin genellikle daha düĢük olduğu küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerde personel,
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huzurlu iĢ ortamı ve manevi çıkarlar için küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeleri tercih
etmektedir (TMMOB, 1999)
Yönetici ile personel arasındaki iliĢki bağının gücü, ekonomik dalgalanmaların
yaĢandığı dönemlerde daha belirgin hale gelmektedir. Ekonominin kötü olması durumunda
bile üretime devam etmesi gereken KOBĠ‟ler, nitelikli iĢgücüne sahip personelini
korumaktadırlar. Ekonominin kötü olması durumunda büyük iĢletmelerde personel ile
yönetici arasında güçlü bağ bulunmadığı gibi personel çıkarımı yoluna da gidilebilmektedir
(TMMOB, 1999).
ĠĢletmelerin nitelikli personel çalıĢtırmalarını desteklemek için KOSGEB üyelerine,
“Nitelikli Eleman Ġstihdam Desteği” adı altında yardım imkânı sağlamaktadır. KOBĠ‟lerin
stratejik hedef ve planlarını belirlemeleri ve destekten yararlanıldığı süre zarfında iĢletmenin
izlenmeyi kabul etmesi destekten yararlanabilmek için yeterlidir (Arıduru, 2007).
1.1.4. KOBĠ’lerin Avantajları ve Dezavantajları
Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin yapıları ve özellikleri gereği avantaj ve
dezavantajları olduğu bilinmektedir. Bu bölümde KOBĠ‟lerin avantajları ve dezavantajları
değerlendirilecektir.
1.1.4.1. KOBĠ’lerin avantajları
Piyasada varlıklarını sürdürmeye çalıĢan KOBĠ‟lerin rekabet ettikleri büyük ölçekli
iĢletmelere kıyasla önemli iki avantaja sahip oldukları görülmektedir. Bu avantajlardan ilki
müĢteriyle çalıĢanın birebir iliĢki içerisinde olduğu üretim, hizmet ve pazarlama alanlarında
faaliyet gösteren iĢletmelerin diğer iĢletmelere oranla daha da esnek olması, bu
avantajlardan ikincisi ise içerisinde bulundukları pazarı iyi tanıyarak, pazarının çeĢitli
özellik ve gereksinimlerini görebilmeleridir (Akgemci, 2001).
1960 yıllardan sonra popüler hale gelen KOBĠ‟lerle ilgili 1973 yılında Amerika
BirleĢik Devletleri‟nde E. F. Schumacher tarafından “Küçük Güzeldir” (Small is Beautiful)
ismiyle küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerle alakalı bir kitap yayınlanmıĢ ve bahsi geçen
kitap büyük ilgi yaratmıĢtır. E. F. Schumacher kitabında büyük iĢletmelere oranla küçük ve
orta büyüklükteki iĢletmelerin avantajlarını Ģu Ģekilde derlemiĢtir (Schumacher, 1973):
 KOBĠ‟ler rekabetçi yapısı büyük iĢletmelere göre fazladır,
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 ĠĢ verimliliği daha fazladır,
 Yeni teknoloji ve taleplere hızlıca uyum sağlayabilirler,
 ÇalıĢma Ģekilleri tekdüze ve bunaltıcı değildir,
 Ekonomik krizler karĢısında daha kuvvetli duruĢ sergilerler,
 Gelir dağılımı ve istihdam artırmada baĢarılı rol üstlenirler.
Ayrıca KOBĠ‟ler az yatırımla daha geniĢ ürün çeĢitliliği sağladığı gibi, yatırım
maliyetlerindeki düĢüklükle de istihdam olanakları sunmaktadırlar. ĠĢsizliğin düĢük
seviyelere çekilmesine yardımcı oldukları gibi, esnek yapı sayesinde talep ve
değiĢikliklerine kolay uyum sağlarlar. Gelir dağılımındaki dengesizlikleri düĢük seviyelere
çekerken, bölgeler arası kalkınmayı dengelerler. Büyük sanayinin tamamlayıcısı ve
destekleyicisi görevini üstlenerek ekonomide istikrarı sağlayan denge unsurlarıdırlar
(Çarıkçı, 2001).
1.1.4.2. KOBĠ’lerin dezavantajları
Sermaye konusunda sıkıntıları olan KOBĠ‟ler ara ara üretimlerinde sekte
yaĢamaktadırlar. Genellikle özsermaye ile yetinmek zorunda kalan küçük ve orta
büyüklükteki iĢletmeler ise sermaye yetersizliğiyle yüz yüze gelmekte, finansmanı kredi
yoluyla sağlamakta ve üretim maliyetlerini yükseltmektedir (Uludağ ve Serin, 1991)
Akgemci (2001) çalıĢmasında KOBĠ‟lerin için öncelikli dezavantajlarını Ģöyle
derlemiĢtir:
 Rekabetteki olumsuzluk,
 Yönetim yetersizliği,
 ĠĢletme ile ilgili stratejik kararların alınmasında tüm görevlilerin tam katılımının
sağlanmayıp, iĢletme sahibi veya ortağı tarafından alınması,
 ĠĢletme dâhilinde, mali danıĢman veya uzman istihdamı sorunu,
 Kalifiye finansman ekibi eksikliği,
 Ürün geliĢtirme ve finansal planlama sıkıntısı,
 Üretim ile satıĢ arası süreçteki koordinasyonsuzluklardan kaynaklı yetersizlikleri,
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 Modern pazarlama tekniklerini kullanamaması,
 Küçük ve orta boy iĢletmeler olması nedeniyle ihale vb. durumları izleyememek,
 Küçük iĢyeri veya iskân alanı,
 Bağımsız olamama ve iflas riskini oluĢturmaktadır.
1.1.5. KOBĠ’lerin Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi
Kobiler ülkelerin geliĢmesi açısından ekonomik ve sosyal alanlarda fazlasıyla önem
taĢımaktadır. Ülke ekonomilerinin etkin kaynak kullanımı oluĢturabilmesinde, bölgeler arası
denge politikalarının düzenlenmesinde stratejik öneme sahip olan KOBĠ‟ler yatırım,
istihdam, üretim ve ödedikleri vergiler ile ekonominin canlı kalmasına katkı unsuru
olmuĢlardır (Yılmaz, 2004). Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler dünya genelinde
ekonominin yapı taĢı olarak görülmektedir. Pazar içinde etkin olmaları pazarın ihtiyaçlarını
bilmeleri nedeniyle yüksek rekabet gücüne sahiptirler. Bu nedenle birçok ülke
ekonomisindeki payı oldukça yüksektir. Birçok ülkede ekonomik ve sosyal düzenin temelini
oluĢturan KOBĠ‟lerin, hem sayısal büyüklük olarak hem istihdam yaratma gücü açısından
ülkelerin kalkınmasında önemli role sahip olduğu kabul edilmektedir. KOBĠ‟lerin önemli
rolleri arasında; ekonomiye esneklik ve hareketlilik kazandırmak, bölgesel kalkınmaya
zemin hazırlamak, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, yenilikleri teĢvik etmek sıralanabilir
(Kula ve Erkan,2001:149).
KOBĠ‟lerin, sosyal toplum içerisindeki her kısımdan ihtiyaçların karĢılanmasında,
yeni istihdam imkânı sağlayabilmesinde, daha az yatırımla daha yüksek ürün çeĢitliliği
sağlayabilmesiyle, kiĢisel tasarruflara teĢviki ve büyük iĢletmelerin tamamlayıcısı
konumunda olmasıyla, ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmeleri nedeniyle ülke
ekonomilerindeki yeri oldukça önemlidir (Yılmaz, 2007).
KOBĠ‟lerin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi baĢlığı KOBĠ‟lerin Dünya
Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, KOBĠ‟lerin Ġstihdamdaki Yeri ve Önemi, KOBĠ‟lerin
Esneklik ve Yenilik Açısından Yeri ve Önemi, KOBĠ‟lerin Ülke Kalkınması Açısından Yeri
ve Önemi ve KOBĠ‟lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi olmak üzere beĢ alt
baĢlıkta incelenecektir.
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1.1.5.1. KOBĠ’lerin Dünya ekonomisindeki yeri ve önemi
Ekonomi, farklı büyüklük ve alanlarda faaliyet halinde olup hizmet ve mal üretimi
sağlayan iĢletmelerle olgunlaĢmaktadır. Ekonomik anlamda ilerlemek ve büyümek,
içerisinde faaliyet göstermekte olan iĢletmelerin baĢarılarına ve büyüyerek çoğalmalarına
bağlıdır (Zengin, 2006).
20.yüzyılın baĢlarında iĢletmelerin zaman geçtikçe büyümeleri nedeniyle, küçük ve
orta büyüklükteki iĢletmelerin varlıklarına devam edemeyecekleri endiĢesi oluĢmaya
baĢlamıĢtır. Fakat günümüzde KOBĠ‟ler yaĢamlarına devam etmesinin yanı sıra, 1970‟li
yıllardan itibaren, toplumlarda bağımsız eğilimindeki artıĢ, teknolojinin geliĢmesi ve bilgi
toplumuna geçiĢ gibi nedenlerden dolayı KOBĠ‟lerin önemi giderek artırmıĢtır
(Dinçer,1994).
Avrupa Topluluğu‟nun KOBĠ‟lere dair raporunda KOBĠ‟lerle ilgili; “ekonomik
düzene sağladıkları yararları, miktarları ve farklı platformda çalıĢmaları, sanayi, ticaret ve
hizmet alanlarındaki bütün iĢ bölümlerine var olan olumlu katkıları, istihdama ve belli kırsal
bölgelerin dirlik düzeylerine olan olumlu etkileri sebebiyle KOBĠ‟ler ticari ve endüstriyel
yaĢamın içerisinde kaçınılmaz bir parçasıdırlar. KOBĠ‟ler ekonominin dinamik yapısı ve
canlılığın temelidir” Ģeklinde ifadesi yer almıĢtır (ġimĢek, 2002: 15).
Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler tarafından ekonomiye katılan değer,
ekonomiler açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. KOBĠ‟ler ekonomik ve sosyal
anlamda gelir dağılımı sağlayarak ekonomiye katkı sağlamaktadırlar. Hızlı karar verme
özellikleri sayesinde zamandan tasarruf ediyorken, daha az personel ve yönetim giderleri
olduğundan maliyetten avantaj sağlamaktadırlar. KOBĠ‟ler üretim ve sanayileĢmenin tüm
ülkeye yayılmasında önemli rol sahibidir. Yönetici ile çalıĢan arasında iliĢkilerin daha Ģeffaf
olması nedeniyle sosyalleĢmeye önemli katkısı olan KOBĠ‟ler, ekonomik kriz ve savaĢ
durumlarında da üretimlerini devam ettirerek ekonominin toparlanması ve ayakta
kalabilmesine imkân sağlamaktadır (Zengin, 2006).
Türkiye‟deki küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler gözlemlendiğinde, beyaz eĢya
yan sanayi, otomotiv yan sanayi, tekstil yan sanayi, acente, el sanatları, maden iĢletmeleri,
hizmet sektöründeki bürolar ve gıda yoğunluklu faaliyet alanına sahip olduğu incelenmiĢtir.
Ağırlıklı olarak yan sanayi üzerine faaliyette bulunan bu KOBĠ‟ler, kriz dönemlerinde, ana
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iĢletmenin üretimdeki yavaĢlaması nedeniyle, üretimi kısmak zorunda kalabilmektedirler
(Alkin, 2006).
KOBĠ‟ler geliĢen teknolojiden yararlanarak yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımında
önemli imkânlara sahip olmuĢlardır. Ġstenilen zevk ve tercihlere göre üretim yapabilme
esnekliğine sahip olan KOBĠ‟ler, arz talep durumlarının değiĢkenliğinde fiyatları
ayarlayabilmekte ve sermaye kaynaklarını yönlendirebilmekte ve sermaye hareketliliğini
gerçekleĢtirebilmektedir (Kargül, 1997).
2014 yılı verilerinin ortalamalarını doğrultusunda bazı geliĢmiĢ ülkelerin (ABD,
Almanya, Japonya, Ġngiltere, Fransa, Ġtalya, Hindistan, Singapur, Tayland, Güney Kore)
iĢletmede

%98,

toplam

istihdamda

%62,

toplam

yatırımda

%38‟ini

KOBĠ‟ler

gerçekleĢtirmiĢtir (Çelikkol vd., 2008:257).
Çizelge 1.7. Kobilerin Ülke Ekonomileri Ġçindeki Oranı (2007)
ABD

Almanya

Hindistan

Japonya

Ġngiltere

G.Kore

Fransa

Ġtalya

Türkiye

KOBĠ‟lerin
Toplam
ĠĢletmelere Oranı

97,2

99,8

98,6

99,4

96

97,8

99,9

97

98,9

KOBĠ‟lerde
ÇalıĢanların
Ġstihdamda Oranı

50,4

64

63,2

81,4

36

61,9

49,4

56

76,7

KOBĠ‟lerin
Yatırımdaki Payı

38

44

27,8

40

29,5

35,7

45

36,9

38

KOBĠ‟lerin
Üretimdeki Payı

36,2

49

50

52

25,1

34,5

54

53

37,7

KOBĠ‟lerin
Ġhracattaki Payı

32

31,1

40

38

22,2

20,2

23

-

10

KOBĠ‟lerin
Katma
Değer
Ġçindeki Payı

36,2

49

50

52

25,1

34,5

54

53

26,5

KOBĠ‟lerin
Kredilerde Payı

42,7

35

15,3

50

27,2

46,8

48

-

25

Kaynak: Cansız, 2008:5

Çizelge 1.7.‟de küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin ülke ekonomileri içindeki yerleri
belirtilmiĢtir. KOBĠ‟lerin toplam iĢletmelere olan oranlarının %96 ve üzeri olduğu,
yatırımların ise yaklaĢık 1/3‟ünün KOBĠ‟ler tarafından karĢılandığı görülmektedir. Ayrıca
istihdamın büyük ölçüde küçük ve orta ölçekli iĢletmeler tarafından desteklendiği çıkarımı
elde edilebilmektedir.
KOBĠ‟ler istihdamdaki iĢgücü payları, yaptıkları yatırımlar, ödedikleri vergiler ve
aktardıkları katma değer ile oldukça önemli bir konuma sahiptirler. Büyük iĢletmelerle
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rekabet halinde olmanın yanı sıra, yine büyük iĢletmelerin gereksinim duyduğu yarı mamul
ve mamullerin üretimini yaparak büyük iĢletmelerin ekonomiye olan katkılarının artıĢ
göstermesini sağlamaktadırlar (Sarıaslan, 1996: 9).
KOBĠ‟lerin ekonomiye olan katkıları aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Oktay ve
Güney, 2002: 2):
1. Önemli ölçüde istihdam oluĢturur,
2. Esnek yapı sayesinde yeniliklere uyum sağlar,
3. GiriĢimciliği teĢvik eder,
4. Talep doğrultusunda üretim sayesinde ürün farklılaĢtırması yapabilir,
5. Büyük iĢletmelere yan ürün temini sağlar,
6. Gelir dağılımındaki farklılıkların minimum düzeye inmesini sağlar,
7. Bireysel tasarruflara yönlendirir ve o yönde hareketlendirir,
8. Büyük iĢletmeler için vazgeçilmez destekleyici ve tamamlayıcıdır,
9. Politik ve sosyal sistemlerde denge ve istikrarı sağlayan unsurdur.
KOBĠ‟lerin ekonomiye olan katkılarından ön plana çıkan yönleri istihdamdaki yeri
ve önemi, esneklik ve yenilik açısından yeri ve önemi, sosyal kalkınmayı sağlamaktaki yeri
ve önemi baĢlıkları Ģeklinde üç baĢlıkta değerlendirilecektir.
1.1.5.2. KOBĠ’lerin istihdamdaki yeri ve önemi
1970‟li yılların öncesinde KOBĠ‟lerle ilgili istihdama dair planda yeni iĢ imkânları
sağlamak ve var olan istihdamı korumaya yönelik çalıĢmalar yer almaktaydı. 1970‟li yılların
sonrasında ekonomiye hareket ve rekabet imkânı getiren KOBĠ‟lerin desteklenmesi
politikası getirilmiĢtir (Sarıaslan, 1996: 17). KOBĠ‟lerin ülke ekonomilerine yaptıkları
katkıların baĢında istihdam gelmektedir. Kriz dönemlerinde büyük iĢletmelerin, yaĢadıkları
sıkıntılardan dolayı kapanması durumunda küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler boĢ kalan
alanları doldurarak iĢgücünü arttırmıĢlardır (Sarıaslan, 1996: 17).
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Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin çoğunda sanayileĢme belirli alanlarda
yoğunluk göstermektedir. Bu sebeple belirli bölgelerin dıĢında kalan bölgelerde büyük çaplı
iĢsizlik sorunu oluĢmuĢtur. KOBĠ‟ler sanayinin belirli alanlarda yoğunlaĢmasını
engellemekte, daha geniĢ alanlara yaymakta ve bölgelerde istihdam imkânı yaratmaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan araĢtırmalarda, istihdamın hizmet sektöründe daha çok
kısmi zamanlı, düĢük ücretli, süreklilik arz etmeyen kiĢilerce oluĢtuğu ortaya konulmuĢtur
(Sarıaslan, 1996: 18)
Tablo 1.8‟de, ülkelerin imalat sanayindeki iĢletmelerinin ve istihdamının, iĢletme
büyüklüğüne göre dağılımı verilmiĢtir. Ġrlanda dıĢında tüm ülkelerin mikro iĢletme olarak
ekonomideki varlığının büyüklüğü görülmektedir. Almanya, Ġsveç ve Finlandiya dıĢında
büyük iĢletmelere oranla KOBĠ niteliğindeki iĢletmeler, istihdamın önemli bir kısmını
karĢılamaktadırlar.
Çizelge 1.8. 2002 Yılında ÇeĢitli Ülkelerdeki KOBĠ‟lerin Ġstihdamdaki Yeri (Yüzde)

Türkiye
Avustralya
Avusturya
Belçika
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
Ġrlanda
Ġtalya
Japonya
Kore
Hollanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Ġspanya
Ġsveç
Ġngiltere

1-9
ĠĢletme
Ġstihdam
Sayısı
90.3
27.6
72.6
14.1
71.0
10.3
79.4
11.6
89.2
14.2
71.4
7.4
84.0
9.0
81.6
12.0
62.1
6.7
…
…
87.2
16.1
39.0
4.4
83.4
25.5
50.9
10.8
88.6
42.9
74.7
9.9
60.6
8.7
89.7
19.4
78.9
18.9
78.4
19.2
85.4
11.1
71.7
10.1

Kaynak: Cansız, 2008: 6
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10-49
50-249
250+
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
Ġstihdam
Ġstihdam
Ġstihdam
Sayısı
Sayısı
Sayısı
7.8
20.9
9.1
34.9
0.4
30.5
21.8
20.5
4.1
17.8
1.5
47.7
21.8
18.9
5.5
26.9
1.6
43.8
15.5
18.9
4.1
23.8
1.0
45.8
7.6
15.6
2.6
25.5
0.7
44.7
21.1
18.9
6.0
26.3
1.5
47.4
11.4
14.8
3.6
22.5
1.0
53.7
14.0
19.0
3.4
22.3
0.9
46.7
27.3
14.5
8.4
23.7
2.2
55.1
79.4
26.6
17.1
34.0
3.5
39.5
9.4
16.5
2.7
23.2
0.8
44.2
42.0
19.2
15.2
32.3
3.8
44.2
14.4
31.0
1.9
20.8
0.3
22.8
39.2
28.4
8.5
29.9
1.4
30.9
8.3
20.7
2.9
23.2
0.2
13.3
18.9
23.3
5.2
30.6
1.2
36.2
29.4
22.9
7.6
28.3
1.7
40.1
6.5
12.8
3.0
27.9
0.8
39.9
16.7
28.1
3.9
29.3
0.5
23.7
18.4
31.9
2.8
22.6
0.5
26.2
10.8
15.2
3.0
20.7
0.8
53.0
21.0
18.8
5.9
25.8
1.5
45.3

1.1.5.3. KOBĠ’lerin esneklik ve yenilik açısından yeri ve önemi
KOBĠ‟ler sosyal ekonomik, kültürel ve politik açıdan bulunduğu yere göre
farklılıklar göstermekte ve birçok ülkede ekonomik yapı içerisinde önemli bir yer iĢgal
etmektedirler. (Çatal,2007:337)

Esnek yapıları nedeniyle krizlere karĢı dirençli olan

KOBĠ‟ler, büyük sanayi iĢletmelerini de desteklemekte ve iĢlerin tamamlanmasını
sağlamaktadır. Büyük iĢletmeler çok miktarda ve uzun süre üretim yaparak kar oranını
artırmayı hedeflemektedir. Küçük ve orta ölçekli iĢletmeler için böyle bir durum söz konusu
olmadığı için daha esnek olabilmekte, yeni yönetimsel yapılara, üretim ve pazarlama
stratejilerine çok daha kolay uyum sağlayabilmektedir. KOBĠ‟lerin inovasyon becerisi
büyük iĢletmelere oranla daha yüksektir (Sarıaslan, 1996: 20).
Büyük iĢletmelerle rekabet halinde olan KOBĠ‟lerin büyük iĢletmeler karĢısında
rekabet üstünlüğü elde edebilmesi için, büyük iĢletmelerin ürettiği ürünlerin aynıları
üretmek yerine, üstünlüklerinin farkında olarak büyük iĢletmelerin üretim yapmadığı
alanlarda üretim yapmaları gerekmektedir. 1954 yılından bu zamana kadar yapılan
yeniliklerin büyük kısmı küçük ve orta ölçekli iĢletmeler tarafından yapıldığı ortaya
konulmuĢtur. Bu sebepten KOBĠ‟ler yeniliğe uyum sağlamakta da yeniliği ortaya koymakta
da epeyce etkilidirler (Sarıaslan, 1996: 20).
1.1.5.4. KOBĠ’lerin ülke kalkınması açısından yeri ve önemi
KOBĠ‟lerin ülke ekonomilerinde önemli bir yeri olduğu gibi, sosyal ve toplumsal
yapı içerisinde de önemli yeri vardır. Sosyal sorunların çözülmesinde ve topluma
sağladıkları faydalar açısından KOBĠ‟lerin rolleri yadsınamayacak ölçüdedir. KOBĠ‟ler ülke
geneline yayılarak, bölgelerde istihdamı fazlalaĢtırmakta, kiĢilerin refah düzeyine olumlu
etki etmekte, bölgeler arası geliĢmiĢlik düzeyi farklarını gidermekte, mülkiyeti geniĢ tabana
yaymakta, sosyal dıĢlanmayı önlemekte, kaliteli ve deneyimli iĢ gücü sağlamaktadır (TaĢ,
2010: 166).
KOBĠ‟ler iĢ tecrübesi olmayan, düĢük nitelikli elemanlar sağlayarak, iĢsizlik
oranının aĢağı çekilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Ayrıca bu iĢletmeler iĢgören
olarak istihdamı desteklediği gibi iĢveren olarak da istihdamı desteklemektedir (Çatal, 2007:
339). KOBĠ‟ler tüm ülke geneline yayılmıĢ olmalarına rağmen genellikle küçük Ģehirlerde
yer almakta ve bölgelerdeki kalkınmayı artırmaktadırlar. Bunun yanında küçük Ģehirlerden
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büyük Ģehirlere olan göçü önleyerek bölgesel kalkınmanın hızlanmasına neden
olmaktadırlar (Sarıaslan, 1996: 21).
Ekonomik kalkınma süreci ile KOBĠ‟ler arasındaki iliĢki düzeyi incelendiğinde,
bölgesel kalkınmayı hızlandıran ve birbiri ile bağlantılı beĢ aĢamanın ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu beĢ aĢamanın sıralanıĢı Ģu Ģekilde olabilir (Çatal, 2007: 345-346):
1. Ġlk aĢama KOBĠ‟lerin tüm ülkeye yayılmıĢ olması,
2. Kırsal alanda Ġstihdam sağlanarak, göçün büyük Ģehirlere önlenmesi,
3. Azalan göç sayısı sayesinde, küçük Ģehirlerde ekonominin güçlenmesi,
4. Güçlenen ekonomi ile yeni iĢletmelerin piyasaya girmesine olanak sağlayan teĢvik
ortamının oluĢması,
5. Yeni kurulan iĢletmelerle bölgesel kalkınmanın hız kazanması bu sayede
ekonominin geliĢmesidir.
KOBĠ‟lerin bu özellikleri, bölgesel kalkınma düzeyleri farklı olan ülkelerin
farklılıklarını gidermesi ve belirli alanlarda uzmanlaĢmalar sayesinde ülke kaynaklarının
etkin kullanımı sağlamaktadır (Çatal, 2007: 345).
1.1.5.5. KOBĠ’lerin Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi
Tüm dünya ekonomilerinde olduğu gibi KOBĠ‟ler, Türkiye ekonomisinde de
oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ekonomik verilere doğrultusunda yapı itibariyle küçük
olmasına karĢın KOBĠ‟ler, Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahiptir. Türkiye‟deki
küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin, önemine ortaya çıkarmak için, ekonomik yapı
içerisinde KOBĠ‟lerin sektör bazında sahip oldukları paya, istihdamdaki payına ve
ödedikleri vergi miktarınca ihracat değerlerine bakılması gerekmektedir (Özbek, 2007:52).
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Çizelge 1.9. Türkiye‟deki ĠĢletmelerin Ölçeksel Dağılımı

Toplam
1-19
20-49
50-99
100-249
250-499
500-999
1000-4999
5000+

2003
1.740.353
1.712.051
17.607
5.231
3.595
1.130
490
230
19

2004
2.002.834
1.970.148
20.992
5.686
3.944
1.232
530
282
20

2005
2.393.578
2.438.420
31.211
6.998
4.600
1.425
589
313
22

GiriĢim Sayısı
2006
2007
2.473.841 2.567.704
2.428.210
2.523.505
30.011
27.264
7.797
8.326
5.165
5.714
1.623
1.735
652
733
355
399
28
28

2008
2.583.099
2.540.951
24.893
8.370
5.861
1.804
767
419
34

2013
3.529.541

3.524.331

5.210

Kaynak: TÜĠK, 2017

Çizelge 1.9.‟da veriler doğrultusunda ülkemizdeki ağırlığın KOBĠ ekonomisi üzerine
olduğu görülmektedir. Tabloya göre ülkemizin giriĢim sayılarındaki artıĢın giderek
yükseldiği gözlemlenmektedir. Tüm iĢletmeler içindeki paylara bakıldığı zaman, 1-19 arası
çalıĢan istihdam eden iĢletmelerin payı yaklaĢık %98.37 iken, 250 ve üzeri çalıĢan istihdam
eden iĢletmelerin payı sadece %1.63 civarındadır.
Çizelge 1.10. Sektör ve ÇalıĢan Sayılarına Göre GiriĢimlerin Dağılımı
Sektör
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı
Ġmalat
Elektrik, Gaz, Buhar ve Ġklimlendirme
Üretimi ve Dağıtımı
Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi
ve ĠyileĢtirme Faaliyetleri
ĠnĢaat
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu
Kara TaĢıtlarının ve Motosikletlerin
Onarımı
UlaĢtırma ve Depolama
Konaklama
ve
Yiyecek
Hizmeti
Faaliyetleri
Bilgi ve ĠletiĢim
Finans ve Sigorta Faaliyetleri
Gayrimenkul Faaliyetleri
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Ġdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
Eğitim
Ġnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet
Faaliyetleri
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor
Diğer Hizmet Faaliyetleri
TOPLAM
Ölçeklerine Göre ĠĢletmelerin Dağılımı

0-9
28.619
5.475
371.608

ÇalıĢan Sayısına Göre GiriĢim Sayısı
10-49
50-249
0-249
1.537
211
30.367
1.437
352
7.264
44.668
8.882
425.158

> 250
22
60
1.627

3.931

418

167

4.516

62

3.044

384

103

3.531

81

210.095

36.027

7.115

253.237

510

1.189.401

47.583

4.272

1.241.256

472

548.578

10.929

1.387

560.894

219

290.907

12.715

1.597

305.219

307

37.877
24.702
49.662
182.344
39.727
21.307

2.401
1.026
1.562
9.697
5.382
6.284

426
161
160
738
2.840
885

40.704
25.889
51.384
192.779
47.949
28.476

86
75
15
117
876
345

37.682

3.995

870

42.547

291

33.470
224.781
3.303.210
%93,6

837
3.672
190.554
%5,4

138
263
30.567
%0,9

34.445
228.716
3.524.331
%99,9

13
32
5.210
%0,1

Kaynak: TÜĠK, ĠĢ Kayıtlarına Göre GiriĢim Sayıları 2013
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Çizelge 1.10.‟da Türkiye 2013 yılı verilerine göre sektör ve çalıĢan sayılarına göre
giriĢimlerin dağılımı gösterilmiĢtir. Çizelgeye göre Türkiye‟deki toplam iĢletmelerin %99.9
unu küçük ve orta ölçekli iĢletmeler oluĢturmakta, bu iĢletmeler içerisinde en yüksek payı
olan sektör ise Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara TaĢıtlarının ve Motosikletlerin
Onarımı sektörü olmuĢtur. Konaklama ve yiyecek içecek hizmeti faaliyetleri sektöründe ise
305.219 giriĢimci ile ortalamanın üzerinde bir yer edinmiĢtir.
2008 yılında 2.580.075 kiĢi ile 250‟den az giriĢim sayısı olan KOBĠ‟lerin, 2013
yılında 3.524.331 kiĢi ile bu sayıyı yükselttiği görülmektedir (KOSGEB, 2014).
Çizelge 1.11. Sektörlere Göre Ortalama ÇalıĢan Sayıları
Sektör
Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı
Ġmalat
ĠnĢaat
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara
TaĢıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
UlaĢtırma ve Depolama
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri
Bilgi ve ĠletiĢim
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
Ġdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
Eğitim
Ġnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
Tüm Sektörler

Ortalama ÇalıĢan Sayısı
50-99
100-249
1-249
69,1
153,0
19,7
68,7
152,8
7,0
68,8
149,6
7,8

1-19
5,8
3,2
4,1

20-49
31,2
31,6
30,7

> 250
69,3
70,9
49,2

2,0

30,4

67,1

147,2

2,6

24,7

1,5
2,2
2,0
2,4
3,1
5,7
3,0
2,2

31,0
30,4
30,9
29,0
31,1
30,3
30,2
30,9

67,5
68,9
68,3
67,8
70,8
71,1
68,9
68,6

148,3
156,1
150,9
158,6
155,7
151,9
163,9
152,3

1,9
3,2
3,7
3,0
13,6
13,8
6,6
3,6

252,2
78,1
1075,3
538,9
96,6
521,8
65,9
32,0

Kaynak: TÜĠK, Yıllık Sanayi ve Hizmet Ġstatistikleri (YSHĠ) 2012

Çizelge 1.11.‟de KOBĠ ölçekli iĢletmelerin sektörlere göre ortalama çalıĢan sayıları
verilmiĢtir. Verilere göre Türkiye‟deki KOBĠ‟lerin %97‟sini oluĢturan, 20 çalıĢandan az
istihdamı bulunan iĢletmeler 2012 yılında, ortalama olarak 2.2 çalıĢanla faaliyetlerini devam
ettirmiĢlerdir. Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerde, sektöre göre çalıĢan sayısının en
fazla olduğu sektör ise 19.7 çalıĢanla madencilik ve taĢ ocakçılığı olmuĢtur. Kobi
kapsamında hizmet veren konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektöründe ise ortalama
çalıĢan sayısı 3.2 civarındadır.

1.2. Kobi Kapsamına Giren Konaklama ĠĢletmeleri
Devletin Turizm üzerine politikalar ortaya koymasıyla birlikte, konaklama
iĢletmeleri 1980 sonrası sağlanan teĢviklerle günümüzdeki düzeye kadar gelmiĢtir.
Günümüz koĢulları dikkate alındığında konaklama iĢletmelerimiz, donanımsal ve mimari
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anlamda “Akdeniz Çanağı” içerisinde en iyi konaklama iĢletmeleri arasında yer almaktadır
(Kozak v.d.,2000:126).
Ülkemiz açısında oldukça önemli bir yere sahip turizm sektörünün en önemli
alanlarından biri olan konaklama iĢletmeleri, KOBĠ kapsamında incelenmiĢtir. KOBĠ
kapsamına giren konaklama iĢletmelerini değerlendirmeden önce konaklama iĢletmelerinin
tanımı ve özellikleri, büyüklüklerine göre konaklama iĢletmeleri baĢlıklarına yer verilmesi
konunun anlaĢılabilmesi açısından oldukça önemlidir.
1.2.1. Konaklama ĠĢletmelerinin Tanımı ve Özellikleri
Konaklama iĢletmeleri birinci derece turizm iĢletmelerinin birinci sırasında
bulunmaktadır (Kozak v.d.,2000:51; Gül,2004:29). Kendine ait özelliklerini barındıran
konaklama iĢletmeleri turizm sektörünün en önemli kolunu oluĢturduğu gibi, diğer
iĢletmelerle birçok ortak özellik barındırmaktadır. Yapılan tanımlar arasında kapsamlı
tanımlardan birine göre konaklama iĢletmeleri, insanların bulundukları yerden baĢka bir
yere gittiklerindeki ilk gereksinimleri olan geçici konaklama, yeme içme gibi zorunluluk arz
eden gereksinimlerinin karĢılanması adına,

iĢlenmiĢ veya iĢlenmemiĢ maddelerden

faydalanılarak, hizmet ve mal üreten ticari özellikteki iĢletmelerdir. Yapılan tanımın böyle
olmasına karĢın konaklama iĢletmeleri sadece maddi gereksinimler karĢılamakla kalmayıp
aynı zamanda sosyal ve entelektüel anlamda var olan gereksinimlerin karĢılanmasını
sağlamaktadır (Arslan,1997:5; Akın,1998:7).
Uluslar Turizm Akademisi‟nin konaklama iĢletmeleri tanımında, zevk veya iĢ
sebebiyle seyahat eden insanlara, ücreti dâhilinde temel fonksiyonları doğrultusunda,
konaklama ve daimi yiyecek içecek hizmeti veren iĢletmeler olarak tanımlanmıĢtır (Arslan,
1997: 5; Demirkol ve Zengin, 2004: 86; Andaç, 2006: 137).
Konaklama iĢletmelerinin, diğer sektörlere göre farklı olan yönlerini Ģu Ģekilde
sıralanabilir:
 Birçok farklı bölüm ve büyüklükten meydana gelen, dünya ve ülke geneline
yayılmıĢ, iĢletmesinde bulunan birkaç bölümünün sürekli hizmet verdiği
iĢletmelerdir. Konaklama iĢletmelerinde odaların stoklanması durumu söz konusu
olmadığı için oda satıĢındaki gecikme veya oda satıĢının gerçekleĢmemesi halinde
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zamansal geri dönüĢüm sağlanamayacağı için zarara neden olmaktadır (Demirkol ve
Zengin, 2004: 87; Gül, 2004: 29)
 Konaklama iĢletmeleri sabit arz olanaklarına ve sabit yüksek maliyetine sahip
olduğu halde, talep yapısı öngörülemez, erken tahmini zor, dalgalı ve mevsimlere
göre farklı olabilmektedir. Bunun yanında çeĢitli müĢteri potansiyellerinin farklı
beklenti ve taleplerini karĢılamak durumunda olan konaklama iĢletmeleri, talep
yapısının yoğunluğu, ekonomik sosyal ve politik sebeplere bağlı olduğu için oldukça
yüksek risk faktörü taĢımaktadır (Arslan, 1997: 6).
 Aynı zamanda hizmet ve üretim endüstrisi olması yönüyle ön plana çıkan
konaklama iĢletmeleri, bu iki iĢlemi de aynı tesis içerisinde gerçekleĢtirmektedir.
Aynı anda kiĢilere sunulan hizmetler içerisinde bile farklı istek ve ihtiyaçlara sahip
tüketicilerin

varlığı

nedeniyle,

standart

olmayan

ve

değiĢken

hizmetler

sunulabilmektedir (Arslan, 1997: 7).
 Konaklama iĢletmelerinde müĢteriler hizmetin alındığı süre boyunca hizmet süreci
içerisinde yer almaktadırlar. Bu nedenle tesisin tasarımı önem arz etmektedir.
ĠĢletmenin kurulacağı yerin seçimi de fazlasıyla önemli olup havaalanı, otogar ve
benzeri müĢteri yoğunluğunun fazla olduğu yerlere göre tasarlanmalıdır (Arslan,
1997: 7).
 Konaklama iĢletmeleri canlı ve aktif bir yapı sergilemenin yanı sıra sağlık moda,
modern

yaĢam

felsefelerini

de

içselleĢtiren

ve

yaĢayan

bir

endüstridir.

Koordinasyona yüksek derecede ihtiyaç duyulması sebebiyle konaklama iĢletmeleri
yöneticilerinin yönetici vasfı dıĢında, teknik bilgi, ustalık ve deneyime sahip
iĢletmeciler olması beklenmektedir (Arslan, 1997: 7).
 Konaklama iĢletmeleri istihdam oluĢturmada önemli bir yere sahipken yüksek
düzeyde de iĢgücü devir hızının görüldüğü iĢletmelerdir. DüĢük maaĢla çalıĢan
personelin sayısının yüksek olması ve uzun süreli çalıĢma saatlerine sahip olunması
iĢgücü devir hızının görülmesinin temel sebeplerindendir. ÇalıĢanların büyük bir
kısmını kısa zamanda öğrenebilen, yarı yetiĢmiĢ potansiyel oluĢturmaktadır (Arslan,
1997: 7).
 Konaklama iĢletmelerindeki faaliyetlerin yerine getirilmesinde ve hizmetlerin
sunulmasında en önemli faktör insandır. Bu sebeple verilen hizmet kalitesi
standartlarının yüksek olabilmesi için eğitimli ve nitelikli personel sağlanması ve
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personel bağlılığı oldukça önemli bir yer tutmaktadır. ĠĢletmeye gelen müĢterilerin
psikolojik doygunluğu ancak personelin rolü ve önemine bağlıdır (Gül, 2004: 30).
 Genel anlamda turizm sektörü, kısa zaman dilimlerinde döviz girdisi imkânı
sağlayan, bunun yanında gelirin, istihdamın ve verimliliğin yükselmesini sağlayan
bir yapıya sahiptir. Konaklama iĢletmeleri turizm yatırımları içerisinde döviz
kazandırma etkisine belirgin olarak sahip olan alandır (Demirkol ve Zengin, 2004:
81; Kozak v.d., 2000: 132).
 Türkiye‟deki oteller dikkate alındığında, sınıflara göre değiĢimleri itibariyle rahatlık,
hizmetteki kalite, temizlik faktörlerinin değiĢmesi iĢletmelerin önemli bir niteliğidir
(Barutçugil, 1989: 223).
1.2.2. Büyüklüklerine Göre Konaklama ĠĢletmeleri
Konaklama iĢletmelerinin kuruluĢu aĢamasında belirlenen bu faktör, iĢletmenin
maliyetlerinin azaltması nedeniyle iĢletmenin baĢarı faktöründe önemli bir unsurdur.
Konaklama iĢletmeleri büyüklüklerine göre sıralanırken çeĢitli değiĢkenler kullanılmaktadır.
Bu değiĢkenler; yatak veya oda sayısı, istihdam edilen personel sayısı, yatırım yapılan
sermaye miktarı, belirli dönemde personele ödenen ücret, iĢletmenin kapladığı alan, sunulan
hizmet çeĢitliliği veya satıĢ gelirleri olabilmektedir. Dünya genelinde kabul görmekte olan
oda sayısı sınıflandırması Ģöyle gösterilebilir (Akgöz, 2003: 8; Akın, 1998: 9; Barutçugil,
1989: 73; Olalı ve Korzay, 1993: 56):
 50 veya daha az oda sayısına sahip olan küçük ölçekli konaklama iĢletmeleri
 50 ile 100 oda sayısına sahip olan orta ölçekli konaklama iĢletmeleri
 100‟den fazla sayıya sahip büyük ölçekli konaklama iĢletmeleridir.
1.2.3. KOBĠ Kapsamına Giren Konaklama ĠĢletmeleri
Türkiye turizm sektöründe faaliyet halinde olan iĢletmelerin %99‟unu KOBĠ‟ler
oluĢturmaktadır. KOBĠ kapsamına giren iĢletme sayısı ile turizm sektöründeki KOBĠ
arasında oranın çok yakın olduğu görülmektedir. Belediye sınıfındaki oteller dâhil
edilmeyip sadece yıldızlı oteller üzerinden değerlendirme yapılırsa, Türkiye‟deki konaklama
iĢletmelerin %78‟i küçük ve orta ölçekli iĢletme kapsamında yer almaktadır. GiriĢimciler
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genellikle özsermaye kaynaklı yatırım yolunu tercih ettiklerinden küçük kurulma veya
kalma sonucuyla karĢılaĢmaktadırlar (Yolal, 2003: 25).
KOBĠ‟lerin dünya genelinde baĢarı oranının büyük iĢletmelere oranla daha az olduğu
görülmektedir. BaĢarı oranının az olmasındaki temel neden sermaye piyasalarından
yararlanma imkânının yeterli miktarda olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple
KOBĠ‟ler sermaye ihtiyaçlarını, yüksek risk barındıran ticari krediler aracılığı ile karĢılama
çabası içerisindedir (Ceylan, 1998: 290). Banka kredileri sağlanırken bankalar tarafından
iĢletmelerin zorluk yaĢamasına neden olabilecek istekler nedeniyle KOBĠ‟lerin iĢleyiĢleri
negatif yönde etkilenebilmektedir (Akgüç, 1998: 536-537).
Turizm sektörünün de diğer sektörlerde olduğu üzere finansman sorunları yaĢadığı
bilinmektedir. Kanada‟nın Alberta eyaletinde yer alan 400 adet turizm iĢletmesinde yapılan
bir araĢtırma doğrultusunda kendilerine sorulan anket sorularına yanıt veren yöneticilerin %
41‟i finansman sorunları nedeni ile baĢarılarının etkilendiğini ifade etmiĢlerdir (Alberta,
2004).
Mısır‟da

yer

alan

büyüyememesinin temel

Amerikan

nedeni

Ticaret

finansman

Odasına

göre

Mısır

turizminin

sorunları olarak değerlendirilmektedir

(AMCHAM, 2000).
Türkiye‟deki önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla ilinin Bodrum
ilçesindeki 47 KOBĠ turizm iĢletmesinde yapılan bir araĢtırma doğrultusunda iĢletmelerin
%40,4‟lük oran ile yaĢadığı sorunların baĢında finansman sorunu gelmektedir. ĠĢletmelerin
yaĢadığı finansman sorunlarının baĢında ise %25,6 ile kredi teminindeki zorluklar ve %25,6
ile kredi maliyetlerinin yüksek olması nedenleri gelmektedir. (Yılmaz, 2007)
Türkiye‟deki turizm sektörünün de finansman sorunları açısından benzer sonuçlara
sahip olduğu görülmektedir. Ülke KOBĠ‟lerinde görülen finansman sorunlarının turizm
sektöründe de paralellik gösterdiği ve benzer sorunların turizm sektöründe de yaĢandığını
açık bir biçimde anlaĢılabilmektedir.
KOBĠ kapsamına giren konaklama iĢletmelerinin de her KOBĠ gibi belirli özellikleri
vardır ve o özellikler Ģu Ģekilde sayılabilir:
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 Genellikle aile iĢletmeleri olan bu iĢletmelerde yeterli nitelik ve deneyim sahibi
kiĢilerce yönetilmemektedir. Ayrıca turizm alanında eğitim almıĢ kiĢiler ücret
sıkıntıları nedeniyle görev alamamaktadır (Yolal, 2003: 26).
 Ürün ve satıĢa odaklı olan bir yaklaĢım türü tercih edilmektedir. Doğrudan satıĢların
güç olması nedeniyle, tur operatörleri ve seyahat acentelerine ihtiyaç duyulmaktadır
(Yolal, 2003: 26).
 Küçük otel iĢletmelerinin çoğu hobi amaçlı ve insanlarla ilgilenmekten zevk alan
aileler olarak karĢımıza çıkmaktadır. DüĢük emek, yeterli kazanç amacıyla varlığını
sürdürmektedirler (Ġçöz ve Kozak, 2002: 43).
 Küçük ve orta boy konaklama iĢletmelerin dıĢ turizmden etkilenme oranları düĢük,
talepteki azalmalara karĢı da esnektirler (Yolal, 2003: 26).
Küçük ve orta ölçekli konaklama iĢletmelerinin özellikle pazarlama alanında önemli
bir avantajının olduğu söylenebilir. Standardize olmuĢ ürün hizmet ve yapılardan uzak
kalmak isteyen, kitle turizminden zevk almayan fakat kiĢisel tatmin ve kaliteli hizmet
arayan turistlere sunduğu öznellik ve yerel güzelliklerle alıĢılmıĢın dıĢında bir anlayıĢla
hizmet edebilirler. Turizm KOBĠ‟leri az geliĢmiĢ bölgelerdeki geliĢimin kapısını aralayan
bir yapıya sahiptir (Gül,2004: 32).
Gül (2004: 34)‟e göre Türkiye‟de turizm sektöründe faaliyet halinde bulunan
iĢletmelere KOBĠ statüsünün tanınmasına ilk olarak Sekizinci BeĢ Yıllık Kalkınma
Planı‟nda yer verilmiĢtir. Taleplerin değiĢme Ģekline bağlı olarak turizm sektöründeki
iĢletmeleri geliĢmesine öncelik verilmiĢ ve KOBĠ statüsünde değerlendirilmesi ifade
edilmiĢtir.
1.2.4. KOBĠ Kapsamına Giren Konaklama ĠĢletmelerinin Sektöre Sağladığı Avantajlar
ve Dezavantajlar
KOBĠ kapsamına giren konaklama iĢletmelerinin sektöre sağladığı avantajlar Ģu
Ģekilde sıralanabilir (Barutçugil, 1982):
 Mevsimlik olarak kurulmuĢ olan KOBĠ konaklama iĢletmelerinin durgun
dönemlerde mali yükünün büyük iĢletmelere göre daha az olması turizm sektörü ve
ülke ekonomisine avantaj sağlamaktadır.
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 Büyük konaklama tesislerinin kurulma imkanı olmayan bölgelerde KOBĠ
konaklama iĢletmeleri bölgenin yapısını bozmadan, doğaya entegre sürdürülebilir
turizm imkanı sağlayarak sektöre destek olmaktadır.
 KOBĠ kapsamındaki konaklama iĢletmelerinin sermaye gereksinimleri diğer
iĢletmelere oranla daha az olduğu için, istekli, dinamik ve alanında uzman olan
giriĢimciler

yatırım

gerçekleĢtirebilmektedirler.

Turizm

sektörünün

kriz

zamanlarında da giriĢimcilerin bu yönü iĢletmenin varlığını devam ettirebilmesine
olanak sağlamakta ve sektöre zor zamanlarında avantaj sağlamaktadır.
 Ġstihdam edilen personel sayısının büyük iĢletmelere göre az olması nedeniyle etkin
bir kontrol sistemi uygulanabilmekte, bu sayede sektörde kalitenin artmasını
sağlamaktadır.
 KOBĠ kapsamındaki konaklama iĢletmelerinin kuruluĢ sisteminde var olan hiyerarĢi,
yetkili organ sayısının azlığı, kararların erken alınabilmesi ve uygulanabilmesi
sayesinde hızlı geliĢim gösterme potansiyeline sahip olabilmekte ve sektörün
geliĢim hızını arttırmaktadır.
 KOBĠ kapsamındaki konaklama iĢletmeleri turizm sektöründe farklı deneyimler
edinmek isteyen

müĢterilerin

isteklerinin daha hızlı

uygulanabileceği

ve

ihtiyaçlarının karĢılanabileceği iĢletmeler olarak sektör içerisinde esnekliğiyle
ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilmektedir. Bu yönüyle sektörde çeĢitliliği
sağlayarak yeni turistik çekim alanları oluĢturabilmektedir.
 Kalite arayan müĢteriler iĢletmelerden özellikle batı ülkelerinde geçmiĢte olduğu
gibi daima yüksek kalitede servis, içki, yemek ve zevkli, samimi, kibar bir atmosfer
temin etmektedirler. KOBĠ konaklama iĢletmelerinin azalan oda gelirlerini yemek ve
içkiden edindikleri geliri artırarak oda gelirindeki düĢüklüğü telâfi etme imkânları da
vardır. Bu sayede KOBĠ kapsamında yer alan konaklama iĢletmeleri yüksek kalitede
hizmet sağlayarak turizm sektörü gelirine katkı sağlamaktadır.
 Bölgenin çekim gücünü korumak ve geliĢtirmek adına grup halinde çalıĢarak büyük
iĢletmeler gibi reklâm ve rezervasyon olanaklarından yararlanabilen KOBĠ
kapsamındaki konaklama iĢletmeleri, sektöre birlik sağlayarak destek olmakta ve
bulundukları destinasyonun geliĢimini hızlandırmaktadırlar.
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 Küçük ve orta ölçekli konaklama iĢletmelerinin daha verimli çalıĢan oteller olduğu
bilinmektedir. Bunun nedenleri arasında personel ihtiyacının yüksek miktarlarda
olmaması, iĢbirliğinin güçlü olması ve müĢteri psikolojinde daha uygun olması yer
almaktadır.
KOBĠ kapsamına giren konaklama iĢletmelerinin sektöre sağladığı dezavantajlar Ģu
Ģekilde sıralanabilir (Barutçugil, 1982):
 KOBĠ kapsamındaki konaklama iĢletmeleri çoğunlukla geleneksel yapı ile iĢleyen
iĢletmeler olduğundan, eski düĢünce örf ve âdetleri kolay bir Ģekilde bırakıp teknik
geliĢmelere uyum sağlama arzusunu göstermemektedirler. Bu durum sektörün
geliĢim hızını yavaĢlatmakta, iĢletme kalitesinin düĢmesine neden olabilmektedir.
 KOBĠ kapsamındaki konaklama iĢletmeleri genellikle yönetim için gerekli olan
niteliklere ve turizm deneyimine sahip olmayan ortak veya/ve aileler tarafından
yönetildiği görülmektedir. Bu yönetim Ģekli sektörün geliĢme ve kalitesinin
artmasının olumsuz yönde etki etmektedir.
 Personelin düĢük ücret politikası ile çalıĢtırılması nedeniyle turizm eğitimine sahip
personel istihdam edilememektedir. Nitelikli istihdamın olmaması sebebiyle
gereklilikler olması gerektiği gibi yerine getirilememekte ve olumsuz imaj
sergilenmektedir.
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2. BÖLÜM
2. KOBĠ’LERĠN FĠNANSMAN SORUNLARI VE KOBĠ TEġVĠKLERĠ
2.1. KOBĠ’lerin Finansman Sorunları
ĠĢletmelerin kuruluĢ dönemi itibariyle baĢlayan finansman sorunları, iĢletmelerin
faaliyet sürecinde de devam etmektedir. Bu alanda yapılan çalıĢmalara bakıldığında,
Türkiye‟de faaliyet gösteren KOBĠ‟lerin karĢılaĢtığı finansman sorunlarından “özsermaye
yetersizliği” en önemlisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Türkiye‟de bankacılık sektörünün
büyük iĢletmelere öncelik sağlaması, ekonomik ve siyasi dalgalanmalar, devlet tarafından
uygulamaya konulmuĢ olan teĢvik politikalarının yetersizliği KOBĠ‟lerin finansman
sorunlarına gösterilebilecek nedenler arasındadır. ĠĢletmelerin malzeme tedariki, imalat
süreci, pazarlama ve finansman zincirin halkaların gibi birbiri ile bağlantılı oldukları için,
herhangi birinde oluĢabilecek bir sorun iĢletmenin tüm birimlerine etki etmektedir. (Yörük,
2006)
Finansman sorunu KOBĠ‟ler açısından temel sorun niteliğindedir. Bu sebeple
KOBĠ‟lerin iĢlevlerinde var olabilecek herhangi bir sorun kaynağını oluĢturabileceği
söylenebilir. KOBĠ‟lerin karĢılaĢtığı temel finansman sorunlarının temel nedenleri
(akademiktisat, 2007);
 Finansal yönetim konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan iĢletme
yöneticileri,
 Büyük iĢletmelerde karĢılaĢılan ayrı finans bölümünün, küçük ve orta büyüklükteki
iĢletmelerde yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle olmaması ve finansman
sorunlarının, muhasebe bölümü sorumluları tarafından çözülmeye çalıĢılması,
 Emek yoğun üretim faaliyetleri, sermayelerin düĢük olması ve emeğe yönelik
teknolojinin kullanımı nedeniyle, amortismanların kapasiteyi geniĢletici etkisinden
yararlanılmaması,
 KuruluĢ aĢamasında var olan özsermayenin tüketilerek sonraki süreçte daha
maliyetli olan dıĢ kaynaklara baĢvurulması,
 Bankaların kredi sağlarken büyük iĢletmelere sağladıkları öncelik imkânını
KOBĠ‟lere sağlamaması ve KOBĠ‟lere az miktarda ve kısa vadeli kredi sağlamaları,
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 Enflasyon rakamlarındaki artıĢ nedeniyle, yatırım yapmayı düĢünen iĢletmelerin,
ithal edilen ve ülke içerisinde sağlamaya çalıĢtıkları girdilerin fiyatlarının artması,
bu nedenle de finansal sıkıntı içerisine girmeleri,
 Ġhtiyaç duyulan tutarın kredi yoluyla bankadan temin edilmesi sırasında bankaların
uyguladıkları prosedür ve formaliteler,
 Kredinin sağlanabilmesi için bankaların ipotek olarak istedikleri arsa, bina, belirli
miktarda varlık gibi teminatlar,
 Hukuki yapısı itibariyle menkul kıymet ihraç etmek isteyen iĢletmelerin anonim
Ģirket olması gerekirken, KOBĠ‟ler ya tek kiĢi iĢletmesi ya da limited Ģirketler
olması nedeniyle sermaye piyasasından faydalanamamalarıdır.
KOBĠ‟lerin finansman sorunlarını özsermaye yetersizliği sorunu, iĢletme sermayesi
yetersizliği sorunu, kredi ile finansman sorunu, sermaye piyasasından fon sağlayamama
sorunu, finansal yönetimde yetersizlik sorunu, enflasyondan kaynaklı sorunlar, mali yapının
zayıflığından kaynaklı sorunlar ve tedarik ve yönetiminden kaynaklanan sorunlar baĢlıkları
altında incelenecektir.
2.1.1. Özsermaye Yetersizliği Sorunu
Türkiye‟de kiĢi baĢına düĢen milli gelir seviyesinin az olması nedeniyle, tasarruf
eğilim miktarı az kalmakta ve yatımlara yönlendirilecek sermayelerin oluĢmamasına sebep
olmaktadır. Bu sebeple KOBĠ‟lerin ihtiyaç duyduğu fon miktarını kısıtlı olmakta ve yeni
yatırımlar yapmak isteyen giriĢimciler ile küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler için
finansman sorunu açığa çıkmaktadır (Küçükçolak, 1998, 46).
Finansal kurumlar çoğunlukla kuruluĢ aĢaması tamamlanmıĢ ve bilanço cetvelleri
sağlam olan iĢletmelere öncelik vermektedir. Bu sebeple KOBĠ‟ler daha iĢletmelerinin
kuruluĢu aĢamasında özsermaye sıkıntısı ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Yapılan
araĢtırmaların gösterdiği üzere, finansman sorunu yaĢayan iĢletmeler, ilk etapta
özsermayelerine yönelmekte fakat bu yeterli olmamaktadır. Özellikle genel dalgalanmaların
yaĢandığı ve mali piyasada durgunlaĢmaların yaĢandığı dönemlerde, iĢletme kaynağındaki
azalmalar ve enflasyon etkisiyle birlikte girdi fiyatlarında meydana gelen artıĢ iĢletme
sermayesinin azalmasına yol açmaktadır. Ayrıca alacak sıkıntıları nedeniyle nakit akıĢı
sağlayamayan iĢletmeler, iĢletme sermayesi sağlama sorunu ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar.
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Yüksek maliyet nedeniyle kredi alınamaması düĢük kapasite ile çalıĢılmasına neden
olmaktadır (Koyuncu, 2010).
2.1.2. ĠĢletme Sermayesi Yetersizliği Sorunu
Ülkede yaĢanan yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık durumlarının
oluĢmasıyla, KOBĠ‟lerin iĢletme sermayeleri giderek azalmakta ve sıkıntıya sebep
olmaktadır. Enflasyonun yükselmesiyle üretim nedeniyle sağlanan girdilerin maliyetlerinde
artıĢ olmakta ve daha fazla miktarlarda iĢlem sermayesine ihtiyaç olmaktadır (Yörük ve
Ban, 2003; 30).
Sabit varlık yatırımlarını yoğun Ģekilde yapılmıĢ olan ve belirli bir üretim ve satıĢ
kapasiteli iĢletmelerde, yüksek enflasyon dönemlerinde daha büyük iĢletme sermayesine
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın karĢılanma durumu var olan sınırlı kaynaklar ile
çözülemediğinden, KOBĠ‟ler çeĢitli kaynaklardan borçlanma yolu denemekte fakat ağır
banka teminatları ve yüksek maliyetler nedeniyle yeterli kaynağa ulaĢamamaktadırlar.
ĠĢletmenin kuruluĢu aĢamasında yeterli sermayesi bulunmayan ve farklı kaynaklar bulmakta
zorluk yaĢayan KOBĠ‟lerin, modernize olabilmesi ve kapasitesini artırabilmesi için yeterli
atılımları yapabilmesi oldukça zorlu olduğu görülmektedir (Yörük ve Ban, 2003; 30).
2.1.3. Kredi ile Finansman Sorunu
KOBĠ‟ler bankacılık sistemi içerisine girdiklerinde, yüksek faiz oranlar, zor ödeme
koĢulları, yatırım sonucunda yeterli getirinin sağlanamadığı kısa vadeler, kamusal engeller,
teminat unsurlarıyla ilgili yaĢanan sıkıntılarla karĢılaĢmaktadır.
KOBĠ‟lerin kredi değerleri tespit edilirken muhasebe sisteminde var olan sorunlar,
kayıt dıĢı satıĢlarının yüksek olması, gerçek performansları ile bilanço değerlerinin arasında
uyum olmaması, bankalar açısından sorun yaĢanmasına sebep olmaktadır. Kısa vadeli
kaynaklar sayesinde kendine fon sağlayan bankalar, KOBĠ‟lerin aslında ihtiyacı olan orta ve
uzun vadeli kredi ihtiyacını giderememekte ve KOBĠ‟ler finansmana eriĢemeyerek
taleplerinin karĢılanması noktasında sıkıntılar ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar (Cebeci, 2003;
90).
Bankaların genellikle KOBĠ‟lere karĢı fazla ilgili olmadığı gibi, iĢletme küçüldükçe
ilgide azalmaktadır. Çok sayıda küçük miktarlarda kredi isteyen KOBĠ‟lerle ilgilenmek
yerine, büyük miktarlarda kredi alan az müĢteriyle uğraĢmak bankalara daha cazip
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gelmektedir (Ekinci, 2003; 80-81). ĠĢletmeye kredi sağlamaya çalıĢan KOBĠ‟lerin ilk
baĢvurduğu yöntem teminat yöntemidir. Kısıtlı bütçe ve faaliyet alanıyla hareket etmekte
olan KOBĠ‟lerin, kredi sağlamak için bankanın uygun gördüğü bir teminat sunması
gerekmektedir. Bu teminat kimi zaman zorlayıcı kıstaslara da sahiptir (Yörük, 2001; 61).
Kredilerle ilgili en önemli sorunlardan biri de yüksek faiz sorunudur. Büyük
iĢletmelere oranla daha fazla faiz oranıyla karĢı karĢıya kalan KOBĠ‟lerin, var olan yapı
itibariyle krediden faydalanma imkânları sınırlıdır (Gökçe, 1997; 65). KOBĠ sahipleri,
finansman konusunda kredi sağlayabilmek için gerekli fizibilite etüdü, maliyet, finansal
plan gibi iĢlemler hakkında bilgi sahibi olmamaları ve bu konularla ilgili uzmanları kısıtlı
bütçe nedeniyle istihdam edememeleri sebebiyle güçlük yaĢamaktadırlar (Yörük, 2001; 31).
2.1.4. Sermaye Piyasasından Fon Sağlayamama Sorunu
Sermaye piyasaları, iĢletmelere fon sağlamanın yanı sıra riskli projeleri finanse
ederek iĢletmeleri piyasaya tanıtır, denetler ve reel sektörün geliĢmesi destekler. Türkiye‟de
Sermaye piyasaları bakımından Borsa Ġstanbul‟un, KOBĠ‟ler ve reel sektör açısından önemi
büyüktür (Aras ve Müslümov, 2002; 11).
Türkiye‟de KOBĠ‟lerin sermaye piyasasından fon sağlama olanaklarının çok olduğu
söylenememektedir. KOBĠ‟ler açısından halka arz yoluyla fon sağlanması ve borsada kote
alabilmesi için sunulan Ģartların yerine getirilebilme ihtimali pek de mümkün görülmeyen
bir sorundur. Ulusal Pazarlar, SPK' ya göre ortaklık haklarını temsil eden menkul
kıymetlerin yıldız ve ana pazar kotuna alınabilmesi için gerekli bazı Ģartlar Ģunlardır (Borsa
Ġstanbul, 2015: 12):
Çizelge 2.1. Yıldız Pazar ve Ana Pazar Kotasyon ġartları

Halka arz edilen payların piyasa değeri
Toplam Piyasa değeri
Bağımsız denetimden geçmiĢ yıllık
finansal tablolarında dönem kârı olması
Halka arz edilen payların nominal
değerinin sermayeye asgari oranı
Bağımsız denetimden geçmiĢ en son
finansal tablolardaki Özsermaye /
Sermaye Oranı

Yıldız Pazar Yıldız Pazar Grup
Grup 1
2
Minimum
Minimum
250.000.000 TL 100.000.000 TL
Minimum
Minimum
1.000.000.000 TL 400.000.000 TL

Ana Pazar
Grup 1
Minimum
50.000.000 TL

Ana Pazar
Grup 2
Minimum
25.000.000 TL

-

-

Son 2 yıl

Son 2 yıl

Son 2 yıl

Son 2 yıl

%5

%10

%15

%25

0,75'ten büyük

1'den büyük

1'den büyük

1,25'den büyük

Kaynak: Borsa Ġstanbul A.ġ. , Kotasyon Yönergesi (2015)
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 KuruluĢunun üzerinden en az 2 takvim yılı geçmiĢ olması,
 Ortaklığın aĢağıda yer alan gruplardan herhangi birinin Ģartlarının tamamını
sağlaması,
 Finansal durumunun faaliyetlerini düzgün bir Ģekilde yürütebilecek Ģekilde olması,
 Paylar üzerinde, pay sahibinin haklarını kullanmasına engel teĢkil edebilecek
kayıtlar olmaması ve esas sözleĢmenin Borsada iĢlem görecek payların devir ve
tedavülünü kısıtlayıcı hükümler içermemesi,
 Borsa tarafından geçerli görülebilecek mazeretler dıĢındaki sebeplerle son 2 yıl
içerisinde ortaklığın iĢlemlerine 3 aydan fazla ara vermemiĢ olması, hakkında
tasfiye, konkordato veya iflas ertelemesi istenmemiĢ olması ve Borsaca belirlenen
diğer benzeri durumların yaĢanmamıĢ olması,
Üretim ve faaliyetini etkileyecek miktarda önem arz eden hukuki anlaĢmazlıkların
olmaması ve bu hususla birlikte, ihraçcı kuruluĢ ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile
borçlanma araçlarının hukuki durumunun tâbi oldukları mevzuata uygun olduğunun, ihraççı
(Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden anonim ortaklıklar) ile doğrudan ya da dolaylı
iliĢkisi olmayan bir hukukçu tarafından düzenlenen hukukçu raporu ile belgelenmesi
gerekmektedir (Borsa Ġstanbul, 2015: 12).
2.1.5. Finansal Yönetimde Yetersizlik Sorunu
Küçük ve orta büyüklüklerdeki iĢletmelerde finans konusunda baĢarılı politikalar
edinilmemesi ve geliĢigüzel yönetimlerle yoluna devam etmesi nedeniyle finansal
yönetimde yetersizlik sıkça karĢılaĢılan bir sorun olmaktadır (Kutlu ve Demirci, 2007: 194).
KOSGEB tarafından yapılan bir araĢtırmada KOBĠ‟lerin yönetim problemlerinden
bazıları aĢağıda yer almaktadır (Yörük ve Ban, 2003: 37-38):
 Faaliyet konusunda bilgi yetersizliği
 Muhasebe konusunda bilgi yetersizliği
 Analiz alanında yetersizlik
 Vergi yükümlülükleri hakkında bilgi yetersizliği
 Yabancı kaynak karĢılama konusundaki yetersizlik
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 Prim ödeme ile ilgili bilgi yetersizliği
 Sürekli olarak öz kaynakları kullanma isteği
 Tasarrufların bilinç dıĢı kullanımı
Bu ve benzeri problemler sebebiyle küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler istedikleri
seviyelere ulaĢamamaktadırlar.
2.1.6. Enflasyondan Kaynaklı Sorunlar
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin etkili bir Ģekilde devamlı yükselmesi nedeni ile
paranın sürekli olarak değer kaybetmesi sonucunda tüketicilerin satın alma gücünü
kaybetmesidir. Bu tanım çerçevesinden de anlaĢılacağı üzere, enflasyon sadece belirli bir
ürünün veya hizmetin fiyatının tek baĢına artması değil, fiyatlar genel düzeyinin sürekli bir
artıĢ göstermesi durumudur. Bir ekonomide bazı malların fiyatları artarken bazılarının da
düĢtüğü bilinmektedir fakat önemli olan ortalama fiyatların seyridir. Ortalama fiyatların
seyri, fiyat endeksleri ile ölçülmektedir (TÜĠK, 2008).
Ekonomide yaĢanan sorunlar sürecinde finansman kaynaklarına ulaĢma durumu
zorlaĢmaktadır. Büyük ölçekli iĢletmelere kıyasla KOBĠ‟lerin bu durumdan daha fazla
etkilendiği görülmekte ve iĢ yapma kapasitesinin azaldığı görülmektedir (Mudud, 1999: 2).
Yüksek enflasyon oranlarının görüldüğü ülkelerde, vergi ve enflasyon oranları
büyük iĢletmeler için olduğu kadar KOBĠ‟ler için de finansman ihtiyacını artırmaktadır.
Bilgiye ve finansmana ulaĢma maliyetleri yüksek olan KOBĠ‟ler, büyük iĢletmelere oranla
daha az imkâna sahip olmaları nedeniyle daha fazla zorlanmaktadırlar. (Doğan, 2007: 100).
KOBĠ‟lerin enflasyonist ortamdaki durumları açıklanırken tasarruf-kredi iliĢkisinin
göz önünde bulundurulması sorunların anlaĢılmasını kolaylaĢtırabilmektedir. Enflasyon
sebebiyle tasarrufa yönelen iĢletmeler, tasarruflarını enflasyona karĢı korumak amacı ile reel
faizi talep etmektedirler. Fakat bu yüksek faizler, otomatik olarak yüksek kredi maliyeti
olarak karĢılarına çıkmaktadır. Bu durum, yeni yatırım yapmayı planlayan iĢletmeleri
caydırıcı yönde etkiye neden olmaktadır. Enflasyonun neden olduğu ithal girdi pahalılığı
yanında yerli girdilerin fiyatlarının da artması sonucunda iĢletmeler stokçuluğa
zorlamaktadır. Fakat aynı yönde firmaların iĢletme sermayesine olan ihtiyacını artırmakta ve
likidite yapılarını negatif yönde etkilemektedir (Uludağ, 1996: 95). Girdi fiyatlarının
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yükselmesi sonucunda ürün fiyatlarının gerektiği ölçüde yükseltilemiyor olması, KOBĠ‟lerin
otofinansman olanaklarını daraltmakta ve finansal sıkıntılar yaĢamasına neden olmaktadır.
Bununla beraber, alımların peĢin olarak yapılması, satıĢların daha çok vadeli yapılması, bu
iĢletmelerin nakit dengelerini önemli oranda bozmaktadır (Bağrıaçık, 1989: 123).
Sonuç olarak bu sorunlar, KOBĠ‟lerin, yeterli özsermayeye sahip olmamaları sebebi
ile dıĢ kaynaklara baĢvurmasına neden olmaktadır. Fakat söz konusu kaynakların
maliyetinin yüksek olması, kârlılık seviyesini düĢürmekte ve firmaların malî krizlere
girmesine sebep olmaktadır (Uludağ, 1996: 95).
2.1.7. Mali Yapının Zayıflığından Kaynaklı Sorunlar
Ekonomide dalgalanmaların yaĢandığı zamanlarda devletler yüksek oranlarda iç
borçlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç sonucunda mali piyasadaki önemli aktörler
olan bankalar, üretim halinde olan iĢletmelere kaynak sağlamak yerine, yüksek oranlı faiz
getirisi sunan devlete kaynak oluĢturmayı tercih etmektedirler (Öcal, 2009: 112). Bunun
sonucunda dolaĢımdaki para miktarı azalmakta ve kredi bulma Ģartları ağırlaĢmaktadır.
Örneğin, iĢletmeler için kredi maliyetleri yükselirken vadeler kısalmaktadır. Bu durum
KOBĠ‟lerin kredi kullanma olanaklarını kısıtlamaktadır.
Mali yapıları bakımından büyük iĢletmeler kadar güçlü olmayan KOBĠ‟ler, kredi
kurumları açısından da gücü olmadığı için iyi karĢılanmamakta ve zorluklara maruz
kalmaktadırlar. Hâlihazırda finansal yapıları zayıf olan KOBĠ‟lerin, yatırımları ve
büyümeleri için gerekli olan finansman kaynağına ulaĢmaları oldukça güçtür. Kredi
maliyetlerinin yüksek olması ve sermaye piyasasından gerektiği gibi yararlanamamaları
KOBĠ‟lerin ölçeklerinden ve mali yapılarından kaynaklanan finansal sorunları olarak ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca, sağlıksız mali tablo ve muhasebe kayıtları, kayıt dıĢı faaliyetlerin
fazlalığı nedeniyle de bankalar tarafından sağlıklı bir Ģekilde değerlendirilemeyip, kredi
alma olasılıkları azalmaktadır (Doğan, 2007: 99).
2.1.8. Tedarik ve Stok Yönetiminden Kaynaklanan Sorunlar
KOBĠ‟ler sınırları belirli Ģekilde hareket etmektedirler. Ellerindeki fon miktarına
göre hareket eden KOBĠ‟ler, büyük iĢletmelere oranla daha az miktarlarda ürün tedarik
etmektedirler. KOBĠ‟lerde büyük iĢletmeler gibi kendilerine daha fazla getirisi olabilecek
Ģekilde yüklü miktarlarda ürün tedarik etmek isteğindedirler fakat finansman kaynaklarının
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kısıtlı olması nedeniyle bu yüklü miktarlardaki tedarikleri belirli zaman aralıklarıyla
yapabilmektedirler (Yanmaz, 2004: 4)
ĠĢletmelerin sektörel konumları ve ürün çeĢitliliğine göre stokları da değiĢkenlik
göstermektedir. Stokların maliyeti ile stok mal bulundurmanın kazancı durumları arasında
analizler yapılarak, en uygun stok miktarı üzerine karar verilmesi gerekmektedir. ĠĢletmeler
stok bulundurma, az stokla çalıĢma ya da stok temin etmenin getirdiği maliyetleri
karĢılamak durumundadırlar. Finansal anlamda yapıları güçlü olmayan iĢletmelerin ürün
maliyetlerinin yüksek olmasının nedenlerinden biri de, iĢletmelerin stok kontrolünde
baĢarısız olmalarıdır. (ĠTO, 1999: 5)

2.2. Türkiye’de Finansal Destek Sağlayan Kurum ve KuruluĢlar
Türkiye‟de finansal destek sağlayan kurum ve kuruluĢlar 9 ana baĢlık altında
incelenmiĢtir.
2.2.1. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliĢtirme ve Destekleme BaĢkanlığı (KOSGEB)
KOSGEB, “20 Nisan 1990 tarihinde 20498 sayılı kanunla” kurulmuĢtur. KOSGEB
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile bağlantılı bir kamu kuruluĢudur (Ekinci, 2003: 42).
KOSGEB‟in kurulma amacı küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluĢlarının ekonomide var olan
katkılarının daha da artırılmasını ve sözü geçen iĢletmelerinin geliĢmiĢ teknolojiler ile dünya
çapındaki pazarlarda daha etkin rekabet edebilecek güce sahip olabilmelerini sağlamaktır
(Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 212; Alpugan, 1998: 10).
Bu amaç doğrultusunda KOSGEB‟in bulunduğu faaliyetlerin ince ayrıntılarına
gidildiğinde KOBĠ‟lere bilginin ve teknolojinin kazançlarından yararlanmalarını sağlama,
bu iĢletmelerin gerekli bilgi ağını oluĢturarak iĢletme temel faaliyetleri konularında
rehberlik yapma gibi iĢlevleri üstlendiği görülmektedir. Ayrıca KOSGEB aracılığı ile
yürütülen faaliyetler arasında, KOBĠ‟lerin yeni fikirler üretimine ve buluĢlara yönlendirme,
iĢletmeler arasında koordinasyon sağlama ve uygulamalı eğitim programlarını düzenleme de
yer almaktadır. Finansal açıdan KOBĠ‟lere verilen destek ve hizmet olarak KOSGEB
tarafından finansal kaynakların bu iĢletmeler tarafından kullanımının artırılmasını sağlamak
ve iĢletmelere fayda sağlayacak yurtiçi ve yurtdıĢı kaynakları göstermek gibi hizmetler
yürütülmektedir. Bunun yanı sıra bu kuruluĢ KOBĠ‟lerin finansal destek araçlarından daha

49

yaygın yararlanmaları doğrultusunda yeni finansal modeller oluĢturarak hayata geçirmek
vazifesini üstlenmektedir (KOSGEB, 2002).
KOSGEB‟in 2017 yılı destekleri arasında Ģunlar gösterilebilir (KOSGEB, 2017):
 Yeni GiriĢimci Desteği ile, geri ödemesiz toplamda 50.000 TL geri ödemeli 100.000
TL kredi imkanı sağlamaktadır.
 Genel Destek Programı kapsamında “Yurt DıĢı ĠĢ Gezisi Desteği, Nitelikli Eleman
Ġstihdam Desteği, DanıĢmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Tasarım Desteği, Yurt Ġçi
Fuar Desteği, Belgelendirme Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, Enerji
Verimliliği Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Gönüllü Uzmanlık Desteği, Tanıtım
Desteği, EĢleĢtirme Desteği, Lojistik Destekleri Sınai Mülkiyet Hakları Desteği” ile
15 farklı konuda 470.000 TL‟ye kadar destek sağlamaktadır.
 ĠĢbirliği Güç birliği Destek Programı kapsamında, tek baĢına büyümekte zorlanan ve
iĢbirliğine ihtiyaç duyan iĢletmelere 1.500.000 TL‟ye kadar destek amaçlanmıĢtır.
 KOBĠGEL

-

KOBĠ

GeliĢim

Destek

Programı

ile

akıllardaki

projeleri

değerlendirmek amaçlı geri ödemesiz 300.000 TL‟ye, geri ödemeli 700.000 TL‟ye
kadar da destek verilmektedir.
 AR-GE, Ġnovasyon Destek Programı ile küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin
bilim ve teknolojiye dayalı fikirlerin desteklenmesi amaçlanmıĢ 1.500.000 TL‟ye
kadar destek sağlanmaktadır.
 Endüstriyel Uygulama Destek Programı sayesinde üretimlerin kalitesinin artırılması,
maliyetlerinin düĢürülmesi, yeni tekniklerin uygulanabilmesi ve pazara uygun
Ģekilde ürünlerin ticarileĢtirilmesi için 1.500.000 TL‟ye kadar destek verilmektedir.
 KOBĠ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (KOBĠ Teknoyatırım) ile
teknolojik alanda ar-ge faaliyetleriyle ortaya çıkan ürünlerin ticarileĢmesi, ülke
ekonomisine katkı sağlaması için pazarda yer almak ve teknolojik ürün ihracatını
artırmak amacıyla geri ödemeli veya ödemesiz 5.000.000 TL‟ye kadar kredi imkanı
sunmaktadır.
 GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası KOBĠ Destek Programı sayesinde küçük ve orta
büyüklükteki iĢletmelerin sermaye piyasasına girmelerini teĢvik etmek ve Borsa
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Ġstanbul‟da yer almaları sağlanmak amacıyla 100.000 TL‟ye kadar destek
verilebilmektedir.
 Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı sayesinde
uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ile iĢletmelerin geliĢmiĢ giriĢimcilik
ekosistemleri içerisinde yer alması sağlamaya çalıĢılarak 60.000 ABD Doları‟na
kadar destek sağlamaktadır.
 Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (Teknopazar) ile teknoloji
anlamda altyapılı KOBĠ‟lerin uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması,
tanıtılması ve pazarlanması amaçlanmakta ve 150.000 TL‟ye kadar destek
verilmektedir.
 Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında ithalat fiyatı yüksek olan ürünlerin
yerlileĢtirilmesi, yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBĠ‟ler ile büyük
iĢletmelerin birlikte hareket edebilmesi, cari açığın azaltabilmesine katkı
sağlayabilecek projeleri desteklemek amacıyla 5.000.000 TL‟ye kadar destek
sunulmaktadır.
 Kredi Faiz Desteği programı sayesinde KOSGEB, KOBĠ‟lerin istihdamı artırmaları,
finansman sorunlarını çözmeleri, uluslararası pazarda rekabet edebilmeleri ve kalite
standartların artırılması amacıyla 300.000 TL‟ye kadar destek sağlamaktadır.
 KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri programı ile uluslararası firmalarla rekabetin
sağlanması, kalitenin artırılması ve teknik anlamda destek ile 9 ildeki KOSGEB
müdürlüklerinde bulunan 11 laboratuvar ile hizmet vermekte, metal, plastik ve
kauçuk laboratuvarlarındaki test maliyetlerinde %50 oranında destek vermektedir.
2.2.2. Banka Kredileri
Ülkemiz KOBĠ‟leri çoğunlukla banka kredisi kullanmak yerine özsermaye
kullanmayı tercih etmektedir. KOBĠ‟lerin özsermayeden farklı olarak diğer finansman
kaynaklarından yararlanmak istememelerinin nedeni arasında, finansman maliyetinin
yüksek olması ve özsermaye dıĢı finansman temininde karĢılaĢılan güçlüklerden kaynaklı
finansman riski gelmektedir (Yücel, 2001:13). KOBĠ‟ler genellikle iĢletmenin kuruluĢ
aĢamasında, faiz miktarlarına boyun eğmemek için gerekli finansman ihtiyacını özsermaye
ile finanse etmektedir. Bu iĢletmeler sonraki aĢamalarda ve geliĢme dönemlerinde ise
iĢletme dıĢı finansal kaynaklara baĢvurma eğilimindedirler (Çetin ve Bıtırak, 2009:129).
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KOBĠ‟ler ülkemiz ekonomisinde, istihdamda, yatırımlarda ve kalkınmada önemli bir
pozisyona sahip olmasına rağmen, kredilerden aldığı pay oranı %5‟leri aĢmamaktadır. Oysa
KOBĠ‟ler, ABD‟de %42,7, Japonya‟da %50 oranlarında kredilerden pay almaktadırlar
(Yücel, 2001:9). Ġngiltere‟deki KOBĠ‟ler finansman gereksinimleri çoğunlukla banka
kredilerinden karĢılamakta ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki KOBĠ‟lerde banka
kredilerine öncelik vermektedir. Bunun dıĢında orta ölçekli KOBĠ‟ler hisse senedi
piyasasında da faaliyet göstermektedir. Ġsveç‟te bulunan KOBĠ‟ler ise banka kredileri ve
Ģirket karları kredileri ile her iki finansman kaynağından da ağırlıklı olarak
faydalanmaktadır (Bayraktar ve Köse, 2004: 13-14).
KOBĠ‟ler bankalardan kredi alma eğilimi gösterdiklerinde kredi teminini zorlaĢtıran
bazı etmenler ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu iĢletmelerde muhasebe sisteminin tam olarak
oturmamıĢ olması ve kayıt dıĢı satıĢlar olması sebebiyle bilançoları gerçeği yansıtmamakta
ve bu sebeple iĢletmeler kredi temininde zorluklar yaĢanmaktadır (Cebeci, 2003: 90). Ayrıca
KOBĠ‟lerin kredi talebinde, karĢılarına çıkmakta olan bir baĢka engel de kredi
kuruluĢlarının teminat talebi olarak görülmektedir. Bu kuruluĢların teminat talebini
karĢılayabilmek KOBĠ‟ler için pek kolay olmadığından, KOBĠ‟lerin elde ettiği kazancı
taĢınmazlara yatırması gerekmektedir. KOBĠ‟lerin uzun vadeli finansman ihtiyacını
karĢılamada, ülkemizde faaliyet gösteren finansman kuruluĢları yetersiz kalmakta olduğu
görülmüĢtür. Bu finans kuruluĢları genellikle çeĢitli kuruluĢlar ile KOBĠ‟ler arasında
aracılık faaliyeti göstermektedir (Çetin ve Bıtırak, 2009: 132).
KOBĠ‟lerin bankalardan bazı beklentileri olduğu görülmektedir. Bu beklentiler Ģu
Ģekilde sıralanabilmektedir (Çelikkol vd., 2008:262-263):
1. Bilgi bankalarının ve danıĢma hatlarının kurulması,
2. Bankaların tüm iĢlemlerini güven içerisinde ve zamanında yerine getirmesi,
3. KOBĠ‟leri aynı banka ile uzun süreli iliĢki kurarak elde edilen faydayı en üst
düzeye taĢıyabilmesi,
4. Kredi temin sürecinin hızlı bir Ģekilde tamamlanması,
5. Alternatif teminat imkânları sağlanmasıdır.
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2017 Eylül dönemi bankacılık temel göstergeleri verilerine göre kredilerin dağılımı
içerisinde KOBĠ kredilerinin payı %25 oranında, KOBĠ kredilerinin miktarı ise 498 milyar
TL olarak gerçekleĢmiĢtir. KOBĠ‟lere bankalar aracılığı ile verilen kredi desteği 2010
yılında 125.5 milyar lira iken, 2016 yılında bu destek 420.5 milyar lirayı aĢmıĢtır. 2017
yılında ise bankalar tarafından kullandırılan KOBĠ kredileri 490.3 milyar lirayı geçmiĢtir.
Aynı dönemlerin KOBĠ kredi kullanım miktarları 2016‟dan 2017‟ye yılın ilk 8 ayı
karĢılaĢtırıldığında % 22.1 oranında arttığı görülmektedir (BDDK, 2017).
2.2.2.1. Türkiye Halk Bankası Anonim ġirketi
Halkbank 1933 yılında “2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu”
kapsamında kurulmuĢtur. KOBĠ‟lere esnaflara ve sanatkârlara finansman sağlamak amacı
doğrultusunda kurulmuĢ olan Halk Bankası Türkiye‟nin 3 büyük Kamu Sermayeli Bankaları
(Devlet Bankaları) arasında yerini almakta olup yurt içerisinde çok sayıda Ģube ve atm „ye
sahiptir. Halkbank‟ın Halk Bank KOBĠ adıyla sağlamıĢ olduğu hizmetler Ģöyle sıralanabilir
(Halk Bankası, 2017) :
 Esnaf, Ticaret, Sanayi Odalarından birine yada Meslek Odalarına (Eczacılar Odası,
Mimarlar Odası vb. ) kayıtlı olan tüm küçük ölçekli iĢletmelere sunulan “Halk ĠĢlem
Kredisi”
 KOBĠ Sanayi Kredisi
 Finansal Destek Kredisi
 ĠĢ Makineleri Kredisi
 Ürün GeliĢtirme Kredisi
 ISO 9000 ve CE Kredisi
 Fuar ve Sergilere Katılma Kredisi
 ĠĢyeri Edindirme Kredisi
 Yüksek Teknoloji Kredisi
 Nakit-Gayri Nakit Krediler
 Bilgisayar Yazılım Kredisi
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 Turizm sektöründe içerisinde faaliyet halinde bulunan iĢletmelerin tamir-bakım,
yenileme, donanım ve tefriĢ malzemesi temini ile diğer gereksinimleri gibi
ihtiyaçtan kaynaklanan “ölü sezondaki” finansman ihtiyaçlarının karĢılanması
amacıyla kullandırılan “GüneĢ Kredisi”
 Tarım Sektörüne Yönelik Tarım Destek Kredisi, Seracılık Kredisi, Traktör ve Tarım
Makineleri/Ekipmanları Kredisi
 Eximbank tarafından, belirli ürünlerin serbest dövizle kesin olarak ihraç edilmesi
sözü karĢılığında kullandırılan ve Halk Bankası‟nca aracılık edilen Yeni Türk Lirası
ve Döviz Ġhracat Kredisi
 Toplu ĠĢyeri Kredisi, Konut Yapı Kooperatifi ĠnĢaat Kredisi,
 Esnek Ödemeli Kredi ve Bütçe Kredisi
 Kadın GiriĢimci Kredisi
 Franchising Kredisi
 Halk Bankası ve KOSGEB arasında yapılan protokol kapsamında, faizin tamamının
KOSGEB, anaparasının Halk Bankası tarafından karĢılanacağı sıfır faizli, KOSGEB
KOBĠ Ġhracat Destek Kredisi ve KOSGEB KOBĠ Ġstihdam Destek Kredisi. Belirli
koĢulları sağlayan iĢletmelere kullandırılacak KOSGEB KOBĠ Ġhracat Destek
Kredisi‟nin azami limiti 50,000 TL kredi vadesi, ilk 12 ay geri ödeme olmaksızın
dönemli olmak üzere kalan miktarı 3‟er aylık sürelerle eĢit taksitler halinde ödemeli
olarak toplam 36 aydır (Halk Bankası, 2017). Halk Bank KOSGEB destekli,
“KOSGEB Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği”, “KOSGEB Destek Programları
için Teminat Mektubu”, “KOSGEB 2017 Acil Destek Kredisi” sağlamaktadır.
 TÜBĠTAK KOBĠ Ar-Ge Programı kapsamında da KOBĠ‟leri Ar-Ge yaptırmaya
imrendirmek için firmalar aracılığı ile gönderilen ilk 2 projenin % 75‟e kadar geri
ödeme olmaksızın desteklenmesini amaçlamaktadır. Projede üst limit 400,000 TL
olarak belirlenirken destek süresi 18 ay, destek oranı da %40 ila %75 arası olarak
belirlenmiĢtir. (Halk Bankası, 2017)
2.2.2.2. Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı
Vakıflar Bankası 11 Ocak 1954 tarihinde Adnan Menderes „in özel talimatı
sonucunda “6219 sayılı özel kanun ile” 50.000.000 TL sermaye ile kurulmuĢtur.
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Türkiye‟nin 3 kamu sermayeli bankalarından birisi olan Vakıflar Bankası Türkiye
Cumhuriyeti Devleti„nin köklü bankalarından birisidir. Sermayesinin %59‟u Vakıflar Genel
Müdürlüğü‟ne, %16‟sı Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı
Vakfı‟na ait olmak üzere, %25‟i halka açık olan Vakıflar Bankası tarafından “KOBĠdost
Kredileri”

adı

altında

verilen

krediler

aĢağıdaki

Çizelge

2.3‟de

belirtilmiĢtir.

(VAKIFBANK, 2017)
Çizelge 2.2. Türkiye Vakıflar Bankası KOBĠ Kredileri
Kredi Tipi
Nakdi
Krediler

Kredi Adı
“ĠĢletme Ġhtiyaç Kredileri, Plaka Kredileri, ĠĢyeri Edindirme Kredileri, Ticari Araç
Kredileri, Ticari Bankomat 7/24 Kredisi, Rotatif Krediler, Spot Krediler, Dövize
Endeksli Kredi (DEK), Döviz Kredileri, Ġskonto / ĠĢtira Kredileri, Çek/Senet KarĢılığı
Krediler, Enerji Verimliliği Kredileri, Altın Kredileri”

Gayri Nakdi
Krediler

“Akreditif Kredisi, Kabul/Aval Kredileri, Teminat ve Referans Mektupları kredileri”

Proje ve
Yatırım
Kredileri

“Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Krediler, EBRD Kaynaklı Kadın GiriĢimcilere
Destek Paketi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler, Diğer Yatırım
Kredileri, Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası Kaynaklı Krediler, Eximbank Kredileri,
New York ve Viyana Kredisi, Proje Finansmanı Kredileri, IPARD Hibe Destekli
Yatırım Kredisi, KOBĠ Enerji Verimliliği Projesi (Dünya Bankası Kaynaklı),
TURAFF Türkiye Tarım ĠĢletmeciliği Finansman Kredisi, KFW ĠĢletme ve Yatırım
Kredisi”

DıĢ Ticaret
Kredileri
Diğer
Krediler

“Eximbank Kredisi, Yabancı Para ĠĢtira Kredisi, Ülke Kredisi, Kabul/Aval Kredileri”
“TMO Makbuz Senedi KarĢılığı Kredi”

Kaynak: VAKIFBANK, 2017

2.2.2.3. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim ġirketi
Ziraat Bankası, Türkiye‟de ulusal anlamda nitelik sahibi bir bankacılık anlayıĢı
olmadığı zamanda 1863 yılında milli bankacılık sisteminin ilk örneğini oluĢturarak faaliyete
geçmiĢtir. 1924 Mart‟ında TBMM‟de kabul edilen Ziraat Bankası bütçe kanunu kapsamında
banka bir Anonim Ortaklık haline getirilmiĢtir. “25 Kasım 2000 tarihinde kabul edilen 4603
sayılı kanunla” T.C. Ziraat Bankası, Anonim ġirket hâline getirilmiĢtir. 2014 yılında Ziraat
Bankası tarihinde ilk defa uluslararası piyasalarda tahvil ihracı gerçekleĢtirmiĢ ve Katılım
Bankası kurulması için faaliyet izni almıĢtır. Banka 2015 yılında 2014 yılının vergi
rekortmeni olmuĢ ve toplam aktiflerini 302 milyon TL‟ye yükseltmiĢtir. Bu toplam
aktiflerin içinde kredilerin rakamsal payı 186 milyar TL, mevduatın payı 186 milyar TL
olmuĢtur. Banka, son 10 yıldır 800 bin GiriĢimci KOBĠ‟ye 725 milyar TL finansman
olanağı sağlamıĢtır. 2017 yılında ise Ziraat Bankası marka değeri açısından Türkiye‟nin en
çok artıĢ sağlayan banka markası olmuĢtur (Ziraat Bankası, 2017).
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Ziraat Bankası tarafından sağlanmakta olan KOBĠ kredileri aĢağıdaki Çizelge 2.4‟de
belirtilmiĢtir.
Çizelge 2.3. Ziraat Bankası KOBĠ Kredileri
Kredi Tipi
Nakdi
Krediler
Gayri Nakdi
Krediler
Diğer
Krediler

Kredi Adı
“GiriĢimciye Değer Kredisi, Turizm Destek Paketi, Eczane Destek Paketi, Ġskonto ve
ĠĢtira Kredisi, Nakit Yönetimi Kredisi, Dövize Endeksli Kredi / Spot Dövize Endeksli
Kredi, Spot Krediler, KOBĠ Kredili Mevduat Hesabı (KKMH), Döviz Kredileri,
Taksitli Döviz Kredileri, Yerli Makine Ġmalat Destek Kredileri, Engelsiz Destek
Paketi, Kadın GiriĢimci Destek Paketi”
“Teminat Mektupları, Referans Mektupları”
“Tarım Kredileri, Borçlu Cari Hesap Kredisi, Gün içi Kredi, Taksitli Krediler, Plaka
Kredisi”

Kaynak: Ziraat Bankası, 2017

2.2.2.4. Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Cumhuriyet öncesi dönemden kalan bankaların gerekli katkıları sağlayamaması
nedeni ile Cumhuriyet‟in ilanının ardından Ġzmir Ġktisat Kongresi sırasında, ekonomik
anlamda geliĢme, bankacılık sektörüne gerekli desteğin verilmesi ve teĢvik birimlerinin
oluĢturulması ile konu ile ilgili yardımın devlet tarafından sağlaması gerektiği belirtilmiĢtir.
Bu gereklilik sayesinde bankacılık sektörü ülkemiz ekonomisi adına önemli bir rol almaya
baĢlamıĢtır. (Kandemir, 2002: 30-50)
Türkiye‟de bankacılık sektörü iki temel baĢlık üzerinde ticari bankalar ve kalkınmayatırım bankaları Ģeklinde adlandırılmıĢtır. Bu Ģekilde adlandırılmanın temel nedeni
mevduat toplama yetkileriyle ilgilidir. Mevduat toplama yetkisi bulunan ticari bankalar,
kredi verme ve factoring gibi finansal iĢlemlerin yanında para piyasası iĢlemleri de
yapabilmektedir. Kalkınma-yatırım bankaları ise mevduat yetkisi bulunan bankalarda
yapılan iĢlemlerin yanı sıra finansal kiralama iĢlemi de yapabilmektedir. Bu bankaların
üstlendiği iki önemli finansal görev vardır. Bu görevler Ģu Ģekilde sıralanabilir: (Kandemir,
2002: 30-50)
 Turizm ve sanayi sektörlerinde yer alan özel sektör projelerine orta ve uzun vadeli
sabit sermaye yatırımı sağlamak.
 Yeni fikir ve iyileĢtirme projeleri için özsermaye kaynak oluĢturmak.
Kalkınma-yatırım bankaları aracılığı ile turizm sektörünün %95‟lik kısmı sermaye
sağlamaktadır. Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan turizm sektörüne dolayısı ile
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ülke ekonomisine, kalkınma-yatırım bankalarının yararı göz ardı edilemeyecek kadar önem
arz etmektedir. Kalkınma-yatırım bankaları özsermaye kaynağı oluĢmasını sağlayarak yeni
projelerle ekonominin hareketlenmesine, iĢgücü oluĢmasına ve küçük iĢletmelerinde
büyümesine imkân sağlamaktadırlar.(Kandemir, 2002: 30-50)
2.2.3. Kredi Garanti Fonu (KGF)
Kredi Garanti Fonu iĢletme ve AraĢtırma A.ġ., KOBĠ‟lerin mesleki uğraĢlarına yarar
sağlayacak kredilere teminat olanakları sunmak amacıyla birçok kuruluĢlar tarafından 1991
yılında kurulmuĢtur (Alpugan,1998:517).
Kredi Garanti Fonu‟nu kuran kuruluĢlar arasında Türkiye Orta Ölçekli ĠĢletmeler
Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV), Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mesleki
Eğitim Ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEK-SA), KOSGEB ve Türkiye Halk
Bankası A.S. yer almaktadır. Bu Alman modeli Türkiye ve Almanya arasında imzalanan bir
teknik iĢbirliği anlaĢması çerçevesinde Türkiye‟de uygulamaya konulmuĢtur. Bir finans
sistemi olarak tanımlanabilen Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından KOBĠ‟lerin ticari
bankalardan alacakları kredilere belli bir komisyon karĢılığında kredinin geri ödeneceğine
dair teminat verilmektedir. Komisyon karĢılığı tutarı %2-%3 arasında değiĢebilmektedir
(SPK ,2003:12).
Kredi Garanti Fonu‟nun kuruluĢ amacı, riskin paylaĢımı standardına dayanan kredi
garanti sistemi sayesinde daha geniĢ bir kitleye, daha düĢük maliyetle KOBĠ‟lere yönelik
devamlı bir kredilendirmedir. Ayrıca küçük ve orta boy iĢletmelerin ihtiyaçlarına göre, orta
ve uzun vadeli, müsait Ģartlarda kredi sağlayabilmeleri kredi teminatı ile kolaylaĢtığı
görülmektedir. KGF iĢlevi sonucunda KOBĠ‟lerin teminat sorunu çözülmüĢ gözükmekte ve
dolayısıyla KOBĠ‟lerin de banka kredilerinin kullanma imkânı doğmaktadır. Bu kuruluĢ
kefaleti, kamusal teĢvik programlarının doğrultusunda da önem arz etmektedir. Özellikle
KGF‟nun KOBĠ‟lere sağladığı teĢvikli kredilere verdiği garantiler aracılığı ile birçok proje
hayata geçmiĢtir (Çolakoglu, 2002: 165-167).
30 Kasım 2017 tarihi itibariyle KGF dâhilinde 364.025 adet iĢletme yer almakta ve
199.500 milyon TL kefalet hacmi ile 220.800 milyon TL kredi hacmi bulunmaktadır. Ayrıca
2017 Eylül ayı KGF hazine destekleri verilerine göre yararlanılan kredilerin %74.6‟sını
KOBĠ‟ler oluĢturmaktadır. (KGF, 2017)
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Kredi Garanti Fonu KOSGEB, TÜBĠTAK, TTGV, TÜRK EXĠMBANK, Bilim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlara kefalet vermektedir. Bu yanı sıra Al Baraka,
A Bank ve A Lease, Akbank ve Aklease, Anadolu Bank, HSBC, Fiba Banka, Deniz Bank,
Burgan Bank ve Burgan Leasing,Vakıf Katılım, Türkiye Finans Bankası, Kuveyt Türk,
ING Bank ve ING leasing, Garanti Bankası ve Garanti Leasing, Odeo Bank, Nurol Bank,
QNB Finans Bank ve QNB Finans Leasing, TSKB, Türk Eximbank, TEB, Halkbank ve
Halk Leasing, Vakıfbank ve Vakıf Leasing, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Ziraat
Leasing, Yapı Kredi ve Yapı Kredi Leasing, Türkiye ĠĢ Bankası ve ĠĢ Leasing,T-Bank,
ġekerbank ve ġeker Leasing isimli finans kuruluĢlarına kefalet vermektedir (KGF, 2017).
2.2.4. Eximbank Kredileri
KOBĠ‟ler ülke içinde yaptıkları üretim faaliyetine ek olarak, ihracatına yönelik
üretime yöneldiğinde ek finansman ihtiyacı duymaktadır (GüneĢ ve Uğur, 2007:25). Genel
olarak ülkelerde ihracatın finansmanı için dört birimden oluĢan kurumsal mekanizma
mevcuttur. Bunlar aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Delice, 2001:350):
1. Merkez Bankası, iĢletmelerin ihracat finansmanında kullanabilmelerine yönelik
politikalar oluĢturmakta ve ihracat iĢlemlerini yeniden finanse etmektedir.
2. Ticari bankalar, sevkiyat öncesinde ve sevkiyat sonrasında iĢletmelere finansman
sağlamaktadır.
3. ĠĢletmelere sevkiyat öncesinde ve sevkiyat sonrasında finansman ile refinansmanı,
orta ve uzun vadeli kredilerle destekleyen ihracat-ithalat bankası türünde uzmanlaĢmıĢ bir
finansman kurumdur.
4. Ġhracatla bağlantılı olarak oluĢabilecek ticari ve politik risklere karĢı, iĢletmelere
sigorta veren bir ihracat kredi sigorta birimidir.
Son iki maddede yer alan kredi ve sigorta imkânı genellikle Eximbank olarak
adlandırılan ihracat destek kuruluĢları tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde ihracatı
geliĢtirmek ihraç yapılan ürünleri çeĢitlendirmek, ihracatçıların yeni pazarlara açılmasına
yardımcı olmak amacı ile 1987 yılında Türk Eximbank kurulmuĢtur. Türk Eximbank,
ihracatçıları, ihracat amaçlı üretim yapmakta olan imalatçıları ve yurt dıĢında faaliyet
halinde olan giriĢimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve nakdi olmayan kredi
programları sayesinde desteklemektedir. Bunun yanında, ihracat hacmini artırmak için
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vadeli satıĢ iĢlemlerini teĢvik etmek ve yeni hedef pazarlara katılmayı kolaylaĢtırmak
doğrultusunda vadeli ihracat alacaklarını iskonto etmektedir. (GüneĢ ve Uğur, 2007:27-28).
Türk Eximbank kredileri döviz kazandırıcı hizmetler kapsamındaki krediler, kısa
vadeli ihracat kredileri ve orta ve uzun vadeli ihracat kredileri ve olmak üzere üç ana
baĢlıkta toplanmıĢtır. Sevk Öncesi Ġhracat Kredileri (SÖĠK), Reeskont Kredisi (RK), Sevk
Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK), DıĢ Ticaret ġirketleri Ġhracat Kredisi (DTġ), KOBĠ
Ġhracata Hazırlık Kredileri, Ġhracata Hazırlık Kredileri (ĠHK) Türk Eximbank‟ın kısa ihracat
kredileridir. Bu krediler arasında KOBĠ‟ler için uygulanan KOBĠ ihracat hazırlık kredisi ile
Eximbank Türk Lirasında azami 540 gün, döviz kredilerinde ise 720 günlük kredi vadesi
süresi tanımaktadır. Bu krediden KOBĠ kapsamına giren imalat ihracatçısı, ihracatçı ve
ihracat amacıyla mal üretimi yapan iĢletmeler faydalanabilmektedirler. ĠĢletmeler için
belirlenen üst limit 5 milyon ABD dolarıdır. (Eximbank, 2017)
“Marka Kredisi, Gemi ĠnĢa ve Ġhracatı Finansman Programı, Ġhracata Yönelik
ĠĢletme Sermayesi Kredisi, Özellikli Ġhracat Kredisi, Ġhracata Yönelik Yatırım Kredisi, Yurt
DıĢı Mağazalar Yatırım Kredisi, Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi Türk Eximbank‟ın
orta ve uzun vadeli ihracat kredileridir. Yurt DıĢı Fuar Katılım Kredisi, Turizm Kredisi,
YurtdıĢı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi, Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi,
Uluslararası Nakliyat Pazarlama Kredisi (UNPK), YurtdıĢı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat
Mektubu Programı” döviz kazandırıcı hizmetler olarak Türk Eximbank‟ın kapsamındaki
kredileridir. (Eximbank, 2017)
2.2.5. Sermaye Piyasası
"Sermaye Piyasası; yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve bunlar arasındaki fon akımını
sağlayan aracı kurumlar ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve
yardımcı kuruluĢlardan oluĢan, modern finansman sistemidir." Menkul kıymet Ģeklinde
isimlendirilen finansal varlıklar aracılığıyla, sermaye piyasasında fonların el değiĢtirmesi
sağlanmaktadır (SarıkamıĢ, 2009: 5).
Borsalar, finansman desteği ile beraber iĢletmelerin istedikleri zamanlarda fonlara
ulaĢmasını sağlayarak, risk barındıran projeleri finanse ederek, iĢletmelerin üzerinde
denetim aracılığı sağlayarak, iĢletmeleri piyasaya tanıtıp performanslarının iyileĢtirilmesini
sağlamaktadır (Müslümov, 2002:16-17).
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KOBĠ‟ler sermaye piyasalarından ortaklık veya borçlanma olmak üzere iki yolla
yararlanabilmektedir. KOBĠ‟ler hisse senetleri ve tahvil aracılığıyla fon elde edebildiği gibi
sermaye piyasalarından finans sağlamada halka arzı yöntemini de kullanmaktadır (Alptekin,
2007:6).
KOBĠ‟lerin sermaye piyasalarına çok yakın olmamasında, bu iĢletmelerin
çoğunlukla aile Ģirketi Ģeklinde kurulup, geliĢmesinin de büyük etkisi vardır. Oysa
iĢletmelerin kredi sağlamadaki güçlüklerden, yüksek faiz oranlarından ve teminat mektubu
masraflarından kurtulması, ancak sermaye piyasasında halka arz ile gerçekleĢebilmektedir.
ĠĢletmenin borsada iĢlem görmesi sayesinde kurumsallaĢması gerçekleĢmekte ve böylece
daha ucuz ve kolay krediye ulaĢma imkânı sağlamaktadır (Gültekin, 1999: 49-50).
Ülkemizde 14.07.2005 tarihinde KOBĠ‟ler tarafından ihracı gerçekleĢen hisse
senetlerinin iĢlem görebilmesi gerekçesiyle bir piyasanın kurulması gerekliliği görülmüĢ ve
sermaye piyasası kurulu tarafından “GeliĢen ĠĢletmeler Piyasalarına (GĠP)” izin verilmiĢtir
(Alptekin, 2007:6). GeliĢen ĠĢletmeler Piyasası büyüme ve geliĢme potansiyeline sahip olan,
25 milyon TL‟nin altında halka açık piyasa değeri bulunan Ģirketlerin Borsa Ġstanbul
üzerinden iĢlem görebileceği pazardır. 2 yıllık süre boyunca GĠP‟te iĢlem görmüĢ olan
Ģirketler Yıldız Pazar ve Ana Pazara geçiĢ baĢvurusu yapabilmektedirler. Bir Ģirketin GĠP‟te
Borsa kotuna alınabilmesi için izahnamede yer alacak son dönem finansal tablolarına göre
ortaklığın toplam özsermayesinin, sermayesinden fazla olması gerekmektedir (SPK, 2015).
KOBĠ vasfı taĢıyan iĢletmeler yeteri miktarda tanınmadıkları ve gerekli minimum
kotasyon gerekliliğini yerine getirememeleri sebebiyle sermaye piyasasını kullanarak hisse
senedi ihraç etmeye çekinmektedirler. Sermaye piyasalarından yararlanma Ģartı küçük ve
orta büyüklükteki iĢletmelerin çoğu için mümkün değildir. Bu sebeple çoğunlukla KOBĠ
sahibi ya da ortaklarının var olan özsermayeleri en baĢta gelen uzun dönemli fon
kaynaklarıdır (SarıkamıĢ ve diğerleri, 2009: 83). KOBĠ‟lerin sermaye piyasalarından daha
etkin bir Ģekilde faydalanmasını sağlamak amacı ile yapılması gereken değiĢiklikler
aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir (Müslümov, 2002: 17-20):
 Sermaye piyasasının iĢleyiĢi ile ilgili iĢletmelerin bilgilenmelerini sağlayarak,
finansal konularda danıĢmanlık hizmeti sunabilmek,
 Yalnızca KOBĠ‟lerin olabileceği bir pazar oluĢturmak,
 KOBĠ‟lerin bütünleĢik olarak sermaye piyasalarına gelmelerini sağlamak,
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 Bürokratik iĢlemleri hızlandırıp daha aza indirmek,
 Vergi konusunda avantajı sağlamaktır.
KOBĠ piyasasının iĢleyiĢ mekanizması aĢağıda sıralanmıĢtır (Temuçin, 2003:190191):
1. Konuyla alakalı KOBĠ‟nin kurul kaydına hisse senetlerinin alınması,
2. Kurul kaydına alınmıĢ hisse senetleri olan KOBĠ‟nin, en az bir piyasa yapıcı aracı
kuruluĢ ile anlaĢma yapması,
3. Kotasyon Ģartlarını yerine getirecek Piyasayı Kurucu Ģirket tarafından Hisse
senetleri iĢlem görecek KOBĠ‟nin, KOBĠ Piyasası kotuna alınması,
4. Her bir KOBĠ hisse senedi için alım satım fiyatlarının, piyasa mensuplarınca
elektronik iĢlem platformunda ilan edilmesi,
5. Yatırımcının, hisse senedi alım satımını sağlamak için piyasa mensuplarına emir
vermesi,
6. Piyasa mensuplarının yatırımcı isteğini piyasada var olan en uygun fiyat üzerinden
gerçekleĢtirmeleri,
Takas kuruluĢu aracılığıyla para ve hisse değiĢiminin gerçekleĢtirilerek piyasa
mensuplarına iletilmesi ve iĢlem sonuçlarının üye aracılığı ile yatırımcı hesabına
aktarılmasıdır.
2.2.6. Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK)
KOBĠ‟lerin çalıĢmalarını kolaylaĢtırmak ve hızlandırmak için gerekli olan teknolojik
iyileĢtirmelerini ve yeni ürün geliĢtirebilmesine imkân sağlayabilmesi için Ar-Ge desteği
sağlayan Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Kurumu, teknoloji geliĢtirme, proje
yönetimi, katma değer, marka prestiji, yenilik ve Ar-Ge süreçlerinin öğrenilmesi, rekabet ve
iĢbirliği hedefleriyle destek sağlamaktadır. TÜBĠTAK iĢletmeler için farklı Ģekillere
destekler sağlamaktadır. TÜBĠTAK, Türkiye Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
BaĢkanlığı adı altında yer alan TÜBĠTAK- KOBĠ Ar-Ge BaĢlangıç Destek Programı ile
KOBĠ‟lere destek sağlamaktadır. Bu destek sayesinde TÜBĠTAK, Bütçesi 500.000 TL‟ye
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kadar olan ve süresi 18 aya kadar olan projeye %75 hibe destek, proje fikrini ortaya çıkaran
proje personeline 7.500 TL teĢvik ikramiyesi ve proje baĢvuru ve izleme dokümantasyonu
için 10.000 TL'lik gidere destek sağlamaktadır. Ayrıca proje yönetimi konusunda bilgi ve
deneyim katmasının yanı sıra, üniversitelerden ve Ar-Ge kuruluĢlarından destek alımlarını
da desteklemektedir. (TÜBĠTAK, 2014)
2.2.7. Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı (TTGV)
1 Haziran 1991 yılında, Dünya Bankası aracılığı ile sağlanan kaynakla, Hazine
MüsteĢarlığı tarafından kurulan Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı, Türkiye‟de teknolojik
olarak geliĢim sağlaması, Ar-Ge bilincinin sağlanması ve uluslararası alan da Türk
Sanayi‟sinin rekabette daha güçlü olabilmesi amacıyla kurulmuĢtur.
TTGV Türkiye‟de kanunla kurulmuĢ 7 vakıftan teknoloji ve inovasyon alanında
faaliyet gösteren tek kuruluĢtur. Ġnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi ile firmaların
yenileĢim durumunu rekabet durumunun analizi amaçlanmıĢ, Ġdeaport ile de yaratıcı ve
yenilikçi uzmanlara bir araya toplayan bir ekosistem içerisinde iĢ - fikir - politika geliĢtirme
platformu olarak tasarlanmıĢtır. Bunun dıĢında Kıvılcım Programı ile Ġdeanest programları
da mevcuttur (TTGV, 2017).
2.2.8. Avrupa Birliği Destekleri
Avrupa Birliği Tarafından sağlanan destekler incelendiği bu bölümde öncelikli
destekler üç baĢlık altında EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi, COSME Programı, Ufuk
2020 Programı isimleriyle incelenmiĢtir.
2.2.8.1. EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi
EUREKA, 1985 yılında, Türkiye‟nin de içerisinde olduğu 18 Avrupa ülkesi ile
Avrupa‟nın sahip olduğu araĢtırma kuruluĢları ve endüstrinin uluslararası rekabet seviyesini
artırarak dünya piyasasında rekabet Ģanslarını artırabilmeleri amacıyla teknoloji, ürün ve
hizmetlerin incelenerek ülkelerarası ortak projeler sağlayabilmesi sebebiyle kurulmuĢtur
(KOSGEB, 2002).
EUREKA, Ar-Ge çalıĢmalarıyla ileri teknolojilere sahip dünya piyasalarındaki
pazara yönelik çalıĢmalarını teĢvik etmekte, yüksek kalite ürün, yöntem ve hizmetlerin
ilerletilmesini sağlamakta, sınırları asan iĢbirliği imkânı sağlayarak sanayi ve araĢtırma
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kurumlarını bir araya toplayıp, Avrupa‟nın rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır
(KOSGEB, 2002).
2017 itibariyle 43 üye ülkeyi içerisinde barındırmakta ve Avrupa dıĢında araĢtırma
geliĢtirme faaliyetleri olan ülkeleri Asosye ülke derecesiyle EUREKA içerisine dâhil
olabilme imkânı sağlanmıĢtır. EUREKA Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı içerisinde
faaliyet gösteren TÜBĠTAK dâhilinde faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemizde 20012004 yılları arasında faaliyet halinde bulunmuĢ olan EUROTURISM Ģemsiyesinin devamı
olarak oluĢturulmuĢ olan EUREKA TOURISM, kültür, turizm ve otelcilik ile ilgili
faaliyetlerine devam etmekte olan Ģirketlerin sürdürebilirliğini amaçlayan bir EUREKA alt
kuruluĢudur. Bu sayede teknoloji destekli ticari geliĢim ile Ar-Ge projeleri oluĢturarak,
yenilikçi hizmet ve servis yetkinliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. 2014 yılına kadar
program dâhilinde 30 Milyar Avro ‟ya kadar destekle 5000‟den fazla iĢletmeye destek
sağlanmıĢtır. (TÜBĠTAK, 2017)
2.2.8.2. COSME Programı (Programme for The Competitiveness of Enterprises and
Small and Medium Sized Enterprises)
Önceleri “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı” adıyla bilinen
programın yerine gelen COSME “ĠĢletmelerin ve KOBĠ'lerin Rekabet Edebilirliği
Programı” 2.5 milyar Euro planlanmıĢ bütçe ile 2014 - 2020 seneleri aralığında faaliyet
gösterecek olan KOBĠ‟lerin rekabet ve giriĢimlerini geliĢtirmek amacı doğrultusunda
uygulamaya konulmuĢ bir Avrupa Birliği programıdır.
Türkiye Avrupa Birliği‟ne aday bir ülke olarak program kapsamında fonlardan
payını ülke içerisinde iĢletme kurmak isteyen veya iĢ sahibi olup iĢini geliĢtirmek isteyen
giriĢimcilere büyük çaplı kredi destekleri ve hibeler sunmaktadır. 2020 yılına kadar sürecek
olan bu destek dâhilinde 6 milyar Avro miktarınca bütçe ayırımı sağlanmıĢtır. COSME
Özellikle KOBĠ‟lerin büyüme aĢamasındaki ve reklam amaçlı yatırımlarında, kredi aracılığı
ile finansmana eriĢmesini daha kolaylaĢtırabilmeyi amaçlamaktadır (Milliyet, 2016).
COSME Programının amaçları, genel anlamda Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir
(Milliyet, 2016):
 Finansman sağlamada KOBĠ‟ler için eriĢim kolaylığı sağlamak
 Büyüme ve geliĢme aĢamalarında KOBĠ‟ler için elveriĢli ortamı oluĢturmak
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 Avrupa‟da giriĢimsel kültürü teĢvik etmek
 Avrupa Birliği içerisinde yer ülkeler giriĢimcilerini rekabete teĢvik etme
 KOBĠ‟lere uluslararası alanda imkânlar oluĢturmak ve pazarlara eriĢim imkânı
sağlamak
 Rakamsal anlamda COSME‟ amaçları 1 yıl içerisinde 38 bin iĢletme desteği
sağlayabilmesi, ortalama 30 bin kiĢi için istihdam oluĢturabilmesi, ortalama 1000
yeni ürünün veya hizmetin oluĢmasına destek imkânı yaratabilmesidir.
2.2.8.3. Ufuk 2020 Programı (Horizon 2020)
AB Komisyonu Avrupa 2020 stratejisiyle birlikte, KOBĠ‟leri kalkındırmak,
desteklemek ve faaliyetlerin artmasını ve geliĢmesini sağlamak için Horizon 2020 stratejisi
faaliyet geçirilmiĢtir. Türkiye‟de TÜBĠTAK ortaklığıyla gerçekleĢen program dâhilinde
KOBĠ‟ler için “KOBĠ inovasyon destekleri” bulunmakta bununla beraber eğitim verilerek
yeniliklerin kalıcı olması kolaylaĢtırılmaktır. AB üye ülke ve aday ülkeler kapsamında
gerçekleĢtirilmekte olan program, AB Komisyonu aracılığı ile düzenlenmiĢ özel bir fonlama
sistemi ile faaliyetine baĢlamıĢtır (Kobi-line, 2014).
Bünyesinde yaklaĢık olarak 80 milyar Avro bütçe bulunduran programın
bileĢenlerinden biri olan “Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik” altında “KOBĠ‟lerde
Yenilikçilik” alanı yer almaktadır. Bu alan sayesinde KOBĠ‟lerin yenilik hacmini
geliĢtirilmesine destek sağlanarak sahip olunan yeni fikirlerin hızlı ve dinamik bir Ģekilde
pazara

aktarılması

amaçlanmakta

ve

uzun

vadede

ise

Avrupa‟nın

endüstriyel

rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının geliĢtirilmesi
amaçlanmaktadır (KSEP, 2015: 43).
Horizon programı 2014 - 2020 yılları arasını kaplamaktadır. Horizon 2020 programı
daha önce iĢletmelere destek sağlayan programların tek grup içerisinde toplanmasına
dayalıdır. Bu programlar Ģunlardır: Çok Uluslu AraĢtırma ve Ġnovasyon ĠĢbirliği Destekleri,
Öncül AraĢtırma Bireysel Destekleri, Burs ve DolaĢım Destekleri, KOBĠ inovasyon
Destekleridir. Horizon 2020 kapsamında, AraĢtırma Merkezi tarafından yürütülen
faaliyetlerin yanı sıra belirlenen Bilimde Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal
Sorunlar Ģeklinde üç temel öncelik belirlenmiĢtir. Ufuk 2020 kapsamında yer almanın
getirdiği bazı avantajlar Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir (AB Bakanlığı, 2017):
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 Yeni ürün, süreç ve teknolojiler geliĢtirmek
 Planlanan araĢtırmaya saygınlığı yüksek mali destek sağlamak
 Ar-Ge çalıĢmalarında risk faktörünü azaltmak
 Kilit oyuncularla ve müĢterilerle Ar-Ge iĢbirliği sağlamak
 Kısa zamanda daha fazla bilgiye ve yeni pazarlara eriĢim sağlamak
 Tanınırlığı artırmak
 Rekabet yeteneğini yükseltmek
 Ġleri düzey araĢtırma yeteneğini geliĢtirmek
 En iyi altyapılara eriĢim sağlamak
 Kariyer geliĢimini desteklemek
 Uluslararası ve sektörler arası dolaĢımı desteklemek
2.2.9. Diğer KuruluĢlar
Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA), Mahalli Esnaf ve
Sanatkâr Odaları Birlikleri, Sanayi Odaları, Sanayi Siteleri ve Milli Eğitim Bakanlığı il
teĢkilatları ile beraber iĢyeri-okul bütünlüğüne dayalı, ikili meslek eğitiminde iĢletmeler üstü
mesleki eğitim oluĢturmak amacı doğrultusunda 1985 yılında kurulmuĢtur. MEKSA, ortak
projeleri ilerletme amacı ile Berlin Uluslararası Kalkınma ĠĢbirliği Kurumu ile ve diğer çok
uluslu sanayi kuruluĢları ile iĢbirliği yapmaktadır. MEKSA, kurucusu olduğu Forum
Fuarcılık ve GeliĢtirme A.ġ. aracılığı ile KOBĠ‟lere yurtiçi ve yurtdıĢındaki fuarlara hazırlık
yapma ve katılma hususunda danıĢmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca vasıflı eleman
geliĢtirmek ve yeni teknolojilerin KOBĠ‟ler tarafından izlenilmesini sağlamak amacı
doğrultusunda ülkemizin 12 bölgesinde 16 farklı meslek alanında mesleki eğitim
yapılmaktadır. MEKSA, KGF A.ġ. aracılığıyla KOBĠ‟lere teminat desteği de sağlamaktadır
(TMMOB, 1999:182).
MEKSA, halen Türkiye‟nin 13 ilinde 22 mesleki eğitim merkezi kurmuĢtur.
BaĢlangıçta Almanya ve Ġsviçre kaynaklı uluslararası fonlarla desteklenmekte iken
günümüzde yerel iĢbirliği desteği ile faaliyetini sürdürmektedir. MEKSA kuruluĢundan
bugüne kadar elli binin üzerinde çocuk, genç ve yetiĢkine, özel ilgi gruplarına mesleki
eğitim hizmeti sunmuĢtur. MEKSA 20 yılı aĢan süre zarfında 50.000‟ in üzerinde çocuk,
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genç ve yetiĢkine, özel ilgi gruplar (engelliler, kadınlar, sokak çocukları, eski hükümlüler)
dâhil, mesleki eğitim hizmeti sunmuĢtur. Sağladığı ve yönettiği toplam proje kaynakları 50
milyon Euro‟ ya yaklaĢmaktadır. Eğitim alan insanlara iĢ imkânı sahibi olabilme oranları %
80 – 90 oranları bulmaktadır (MEKSA, 2017).
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) KOBĠ Hizmet Merkezi,
MEKSA ve KOSGEB tarafından hazırlanarak AB Komisyonuna sunulan KOBĠ Hizmet
Merkezi Projesinin kabul görmesi sonucunda 1997 yılında Ankara‟da faaliyete geçmiĢtir.
Ġlk yasal örgütlenmesi “4355 sayılı kanun” ile 1943 yılında olan TESK‟in amacı,
KOBĠ‟lerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkan bazı konularda, bu iĢletmelere danıĢmanlık ve
eğitim hizmeti vermektir. TESK, bu iĢletmelerin karĢısına çıkacak problemler ile ilgili
çözüm yolları bulmaktadır (TMMOB, 1999:187).
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve
Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV), KOBĠ‟lere ihtiyaç duyduğu konularda destek ve yardım
imkânı oluĢturabilmek, yönlendirmek, bilgilendirmek ve bu iĢletmelerin problemlerini
belirleyerek, çözüm sağlamak amacı doğrultusunda 1989 yılında kurulmuĢtur. TOSYÖV
bünyesinde bulunan Küçük ve Orta Boy ĠĢletmeler ve GiriĢimcilik AraĢtırma Merkezinin
(KOBĠ-AR) hazırladığı rapor ile KOBĠ‟lerin karĢılaĢabileceği problemleri inceleyerek
sorunlara çözümler sunmakta, bu iĢletmelerin potansiyellerini incelenmesini sağlayarak,
sanayi kesiminde nasıl bir politika izlemeleri gerektiğini ortaya çıkarmaktadırlar (TMMOB,
1999:187). TOSYÖV hali hazırda KOSGEB ile iĢbirliği içerisinde gerçekleĢen, verilen
eğitimler sonunda mezun olmak Ģartı ile yeni iĢ kurmak isteyen giriĢimcilere 30.000 TL geri
ödemesiz, 70.000 TL geri ödemeli destekten oluĢan “KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteğine”
baĢvurabilmelerini sağlamaya çalıĢtığı “Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi” üstlenmektedir.
Bunun yanında eğitimler sonunda mezun olmak Ģartı ile yeni iĢ kurmak isteyen giriĢimcilere
KOSGEB mevzuatı çerçevesinde gerçekleĢtirilen “Yeni GiriĢimci Desteği” projesine
baĢvurabilecek “Türkiye‟deki KOBĠ‟lerin Desteklenmesi” projelerini üstlenmektedir
(TOSYÖV, 2017).
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği
(TESKOMB), 1163 sayılı yasa gereğiyle üyelerin ihtiyaç duydukları kredi ile banka
teminat mektubunu sağlamak amacıyla onlara kefil olmak ve borç sağlamak, banka emrine
borç senedi vermek gibi mevzularda destekte bulunmaktadır (Alpugan,1998:520). Bu
görevlerin yanı sıra Esnaf ve Kefalet Kooperatiflerin, KOBĠ‟lere ihtiyat fonları ile üyeleri
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ilgilendiren mesleki, sosyal, sağlık tesisleri ve sigorta kurumları oluĢturmak gibi
sorumlulukları bulunmaktadır (Tutar ve Küçük,2003:230).
Hali hazırda TESKOMB (TESKOMB, 2017):
 ĠĢletme Kredisi ile 1 ile 5 yıl arası vadeli 150.000 TL,
 Aylık EĢit Taksitli ĠĢletme Kredisi ile 12 ile 24 ay arası vadeli 150.000 TL,
 Tesis Kredisi ile 2 ile 5 yıl arası vadeli, 150.000 TL,
 Ġstihdamı Destekleme Kredisi ile 1 yıl ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 150.000
TL,
 Kooperatif Ġhracat-Tesis Kredisi ile 1.yıl anapara ve faiz ödemesiz 4 yıl vadeli,
150.000 TL,
 Ġskonto Kredisi ile 1 ile 9 ay arası vadeli 150.000 TL,
 ġoför TaĢıt Edindirme Kredisi ile 2 ile 5 yıl arası vadeli 150.000 TL,
 ġoför Esnafına TaĢıt Onarım Kredisi ile iĢletme kredilerinde 1-4 yıl arası, iskonto
kredilerinde 1-9 ay arası 150.000 TL,
 Servis Aracı Kamyonet Yenileme Kredisi ile de 3 yıl vadeli 150.000 TL kredi
imkânı sağlamaktadır.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 1950 yılında Dünya Bankası‟nın desteği
ve T.C. Hükümeti, T.C. Merkez Bankası ve benzeri ticaret kuruluĢların iĢbirliği ile
kurulmuĢtur. TSKB, Türkiye‟nin ilk kalkınma ve özel yatırım bankası statüsündedir. Bu
bankanın iĢlevlerinin en basta gelenleri ülkede var olan tüm ekonomik sektörlerde özel
giriĢimin yatırımlarını desteklemenin yanı sıra, yerli ve yabancı sermayenin Türkiye‟deki
Ģirketlere iĢtirakine yardımcı olmaktır (Çolakoglu,2002:158-159).
Ayrıca TSKB, KOBĠ‟lere uygun biçimde mali destek sağlayarak danıĢmanlık, teknik
yardım ve finansal aracılık hizmetlerini sunmaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası‟nın
verdiği kurumsal kredi türleri Sanayi Yatırımları, Kaynak Verimliliği, Enerji Verimliliği,
Kredilendirme Süreci, Çevre Yatırımları, Sürdürülebilir Turizm, Eğitim ve Sağlık
Yatırımları, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği, Yenilenebilir Enerji, Kadın Ġstihdamı, Global
Kaynaklar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Turizm alanında sağladığı “Sürdürülebilir Turizm
Kredisi” çerçevesinde TSKB, turizm alanında tesislerin yenilenmesi, enerji verimliliğinin
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sağlanması, kaynak verimliliği ve çevresel etkiyi azaltan yeĢil binalara destek
sağlanmaktadır (TSKB, 2017).
Proje Finansmanı faaliyetleriyle TSKB birçok alanda finansman sağlarken turizm
adına

Gayrimenkul

Projeleri

kapsamında,

turizmde

gayrimenkul

yatırımlarını

desteklemektedir. Bunun dıĢında TSKB KOBĠ‟ler için Toptancı Bankacılık ile KOBĠ
finansmanı faaliyeti ile KOBĠ‟lere teknoloji güncelleme, kapasite artırımı, çevre projeleri,
enerji verimliliği gibi birçok konuda destek sağlamaktadır (TSKB, 2017).
Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği (TOBB) ÇeĢitli sektörlerin genel birliği, bir
baĢka ifadeyle ticaret ve sanayi odalarının üst kurulusudur. TOBB, üyelerinin büyük bir
kısmı KOBĠ olması nedeniyle bu iĢletmelerin geliĢtirilmesi ile ilgili bir takım
organizasyonlar ve örgütlenmeler gerçekleĢtirilmektedir (Ekinci,2003:40). Bu amaç
doğrultusunda bu birlik bünyesinde KOBĠ‟leri kapsayan Orta ve Küçük ĠĢletmeler Kurulu
(OKĠK) adlı örgüt kurulmuĢtur. OKĠK, doğrudan KOBĠ‟lerin problemleri ve bunların
çözüm yolu ve önerileri üzerine çalıĢmaları sürdürmektedir (Alpugan,1998:510). TOBB,
düzenli olarak bölge toplantıları, araĢtırmalar ve anketler gerçekleĢtirerek ortaya çıkan
sorunları ilgili kurum ve kuruluĢlara iletmektedir. Bu hizmetlerle birlikte bu birlik
iĢletmelere tanıtım ve teĢvike yönelik çalıĢmaları da sürdürerek KOBĠ‟lere büyük imkânlar
sağlamaktadır (Gül,2004).
Bu kurum ve kuruluĢlar dıĢında Türkiye‟de KOBĠ‟lere destek sağlamıĢ fakat
günümüzde kapanmıĢ veya devredilmiĢ Milli Prodüktivite Merkezi, Sınai Yatırım ve Kredi
Bankası ve Ġhracat GeliĢtirme Etüd Merkezi de bulunmaktadır. Milli Prodüktivite Merkezi,
“17 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kanun hükmünde kararname”
doğrultusunda kapatılarak, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟yla
birleĢtirilerek bakanlık dâhilinde Verimlilik Genel Müdürlüğü kurulmuĢtur. 1963 yılında
kurulan Sınai Yatırım ve Kredi Bankası 1997 yılında adını değiĢtirerek Sinai Yatırım
Bankası olmuĢ, “BDDK‟nın 27 Mart 2002 tarihli kararı” ile banka, her Ģekilde alacak, borç,
hak yükümlülükleri ile beraber yasal varlığının sonlandırılması suretiyle Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası'na devredilmiĢtir. 1960 yılında kurulmuĢ olan Ġhracat GeliĢtirme Etüd
Merkezi, 2011 yılına kadar “BaĢbakanlık DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‟na” bağlı olarak
faaliyetlerini yürütmüĢ bir kamu kuruluĢu iken, “2011 yılında yürürlüğe giren kanun
hükmünde kararname” ile Ġhracat GeliĢtirme Etüd Merkezi‟nin yasal varlığı sonlanmıĢ ve
DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı ile beraber Ekonomi Bakanlığına devredilmiĢtir.
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2.3. KOBĠ’ler için Alternatif Finansman Yöntemleri
KOBĠ‟lerin finansman sorununu çözmede sermaye piyasası, banka kredileri, öz
kaynak tüketimi yöntemleri en öncelikli yöntemlerdir (Aras ve Müslümov, 2006). Kredileri
maliyetleri azaltılarak ucuzlatılması ile KOBĠ‟lerin kredilerden daha çok yararlanması
gerekmektedir. Devlet tarafından sağlanan desteklerin arttırılması ve etkinleĢtirilmesi,
Merkez Bankası tarafından düĢük faizli krediler sunulması, teknolojik imkân ve desteklerin
artırılması ve KOBĠ‟lerin sermaye piyasasına daha kolay girebilecekleri ortamın
oluĢturulması gerekmektedir. KOBĠ‟lerin ihracata olan eğilimlerinin artırılması sağlanmalı
ve kayıt dıĢı ekonomi olmamalıdır. KOBĠ‟lerin finansman konusunda bilgi eksikliklerini
giderebilmeleri için üniversite ile iĢ birliği sağlanmasının yanı sıra iĢletmelerin sermaye
durumu ve bütçelendirme konularında ve gerekli olan diğer finansal konulardaki bilgi
ihtiyaçlarının eğitim sağlanarak giderilmesi gerekmektedir. (KOSGEB, 2004).
KOBĠ‟lerin finansman sorununu çözebilmeleri için sağlanmıĢ olan alternatif
finansman yöntemleri Finansal Kiralama (Leasing), Factoring, Risk Sermayesi, Forfaiting,
Barter, Angel Funding (Melek Yatırımcı), Franchising, BirleĢme ve Satın Almalar Yöntemi,
Crowdfunding (Kitlesel Fonlama), Halka Arz, Mikro Finansman ve Otofinansman baĢlıkları
altında incelenecektir.
2.3.1. Leasing (Finansal Kiralama)
Leasing (Finansal Kiralama), iĢletmeyi kiralamayı düĢünen giriĢimci tarafından
seçilen bir yatırım malının, mülkiyeti finansal kiralama Ģirketinde olması kaydıyla,
belirlenmiĢ olan kira miktarınca kullanım hakkının kiralayan kiĢiye verilmesine imkân
sağlayan bir finansman yöntemidir (ġenay,1987: 22). “1985 yılı 3226 sayılı Finansal
Kiralama Kanunu” ile ülkemizde uygulanmaya baĢlayan leasing, öncelikli olarak bankalar
dâhilinde olan Ģirketler aracılığıyla gerçekleĢtirilmiĢtir (Uzay ve Küçük, 2006).

69

Kaynak: Halk Leasing (2017)

ġekil 2.1. Leasing Sisteminin ĠĢleyiĢi

ĠĢletmeler için yatırımın sağlanmasında finans sağlanmasını kolaylaĢtıran bu yöntem
sayesinde giriĢimciler özsermaye veya kredi kullanmak yerine, leasing Ģirketinin satın aldığı
ve ardından kiraladığı malı daha sonra daha uygun miktarlara satın alabilmektedirler
(KOSGEB, 2002). Ticari ve binek araçlar, inĢaat ekipmanları ve iĢ makineleri, elektronik
ekipmanlar, makineler, ofis ve büro ekipmanları, gayrimenkul ve tıbbi cihazlar leasing
kapsamında yer alan varlıklardır (Kubilay, 2003:196). Finansal kiralamadan faydalanmak
isteyen KOBĠ‟lerin maliyet araĢtırması konusunda iyi bir çalıĢma yapmaları gerekmektedir.
Aksi halde sözleĢmede saklı olan faiz oranları ve komisyonlar sebebiyle zor durumlarla
karĢılaĢabilmekte ve finansman maliyeti artıĢ gösterebilmektedir (Yıldırım, Albez ve
Küçük, 2006:367). Finansal kiralamanın sağladığı avantajlar sayesinde iĢletmeler, yeni
teknolojilere ayak uydurabilir ve teknolojinin avantajlarından yararlanabilir bir politika elde
edebileceklerdir (Uzay ve Küçük, 2006). ĠĢletmeler finansal kiralama yöntemi sayesinde
aĢağıda yer alan bazı avantajlardan yararlanmaktadır (Çondur, Evlimoğlu ve Bozdağlıoğlu.,
2008: 10-11):
 ĠĢletmeye uygulanan daha düĢük katma değer vergisi oranı,
 Gider olarak gösterilebiliyor olan kiralar kaynaklanan vergi avantajı,
 Nakit akıĢa göre değiĢken dönemli ve değiĢken ödeme imkânlı ödeme planı,
 Finansal kiralama iĢlemlerindeki faizlerin, banka ve sigorta muamele vergisi ve
kaynak kullanımı destekleme fonu gibi bazı fon ve vergilerden muaf olması,
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 Leasing yöntemiyle kiralanan varlıkların kiracısı olan iĢletmecilerin, iflas etmeleri
durumunda dahi kiralanan varlığa el konulamaması ve iĢletmenin faaliyetlerini
sürdürebilmesi gibi avantajlar sağlamaktadır.
Türkiye‟de finansal kiralama yönteminin çok tercih edilebilen bir yöntem
olmamasının asıl nedeni giriĢimcilerin mülkiyet sahipliliğine verdiği önemden dolayıdır.
ĠĢletme sahiplerinin varlığın kiracısı olmak yerine sahibi olmanın, her zaman daha makul
geldiği gözlemlenmektedir (Çondur vd., 2008:16).
Finansal kiralama yönteminin avantajları olduğu gibi bazı dezavantajlarının olduğu
da bilinmektedir. Bunlar (Akgüç: 1998: 366):
 Maliyetleri yüksek olabilmektedir, iyi araĢtırılması gerekir.
 Enflasyon dönemlerinde sabit varlık fiyat artıĢ ve döviz artıĢları nedeniyle satın
alma durumu daha mantıklı olabilmektedir.
 Finansal kiralama için yüksek miktarlı teminatlar istenebilmektedir.
 Finansal kiralama Ģirketine yapılan ödemeler aksatıldığı durumlarda Ģirketler,
kiralanan ürünle alakalı kısıtlamalara gidebilmekte ve maruz kaldığı zararların
temini yoluna gidebilmektedir.
ABD‟de faaliyet halinde olan KOBĠ‟lerin yarısı kuruluĢ aĢamasında leasing
yöntemden yararlanmakta iken Avrupa ülkelerinde bu oran % 30‟un üzerindedir (Kargül,
1997:17). Türkiye‟de 2017 ve 2016, 6 aylık toplam iĢlem hacmi finansal kiralama verileri
karĢılaĢtırıldığı zaman 2017‟de toplam iĢlem hacmi %5 oranında azalmıĢ olduğu
görülmektedir. Bunun yanında toplam sözleĢme adedi sayısı 2017 yılında 11,742 iken,
2016‟da 12,543 toplam sözleĢme sayısı gerçekleĢmiĢ ve 2016 yılının %5 oranında gerisinde
kalınmıĢtır. 2017 ve 2016 yılının mal gruplarının yüzdesel dağılımına bakıldığında, her
ikisinde de iĢ ve inĢaat makinelerinin birinci sırada yer aldığı görülmektedir. 2017 ilk
dönem verileri doğrultusunda brüt iĢlem hacimleri içerisinde hizmet sektörünün payı %51.6
ilen turizm alanında 2017 ilk dönem brüt iĢlem hacimleri verisine göre 146,239 bin TL brüt
iĢlem hacmi ile hizmet sektörü içerisinde %1.4 lük paya sahip olmuĢtur ( Finansal Kurumlar
Birliği, 2017).
Finansal kiralama çeĢitleri Ģunlardır (Uğur, 2006: 84):
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1. Faaliyet Kiralaması: Bu yöntemde kiralanan ürünlerin en verimli yılları
kiracıların bünyesinde bulunduğu dönemdir. Ġstenilmesi halinde kiracı kullanılan ürünleri
verimli dönemlerinin bittiği zaman sözleĢme dâhilinde fesih edebilir. Bu durum eski
teknolojik ürünlerin yenilemesine imkân verebilmektedir.
2. Yurtiçi ve Uluslararası Kiralama: Kiralama iĢlemini gerçekleĢtiren iĢletmeler
aynı ülke içerisinde yer alıyorsa yurtiçi kiralama, aynı ülke içerisinde olmamaları durumları
ise uluslararası kiralama olarak adlandırılmaktadır. Ġkamet durumu söz konusu olup
kiralanan ürünün bulunduğu yer dikkate alınmamaktadır.
3. SatıĢ ve Geri Kiralama: Bu kiralama yönteminde iĢletmeler kiralanacak
ürünlerini kiralama Ģirketlerine satmakta, sattıkları ürünle aynı özelliklere sahip ürünü belirli
Ģartlar altında kiralayarak, kendilerine nakit olanağı sağlamaktadırlar.
2.3.2. Factoring
Factoring, büyük miktarlarda satıĢ gerçekleĢtiren iĢletmelerin, bu satıĢları uzun
vadeli olarak gerçekleĢtiriyor olduğu halde, sıcak paraya çevirme ihtiyacı duyması ve
alacaklarını “factoring Ģirketi” olarak adlandırılmıĢ olan finansal kuruluĢlara devretmesi
olayına verilen finansal faaliyetin ismidir.
Hazırlanan factoring anlaĢması ile factoring Ģirketi, satıĢ yapan firmanın kredi
satıĢlarının muhasebesini tutmakta, vadesi gelen kredili satıĢlarının tahsilatlarını yapmakta,
tahsilatları yapamadığında ise iĢletmenin zararını karĢılamaktadır. Bunun yanında kredi satıĢ
tutarı içerisinde belirli bir oranda satıcı iĢletmeye kredi sağlamakta, müĢterilerinin mali
durumlarını inceleyip hakkında bilgi edinmekte ve ürünlerin daha verimli Ģekilde satıĢının
yapılabilmesi için neler sağlanabileceğini araĢtırmaktadır (KOSGEB, 2002).
Yurt içi ve yurt dıĢı olarak iki Ģekilde yapılan factoring, alıcı satıcı ve factoring
Ģirketinin durumuna göre değerlendirilmektedir. Aralarında anlaĢma yapılan alıcı, satıcı ve
factoring Ģirketi aynı ülke içerisinde faaliyet göstermesi yurt içi factoring olarak
adlandırılmaktadır. Factoring Ģirketinden yararlanmak isteyen satıcı iĢletme, gerekli olan
belgeleri factoring Ģirketine göndermekte, gerekli iĢlemlerin yapılmasıyla factoring Ģirketi
satıcı iĢletmeye hizmet ve komisyonlarla ilgili teklif sunmaktadır. Ön ödeme, komisyon
oranı, finansman faizi gibi koĢulların belirlenmesinin ardından hazırlanan sözleĢme
karĢılıklı olarak imzalanmaktadır. Satıcı firma sipariĢlerin gelmesiyle factoring Ģirketini
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bilgilendirmekte ve onayını almakta, ürünler talep edilen alıcı iĢletmelere gönderildikten
sonra faturanın bir kopyası da factoring Ģirketine göndermektedir. SözleĢme Ģartlarına göre
satıcı iĢletmeye ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler genellikle satıĢı yapılan fiyatın %80 i
kadarını kapsamaktadır. SatıĢı yapılan ürünün vadesi geldiği zaman factoring Ģirketi tahsilatı
yapmakta, ön ödeme, anlaĢılan faiz ve komisyon oranı düĢülerek kalan tutar satıcı iĢletmeye
ödenmesi Ģekliyle gerçekleĢmektedir.

Kaynak: Halk Factoring (2017)

ġekil 2.2. Yurtiçi Factoring Sisteminin ĠĢleyiĢi

Yurt dıĢı factoring de yurt içi factoringe ek olarak, ithalatçı firma hakkında araĢtırma
yaparak onay veren muhabir firmalar yer almaktadır. Nakit akıĢının sağlanması muhabir
firma ile factoring Ģirketi arasında gerçekleĢmektedir (Çonkar ve Kurt, 2006).
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Kaynak: Fiba Bank YurtdıĢı Factoring (2017)

ġekil 2.3. YurtdıĢı Factoring Sisteminin ĠĢleyiĢi

YurtdıĢı factoring sisteminin iĢleyiĢ aĢamaları Ģu Ģekildedir:
1. Alıcı satıcıya sipariĢi verir.
2. Satıcı, factoring firmasına baĢvurarak alıcısı ile ilgili bilgileri verir.
3. Factoring firması bu bilgileri muhabir factoring firmasına göndererek alıcılar için
ön limit talep eder.
4. Muhabir factoring firması gerekli çalıĢmaları yaptıktan sonra factoring firmasına
ön limitleri bildirir.
5. Factoring firması ön limitleri ve kendi çalıĢma Ģartlarını satıcıya sunar.
6. Factoring firması ile satıcı arasında Factoring sözleĢmesi imzalanır.
7. Factoring firması, muhabir factoring'e kesin limit baĢvurusunu gönderir.
8. Factoring firması sözleĢmede olan miktarın ödemesini yapar.
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9. Alacakların vadesi geldiğinde alıcı tarafından muhabir factoring Ģirketine
gönderimi yapılır.
10. Muhabir factoring firması, ödemeyi yurt içindeki factoring firmasına gönderir.
11. Yurt içi factoring firması komisyon, faiz ve ön ödeme koĢullarının düĢülerek
kalan miktarı satıcının hesabına yatırır.
Factoring iĢleminin sağladığı avantajlar Ģu Ģekilde sıralanabilir (KOSGEB, 2002):
 MüĢteri hesaplarının tek bir hesap altında tutulması, factoring Ģirketinin gerekli
bilgilere sahip olması ve daha uygun maliyetli muhasebe iĢlemini üstlenmesi,
 Yapılan vadeli satıĢların vade zamanları geldiğinde verilen tahsilat garantisi veya
tahsil edilememesi halinde doğacak zararların factoring Ģirketi tarafından
üstlenilmesi
 Yapılan kredili satıĢların vade süresi beklenmeden satıĢın %80‟inin sağlanması,
vade süresi dolduğunda da kalan %20‟lik kısmın karĢılanması ile KOBĠ‟ler için
finansman, risk ve muhasebe bakımından avantajlar sağlamaktadır.
Finansal Kurumlar Birliğinin 2017‟nin 2. Çeyreği verilerine göre factoring
sektöründe hizmet veren Ģirket sayısı 61 iken bunlardan 19 u uluslararası hizmet veren
Ģirketler arasındadır. Dünya factoring sektörünün 2016 yılı toplam cirosu 2,626,490 dolar ile
1990-2016 yılları arası yıllık ortalama %10‟luk büyüme göstermiĢtir. Türkiye‟de factoring
sektörünün 2016 yılı toplam cirosu 38,784 dolar ile 1990- 2016 yılları arası yıllık ortalama
%33‟lük büyüme göstermiĢtir ( Finansal Kurumlar Birliği, 2017).
2.3.3. Risk Sermayesi
Risk sermayesi, yeterli finansmanı olmayan fakat iyi bir iĢ kurma fikri, yeteneği ve
becerisi olan iĢletmelere finansman imkânı sağlayan bir yöntemdir. Genellikle yüksek
maliyet

gerektiren teknolojik

yatırımlarda

kullanılabilen finansman aracı

olarak

görülmektedir (Akkaya ve Ġçerli, 2001:63). Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında risk
sermayesi, “geliĢme potansiyeli taĢıyan kurulmuĢ olan veya kurulma planında olan giriĢim
Ģirketlerinin yatırım yapılmasına uzun vadeli imkân sağlayan kaynak aktarım biçimi” olarak
adlandırılmıĢtır.
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Orijinal bir fikirle büyüme potansiyeli yüksek olan, fakat sermaye konusunda sıkıntı
yaĢayan KOBĠ‟ler için sabit faiz yükü getirmeden yeni sermayedarlar tarafından sağlanan
bir finansman yöntem olan risk sermayesinin temel yaklaĢımı teknolojik yenilikler üzerine
kuruludur (Ġpekten, 2006:386). Halka arz aĢamasına geçmek isteyen KOBĠ‟ler için köprü
görevi görmekte olan risk sermayesi, kuruluĢ, geliĢme ve büyüme aĢamalarında önemli bir
görevi olduğu bilinmektedir (Aras ve Müslümov, 2001).

Kaynak: BaĢar (2005: 92)

ġekil 2.4. Risk Sermayesinin ĠĢleyiĢi

ġekil 2.4‟de görüldüğü üzere çeĢitli kaynaklar aracılığıyla sağlanan fonlar risk
sermayesi Ģirketlerinde birikmektedir. Biriken bu fonlar yatırım amacında olan iĢletme ve
giriĢimcilere gönderilmektedir. Sağlanan fon miktarı ile yatırım yapan iĢletmelerden baĢarılı
olanlar borsa sayesinde halka arza gitmektedir. ĠĢletmenin halka açılması sayesinde edindiği
kâr, anlaĢmalar doğrultusunda risk sermayesi Ģirketi ve iĢletmeye yatırım sağlayan kiĢi ve
kuruluĢlarca belirli oran dâhilinde paylaĢılmaktadır BaĢar (2005: 92).
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Kaynak: BaĢar (2005: 92)

ġekil 2.5. Risk Sermayesi Modelinin AĢamaları

ġekil 2.5‟de gösterilen risk sermayesi modeli aracılığı ile risk sermayesi yönteminde
takip edilecek aĢamalar Ģu Ģekilde gösterilmektedir (Aydın, 2003: 186- 187):
 ĠĢ Planının Hazırlanması: Fona ihtiyacı olan giriĢimci veya iĢletmenin proje ile
alakalı iĢletmenin detaylarını içeriyor olan iĢ planını risk sermayesi firmasına göndermelidir.
ĠĢ planı mevcut durumu anlatırken ihtiyaçlar hakkında da bilgi vermekte ve iĢletmenin olası
sonuçlarını yansıtan belge olmalıdır. Ġyi iĢ planı gerekli kaynakları çok iyi belirleyebilme,
nasıl sağlanabileceğini anlatabilme ve bu sebeple baĢarının ne Ģekilde oluĢabileceğini
aktarabilir Ģekilde olmalıdır.
 Ġlk değerlendirme: Fon ihtiyacı nedeniyle baĢvurusu gerçekleĢen giriĢimci veya
iĢletmelerin iĢ planı ile yaptıkları proje baĢvurularının incelenmesi ve istenilen kriterlerde
olanların görüĢme yapılmak üzere davet edilmesidir.
 Birlikte ÇalıĢma: KarĢılıklı görüĢmelerden sonra risk sermayesi firması ile
giriĢimci arasında projenin yapılabilirliği üzerinde anlaĢılması durumunda proje
sahibi detaylı çalıĢmalarına baĢlayabilir. Bu aĢamaya geçildikten sonra fizibilite
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çalıĢması yapılır ve projenin ekonomik, mali ve teknik açıdan 5 yıllık olası
durumları incelenir. Projenin yapılabilirliği incelenirken, projenin yeri, boyutu,
pazarı, potansiyel gelir akıĢı ve çevresel kontrollerle ilgili çeĢitli finansal analizlerde
yer almaktadır.
 Değerlendirme: Bu aĢamada çalıĢmaların sonuçları değerlendirmeye alınır.
Sonuçların olumlu sonuçlanması halinde risk sermayesi firması, firmaya katılım
koĢullarını belirleyip, karlılık oranı doğrultusunda risk sermayesi firmasının projeye
ne ölçüde ve hangi Ģartlarda katılacağının kararı verilir. Risk sermayesi firmalar yıl
boyunca aldıkları yüzlerce önerinin ancak %2 veya %3‟üne fon desteği sağlamıĢtır.
 Yatırım SözleĢmesi: Risk sermayesi firması tarafından belirlenen Ģartların giriĢimci
tarafından da kabul görmesi ve sözleĢmeye mutabık kalınmasıyla Ģartıyla Ģirket ile
giriĢimci arasında yükümlülük ve hak içeren yatırım sözleĢmesi imzalanır. Bu
sözleĢme yatırım süresi ve miktarı ile sermaye katılım oranları gibi her türlü detayı
kapsamaktadır.
Risk sermayesine katılım, aracı olmaksızın yatırımı gerçekleĢtiren tarafın finanse
edilen Ģirkete ortak olması katılımıyla doğrudan katılım veya gerekli olan bilgilerin
alınabilmesi için danıĢman hizmetleri de veren finansman kurumları ile dolaylı katılım
Ģeklinde olabilmektedir (KOSGEB, 2002).
Risk sermayesi denenmemiĢ, geliĢmekte olan fikirlere finansal destek sağlaması,
uzun vadeli yatırımlara uygun imkânlarla dayanıklı yatırım sermayeleri sağlaması nedeniyle
oldukça avantajlıdır (KOSGEB, 2002).
2.3.4. Forfaiting
Forfaiting, ihracat yapan bir iĢletmenin satıĢını gerçekleĢtirdiği mal ve hizmetler
sonucunda bankalar aracılığı ile garanti altına alınmıĢ alacağının vadesi gelmeden tahsilini
sağlayan bir finansman yöntemidir (Büker, AĢıkoğlu ve Sevil, 2008:377). Forfaiting büyük
tutardaki alacaklara ihtiyaç duyduğu için ülkemiz KOBĠ‟leri tarafından factoring kadar
tercih edilmemektedir (GüneĢ ve Uğur, 2007:27).
Forfaiting alacakların her türlüsünü kapsamakta ve KOBĠ‟ler için alacaklarda
oluĢabilecek risklerin her türlüsünü minimize etmektedir. Uygulama yapılırken daha güvenli
olması sebebiyle emre yazılı senet ve poliçe türündeki alacaklar tercih sebebi olmaktadır.
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ĠĢletmeler yaptıkları ihracatlardan doğan vadeli alacaklarını forfaiting yöntemi ile hızlı bir
Ģekilde nakde çevirebilmektedir (Gültekin, 1999: 46-47). Hızlı ve basit bir yöntem olan
forfaiting çok sayıda belge gerektirmemekte ve forfaiting Ģirketinin (forfaiter) tahsilat
riskini üstlenmesi nedeniyle de ekstra bir ihracat sigortası gerektirmemektedir. Ayrıca
ithalat firmasının finansal durumu hakkında yapacağı araĢtırmaların giderleri ve tahsilat
masrafından kurtarmaktadır (Büker vd., 2008:381-382).
Forfaiting ara ara factoring ile karıĢtırılan bir kavram olmuĢtur. Bu iki yöntem
arasındaki farklar çizelge 2.5.‟de belirtilmiĢtir.
Çizelge 2.4. Factoring Ġle Forfaiting Arasındaki Farklar
Factoring
Sürekli bir iĢlemdir.
% 80‟e kadar finansman sağlayabilir.
Fatura yeterlidir.
Maksimum 3 ay vade yapılır.
Firma riskin %10‟unu üstlenmektedir.
Faiz, cari hesaplar yöntemi ile hesaplanmaktadır.
Tüketim mallarının finansmanı için kullanılır.

Forfaiting
Tek seferlik uygulamalardır.
% 100 finansman sağlamaktadır.
Bono ve poliçe istenir.
6-7 yıla kadar vade yapılabilir.
Firma riski “0” dır.
Faiz iskonto yöntemi ile hesaplanmaktadır.
Tüketim mallarında da kullanılabilir fakat daha
çok yatırım mallarının finansmanı için kullanılır.

Kaynak: Hesapkurdu Factoring ile forfaiting arasındaki farklar nelerdir? (2017)

Forfaiting ihracatçı açısından Ģu avantajlara sahiptir (KOSGEB, 2002):
 Vadeli olarak satıĢ gerçekleĢtirmiĢ olan ihracatçı, satıĢlarını hızlı bir Ģekilde nakde
çevirme imkânı bulmakta, oluĢan masrafları forfaiting Ģirketine yüklemekte ve
bununla beraber risk üstlenmemektedir.
 Forfaiting yoluyla ihracatçı belirli bir iskonto bedeli ödeyerek ihracat yapmakta
tereddüt yaĢadığı ülkelere, vadeli satıĢını rahat bir Ģekilde gerçekleĢtirebilmektedir.
 SözleĢme gerektirmemesi nedeniyle forfaiting, vadeli olarak yapılan satıĢları nakde
çevirerek ihracatçının bilançosuna artı değer ve iĢletmenin geleceğini görebileceği
bakıĢ açısı sağlamaktadır.
Forfaiting ithalatçı açısından Ģu avantajlara sahiptir (KOSGEB, 2002):
 Alternatif finansman kaynağı sağlanarak, borçlanma çeĢitliliği ve kapasitesini
artırma Ģansı bulmaktadır.
 Bilançoya dahil olan ithalat ürünleri sayesinde ithalatçı, çeĢitli

yatırım

indirimlerinden faydalanabilmektedir.
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 Bankalardaki nakit kredilerini kullanmak zorunda kalmayan ithalatçı vade sonuna
kadar sabit faiz oranıyla ödeme gerçekleĢtirebilir ve tüm bu iĢlemler hızlı ve basit
Ģekilde gerçekleĢir.
2.3.5. Barter
Ġlkel toplumlarda genellikle kapalı bölgelerde görülen bir değiĢim sistemi olan
“trampa”dan esinlenilen barter sistemi mal ve hizmetlerin karĢılıklı alınıp satıldığı bir takas
sistemidir (YiğitbaĢı ve Atabey, 2001: 171). Alıcı firma tarafından finans, satıcı firma
açısından da pazarlama tekniği Ģeklinde kullanılmakta olan barter sistemi, organize halde
çalıĢan bir piyasada mal ve hizmetlerin para kullanmaksızın gerçekleĢtirilmesi sistemidir
(MarĢap, 2001: 56).
Kendi ürettiği mal ve hizmet aracılığı ile satın almıĢ olduğu mal ve hizmetlerin
ödenmesi iĢlemi olan barterda, firmalar sahip oldukları mal ve hizmetleri sunarak, ihtiyaç
duydukları mal ve hizmetleri bu yöntem aracılığı ile satın alabilmektedirler. (Polat, 2002:
10).
Barter sisteminden yararlanabilmek isteyen firma için öncelikle üye olmak, nakit
olarak yıllık üyelik ücretini ödemek ve istenilen evrak ve belgeleri barter firmasına teslim
etmesi gerekmektedir. SözleĢmenin yapılmasıyla barter firması üye olmuĢ olan firmaya alım
satımların üzerinden yapılabileceği cari hesap açar ve belirli süre iĢlem yapabilme yetkisi
vermektedir. Sisteme ait belgelerin tesliminin yapılmasıyla barter firması üye firmaya
yardımcı olarak müĢteri temsilcisi göndermektedir. Üye firma kendisine verilen limit kadar
alım yapabilmekte ve bu limit barter firması tarafından belirlenmektedir. Üye firma
tarafından alımın gerçekleĢmesiyle dokuz ile on iki ay arasında ödeme Ģekli olan mal ve
hizmetin sunulması beklenmektedir. Belirlenen sürede mal ve hizmetle ödemenin
gerçekleĢmemesi halinde, üye firma belirlenen zamanın ardından nakit ve geçen her aya
uygulanan gecikme faizleriyle, tek seferde, yabancı para cinsinden borç ödemesini
gerçekleĢtirmek durumundadır. Barter firması verilen ve alınan mal ve hizmetlerin
hesaplarını belirlenen yabancı para birimi üzerinden tutar ve üyelere hesap özetleriyle
bilgiler gönderir. Barter sistem iĢleticisi aracılık hizmeti olarak, satın alınan ve satılan mal
ve hizmetler sebebiyle üyelerinden komisyon talep eder. Barter sistemindeki üye firmalar,
satılan ve satın alınan mal ve hizmetlerin özellik, fiyat, kalite durumları ile ilgili
sorumlulukları tamamen kendileri üstlenmektedir (Arzova, 2000: 15; MarĢap, 2001:56-57).
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Barter Sisteminin ĠĢleyiĢ örneği Ģu Ģekilde gösterilebilir:

Kaynak: Yiğit ve YeĢiloğlu, 1996: 17

ġekil 2.6. Barter Sistemi ĠĢleyiĢ Örneği

ġekil 2.6‟da görüldüğü üzere:
 Reklam ajansı bilgisayar Ģirketinden aldığı hizmetin bedelini, bilgisayar Ģirketi ve
konaklama iĢletmesine verdiği hizmetle ödemektedir.
 Tekstil firması konaklama iĢletmesi için verdiği tekstil ürünleri hizmetinin bedelini
hesabına alacak olarak yazdırmaktadır.
 Konaklama iĢletmesi ise aldığı mobilya ve tekstil ürünlerinin bedelini, bilgisayar
firmasının bayii toplantılarına ev sahipliği yaparak karĢılamaktadır.
 Mobilya firması almıĢ olduğu bilgisayarların bedelini konaklama iĢletmesi ve
bilgisayar firmasına verdiği ürünlerle karĢılamaktadır.
 Bilgisayar

firması,

reklam

ajansı

ve

mobilya

firmasına

vermiĢ

olduğu

bilgisayarlardan doğan alacaklarına karĢılık konaklama iĢletmesinde bayii
toplantılarını gerçekleĢtirmektedir.
Barter sisteminin çeĢitli avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Barter siteminin
avantajlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz (Ġpekgil Dogal ve Marangoz, 2007):
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 Barter sistemi içerisine dahil olan firmalar barter sayesinde nakit paraya ihtiyaç
duymaksızın mal ve hizmet takas edebilmektedir.
 Barter sistemi finansmanda oluĢabilecek maliyetleri düĢürürken, firmaların atıl
kapasite ve stoklarının erimesini sağlayarak ciroyu yükseltmektedir.
 Barter sistemi ihracatı kolaylaĢtırırken firmalara pazarlama ve bilgi iletiĢim
hizmetlerinden yararlanma imkânı da sunmaktadır.
 Barter sistemi içerisindeki firmalar reklam ve tanıtım avantajları ile yeni müĢteri ve
pazarlara kolaylıkla ulaĢabilmesi sağlanabilmektedir.
Barter sisteminin dezavantajlarını ise Ģu Ģekilde sıralayabiliriz (Uzay ve Küçük,
2006):
 Barter sistemine dâhil edilecek malların stoklardaki kalitesiz mallar olması
durumunda sisteme olan ilgi azalmaktadır.
 Barter sistemindeki ürünlerin hem satımında hem alımında % 2 ila %4 arasında
alınan komisyon nedeniyle iĢletmelerde sisteme karĢı isteksizleĢme ortaya
çıkmaktadır.
 Yapılan iĢlemlerde sorumluluk barter sistem iĢletmecisinde olduğundan sistem
iĢletmecisi güvenilir olmak zorundadır.
2.3.6. Angel Funding (Melek Yatırımcı)
Resmi olmayan bireysel olarak yatırım gerçekleĢtiren yatırımcılar, Ģirketlere yatırım
yapmayı isteyen ve tecrübe ve bilgi birikimlerini yatırım yapmak istedikleri Ģirket ile
paylaĢma amacı güden yatırımcılara melek yatırımcı denilmektedir. Borsaya henüz kote
edilmemiĢ olan, faaliyete yeni baĢlamıĢ veya hali hazırda kurulu olup büyüme potasiyeli
görülen, Ģirketlerin baĢlangıç anında gerekli olan finansman nedeniyle melek yatırımcıya
daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bankalarla yapılan iĢlemlerde düĢük marjlar ve sabit
maliyetlerin yüksekliği sebebiyle küçük iĢletmelerin borç talep etmesinin cazip olmayıĢı ve
risk sermayesi fonlarının yüksek sabit maliyetler nedeniyle küçük iĢletmelere yatırım
yapmaktan kaçınması gösterilebilir (Sakarya ve Kara, 2006).
Mayfield (2000)‟e göre melek yatırımcılar; yeni kurulmuĢ firmalara göre sermaye
yatırımlarını yapan ve biçimsel olmayan risk sermayedarları olarak ifade edilmektedir
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(Karabayır vd., 2012: 71-72). Melek yatırımcılar kavramı ülkemizde yeni bir kavramdır.
Ülkemizde bu Ģekilde bir kuruluĢ bulunmamaktadır. Melek yatırımcılar iĢ melekleri olarak
da adlandırılmakta ve projesi sahibi kurum veya kiĢilere finansal yönden destek sağlayan,
onlara danıĢmanlık yaparak geliĢmesini sağlayan kiĢiler olarak da ifade edilmektedir
(Sönmez, 2008: 84).
Melek yatırımcılar ayrı ayrı kiĢiliğe sahiptir. Bu sebeple melek yatırımcılar
içerisinde büyük değiĢiklikler bulunmaktadır. Genel olarak melek yatırımcılara bakıldığında
Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır (Uçkun, 2009);
 Kazanç oranları 100.000 doları geçen,
 40 – 50 yaĢ aralığında olan,
 Malvarlığı olarak 1.000.000 dolardan fazla mal varlığına sahip olan,
 GeçmiĢte baĢarılı bir giriĢimcilik tecrübesine sahip olan,
 YapmıĢ oldukları yatırımların geri dönüĢümünü 5 -7 yıl ya da daha fazla süre
içerisinde bekleyen,
 Yatırımlarını genellikle kendine yakın olan bölgelerde yapan,
 Yapılan bir iĢin parçası olmaktan ve giriĢimcilere sürekli olarak tavsiyelerde
bulunan,
 Maddi olarak bir gelire ve nakit giriĢlerine gerekli önemi veren,
 Teknolojiyi ve piyasayı yeteri kadar analiz eden,
 Katma değer yaratan ve paranın danıĢmanı olan yatırımcı niteliğindeki kiĢiler olarak
ifade edilmektedir.
Melek yatırımcılar, giriĢimcilik faaliyetinde olan iĢletmelere yatırım yapmanın
yanında, pazarlama, yönetim ve karar alma konularında gerektiği Ģekilde rol
oynamaktadırlar. Bu firmalara sahip olduğu bilgi ve tecrübeleriyle katkı sağlamaktadırlar.
Melek

yatırımcılar

iĢletmelerin

gelecekteki

baĢarıĢının

artmasını

ve

geliĢimini

istemektedirler. Bu sebeple firmalara çeĢitli katkılar sağlayarak, firmaların uzun dönemli
baĢarılarında etki sahibi olmak istemektedirler (Karabayır, 2012: 73).
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Risk sermayesi ile melek sermaye arasındaki farklılıklar Ģöyle sıralanabilir
(Osnabrugge ve Robinson, 2000):
 Melek sermayede giriĢimciler kendi paraları sayesinde yatırımı sağlarken, risk
sermayesinde fon yatırımcıları aracılığı ile toplanan fon üzerinden yatırım
gerçekleĢir.
 Melek sermayede coğrafi anlamda yakın olmak oldukça önemliyken, risk
sermayesinde coğrafi yakınlığın önemi daha azdır.
 Melek sermayede yatırımın ilk dönemi iĢletmeler üzerineyken, risk sermayesinde ilk
kuruluĢtan tüm aĢamalara kadar yatırım yapılabilmektedir.
 Melek sermayede yatırım kararı alınırken giriĢimci bireysel değerlendirmesini,
piyasayı ve teknolojiyi göz önünde bulundururken, risk sermayesinde yatırım ile
ilgili kararın alınabilmesi için ortaklar ikna olmalıdır.
 Melek sermayede yatırım sonrası geri dönüĢler için sabır daha fazla iken, risk
sermayesinde getiri oranı ortaklar tarafından değerlendirildiğinden ve belirli
büyümeden sonra daha büyük yatırım getirisi olan endüstrilere yönelmeleri
nedeniyle sabır daha azdır.
 Melek sermayede yatırımcıların karar alma süreçlerinde görülen esneklik, risk
sermayesi yatırımcılarında daha az görülmektedir.
2.3.7. Franchising
1970‟li yıllarda dünya çapında ticari iliĢkilerin yapısında çeĢitli değiĢiklikler
olmuĢtur. Bu değiĢikliklerden biri de Franchising sözleĢmesi olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Franchising kelime olarak fransızcadan gelmekte ve anlam olarak da “serbest bırakma”,
“vergi” ve “resim ”‟den muaf tutma anlamını taĢımaktadır. En yakın Türkçe anlamı
“imtiyaz / ayrıcalık” olarak ifade edilmektedir (Aslanoğlu, 2007: 74).
Ulusal Franchising Derneği (UFRAD) Franchising‟in tanımını Ģu Ģekilde yapmıĢtır:
“bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre koĢul ve sınırlamalar
dâhilinde iĢin yönetim ve organizasyonuna iliĢkin bilgi ve destek (know-how) sağlamak
sureti ile imtiyaz hakkını ticari iĢler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan,
uzun dönemli ve sürekli iĢ iliĢkilerinin bütünü olarak” ifade edilmektedir (Nart, 2005: 124).
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Franchising, sahip olduğu en geniĢ anlam ifadesiyle çalıĢmalarını devam ettiren
firmaların isim haklarının belirli bir ücret, süre, koĢul ve detaylar dâhilinde satın alınması,
isim hakkına sahip olan firmanın da var olan faaliyetlerini aynı Ģekilde devam ettirmesi
durumudur. Firmaların isim hakkını satın alan firmalar marka değeri üzerinden kar elde
etme amacı doğrultusunda Franchising yapmaktadırlar (Bilge, 2004).

Kaynak: Kavas ve Alican, 2002: 3; AKT, Nart, 2005: 124

ġekil 2.7. Franchising Sisteminde Taraflar ve DeğiĢime Konu Olan Unsurlar

Günümüzde Franchising iĢlemlerine ait bazı özellikler Ģu Ģekilde sınıflandırılmıĢtır
(Nart, 2005: 124):
 Franchising sözleĢmesi taraflar arasında bağlayıcı bir özelliğe sahiptir.
 Taraflar arasında daimi bir iliĢki oluĢturulmalı ve iĢ iliĢkisine ait gerekli bütün
noktalar eksiksiz bir Ģekilde yapılmalıdır.
 Franchising iĢlemine ait isim, mal vb. kullanımları her yerde aynı olmalıdır.
 Franchise franchisor tarafından satıĢa konu olan iĢlemler hakkında gerekli eğitim
vermelidir.
 Franchise yasal olarak iĢlerin sahibi olduğundan dolayı iĢini isteği zaman bırakma
hakkına sahiptir.
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2.3.8. BirleĢme ve Satın Almalar Yöntemi
Firmaların alternatif finansman kaynağı yaratma stratejileri içinde yer alan
birleĢmeler ve satın almanın önemli bir yer tutmakta olduğu, her gün fazlalaĢan ve tam
rekabet Ģartlarının söz konusu olduğu küresel ekonomik düzende çalıĢmalarını devam
ettiren iĢletmelerin, devamlılıklarını sürdürebileceği ve bununla beraber iĢletmelerin
büyüyebileceği yollarından biri olduğu görülmektedir. Ekonomik alandaki değiĢimlerin
sürekli olarak yaĢandığı ülkelerdeki iĢletmeler, devamlılıklarını sürdürebilmek amacı ile
bazı zamanlarda zorluklar yaĢamaktadırlar. Bu finansal zorlukların önüne geçilebilmesi,
iĢletmelerin ekonomik krizler karĢısında mali yapılarını güçlendirmelerinin bir baĢka yolu
da iĢletmelerin birleĢmeleri veya satın almalarıdır. ĠĢletmeler, birleĢmeden önce birbirlerini
tanıma amacıyla flört evresi olarak tabir edilen bir dönem geçirirler. Bu süre zarfında
Ģirketin Ģirket kültürü ve organizasyonu, finansal yapısı ile kendi yapısına uygunluk
durumunda olan görevdeĢlik etkisini açığa çıkarabilecek doğru eĢi seçmek isterler
(Gürdamar, 2007).
Bu sistemin türleri Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir (Çelik, 1999):
 Yatay (Horizontal) BirleĢme; iĢletmenin faaliyet halinde bulunduğu platform ile
alakalı bir veya daha fazla sayıda iĢletme ile birleĢmesi durumudur. Yatay
birleĢmeler yasalar aracılığı ile kontrol altında tutulmaktadır. Bunun sebebi tekel
piyasaların oluĢmasını önlemek ve birleĢen Ģirketlerin büyük güç haline
gelmemesini sağlamaktır.
 Dikey (Vertical) BirleĢme; bir ürün ya da hizmetin üretimi ile satımı arasındaki süre
zarfınca birbiri ardınca gelen aĢamalarında görev alan farklı firmaların bir firmanın
çatısı altında birleĢmesi durumudur. Üretim, satım, dağıtım ve pazarlama arasında
gerçekleĢen bir birleĢme dikey birleĢme olarak adlandırılabilir.
 Karma (Conglomerate) BirleĢme; kendi faaliyetlerini yürüten bir iĢletmenin
faaliyetlerini devam ettirdiği asıl iĢinden farklı olarak baĢka bir alanda iĢ yapan
iĢletme ya da iĢletmelerle birleĢmesi durumudur. Bu yöntem ile birleĢmelerin asıl
sebebi iĢletmelerin kaynak akıĢlarının iyileĢtirme ve riskten uzaklaĢtırma amacına
dayanmaktadır.
 Sınır Ötesi (Cross - Border) ġirket BirleĢmeleri; son dönemlerde içinde ilgi odağı
olan taleplerden biri de farklı ülkelerde bulunan iĢletmeler ile birleĢme yatkınlığının
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fazlalaĢmasıdır. Çok uluslu Ģirketlerin yabancı ülkelere yatırım yapma sebebi
arasında; üretim bağlantısı kurmak, yeni pazarlara ulaĢabilmek, üretimde avantaj
elde etmek ve gümrük duvarlarını aĢmak gösterilebilmektedir.
2.3.9. Crowdfunding (Kitlesel Fonlama)
Kitlesel fonlama, çok sayıdaki küçük iĢletmenin (giriĢimcinin) birleĢerek,
geliĢtirdikleri bir projeyi hayata geçirmek için, bu projeden yarar sağlayacaklarına ikna olan
yatırımcılardan projedeki ilk giriĢim için gereken sermayeyi sağlamalarıdır (Ergen, Lau ve
Bilginoğlu, 2013). Modern bir finansal kaynak sağlama yöntemi olan kitlesel fonlamada,
fikir sahibi olan giriĢimcilerin projelerini hayata geçirebilmek amacıyla ihtiyaç duydukları
finansal desteği edinmelerini sağlamaktadır. Kitlesel fonlama, giriĢimcilerin ortak bir ağ
aracılığı ile projeye finansman sağlamak isteyen yatırımcılarla bir araya gelmesi anlayıĢıyla
çalıĢmaktadır (ĠĢler, 2014).
Önemli bir özelliği de ödül sistemi olan kitlesel fonlama birçok alanda fayda
sağlamaktadır. Yatırımcıların projeye sağladığı maddi destek karĢılığında;
 Pasif bir projenin aktifleĢebilmesine yarar sağlama bilgisi ve hissi ile sosyal
anlamda,
 ġirket hissesi, kar üzerinden pay alma, yatırım faizi sağlama ile finansal anlamda,
 UlaĢılması mümkün olmayan bir ürüne ulaĢabilmesi ile maddesel anlamda fayda
elde etmektedir (Silver vd., 2013; Belleflamme vd., 2014).
Kitlesel fonlamanın uygulanıĢı, dünyada belirgin Ģekilde kullanılan dört ana fon
sağlama modeli üzerinde Ģekillenmektedir. Bu fonlama modelleri kendi arasında, sonuçları
itibarıyla, finansal olmayan fonlama ve finansal fonlama olarak iki baĢlık halinde yer
almaktadır. Finansal olmayan fonlama; ön alım temelli fonlama, bağıĢ ve ödül fonlaması
olarak uygulanabilmekte, finansal fonlama ise borçlanma temelli ve hisse senedi fonlaması
olarak uygulanabilmektedir (ĠĢler, 2014).
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Çizelge 2.5. Kitlesel Fonlama Türlerinin KarĢılaĢtırmalı Özeti
Türü
BağıĢ temelli
Ödül temelli

Katkı ġekli
BağıĢ
BağıĢ,Ön alım

KarĢılık ġekli
Görünmeyen faydalar sağlamaktadır.
Ödüller ve görünmeyen faydalar
sağlamaktadır.

Borç temelli

Borç

Hisse temelli

Yatırım

Borcun faiziyle geri ödenmesi
gerçekleĢir. Sosyal motivasyonla
borç verildiyse faiz istenmeyebilir.
ĠĢletme baĢarılı olursa, yatırım
getirisi elde edilebilir. Bazen ödül
önerildiği
de
olabilmektedir.
Görünmeyen faydalar sağlamaktadır.

Yatırımcının Motivasyonu
Ġçsel ve sosyal motivasyon
Ġçsel
ve
sosyal
motivasyonun birleĢimi ve
ödül isteği
Ġçsel, sosyal ve finansal
motivasyonun birleĢimi
Ġçsel, sosyal ve finansal
motivasyonun birleĢimi

Kaynak: Collins ve Pierrakis, 2012

Kitlesel fonlama sürecinin önemli kısmı olan giriĢimci, yatırımcı ve platformlar
ayrıca bahsedilen gruplar arasındaki gerçekleĢen etkileĢim, kitlesel fonlamanın temel
taĢlarını olarak görülmektedir (Valanciene ve Jegeleviciute, 2014).

Kaynak: Valanciene ve Jegeleviciute, 2014

ġekil 2.8. Kitlesel Fonlama Sürecinin ĠĢleyiĢi

Kitlesel fonlama platformları sayesinde yeni oluĢan iĢletmelerin projelerini daha
fazla yatırımcıya ulaĢması sağlayarak fon ihtiyacının giderilmesine imkân vermektedir. Bu
sebeple fonlama sürecin birinci kısmı, giriĢimcilerin projelerinin içeriğini oluĢturacağı bir
yazı, çizim veya görsel ile giriĢimlerinin tanıtılmasını sağlayabilecek bir sunumu ile
katılmak isteyecekleri bir kitlesel fonlama platformuna göndermek ile baĢvuru yapmaları ile
geliĢmektedir. GiriĢimciler ticari amaçlı kitlesel fon sağlamaya ihtiyaç duyuyorsa,
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projelerini platformda yer alan topluluk için cazip hale getirmek amaçlı yaratacakları
değerleri, hedef pazarlarını, gelir modellerini ve daha fazla stratejik anlamda önemli olan
bilgileri yatırım ihtimali bulunan kiĢilerle paylaĢmaları gerekmektedir. Bununla beraber,
projenin gerçekleĢebilmesi sebebiyle gerekli olan fon ihtiyacının belirtilmesi ve belirlenen
hedefe ulaĢabilmek için bir süre belirtilmesi gerekmektedir. Aynı aĢamada projeyi
fonlayacak destekçilere sağladıkları destek miktarı karĢılığında ne kazanımlar elde
edebileceklerinin de aktarılması gerekmektedir. Ġkinci kısımda baĢvuruyu inceleyen kitlesel
fonlama platformu, platformda yayınlanma durumunun uygunluğuna karar vermektedir.
Uygun olması durumunda, sürecin üçüncü kısmı platformda projenin yer alması ve proje
kampanyasının baĢlatılabilmesidir. Bu sayede yatırım yapan destekçilerin yayınlanan
projelere yatırım yapabilme imkânı sağlanabilmektedir. Son kısmı ise fon imkânın
sağlanması ve kitlesel fonlama platformu aracılığı ile giriĢimciye aktarımı bölümü
oluĢturmaktadır. Yatırımcılar kampanyası devam eden projeleri inceleyerek fikir
sahiplerinin fikirlerini değerlendirmeye almaktadır. Beğendikleri ve inandıkları fikirler için
istedikleri miktarlarda fon sağlayabilmektedirler. Fon ödemesinin platform aracılığı ile
yapılmasının ardından, platformların sahip oldukları alt yapı ile ödemeleri paypal, EFT veya
havale, kredi kartı, sanal kart, gibi ödeme Ģekilleri ile gerçekleĢtirebilmektedirler (ĠĢler,
2014).
Türkiye‟de ödül sistemi olan kitlesel fonlama konusunda yeni internet siteleri
oluĢmaya baĢlamıĢtır fakat henüz hiçbiri baĢlangıç aĢamasından ileriye gidememiĢtir.
Bunlardan bazıları, fongogo.com, fonlabeni.com, biayda.com, projemefon.com olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Yasalardaki hukuki kısıtlamaların olması nedeniyle ve genel kitleyi
ayağa kaldırabilecek türde bilgi ve istek sağlanmaması bu konuda var olan problemlerin
baĢında gelmektedir. Türkiye genelinde kitle fonlamasının büyüyebilmesi için kitlesel
fonlamaya geçiĢin kolaylaĢtırılması ve yasallaĢma gerekmektedir. Hali hazırda bir kitle
fonlama platformu, hukuksal anlamda banka gibi görülemediği için para alamamakta ve
fatura kesmeden para toplayamamaktadır. Türkiye‟de yeni bir kavram olması sebebiyle kitle
fonlaması yasasının bu sebeple tanımının yapılması, altyapısının oluĢturulması ve bu sürecin
yasallaĢması aĢamasına geçilmesi gerekmektedir (Ergen, Lau ve Bilginoğlu, 2013).
2017 yılının son döneminde kitle fonlaması ile ilgili BaĢbakan Yardımcısı Mehmet
ġimĢek “fikir ve tasarım aĢamasındaki giriĢim projeleri için tercih nedeni olan kitle
fonlamasının çok yakında hayata geçirileceğini” belirtmiĢtir. Bu sistem sayesinde tecrübeli
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ve tecrübesi olmayan destekçilerin bütünleĢeceğini belirterek, yatırım alanından uzaklaĢan
kitlenin artırımlarını yatırım doğrultusunda kullanmalarını amaçlandığını, böylece
sermayenin tabana yayılacağını açıklamıĢtır. Kitle fonlaması sisteminin ilk etapta finansman
konusunda ilk kısmı temsil eden, baĢlangıç aĢamasındaki proje sahibi giriĢimciler ile
yatırımcıların kullanmasının amaçlandığı ve yapılabilecek ikincil düzenlemeler ile giriĢim
veya proje ile yatırımcı esasına göre gruplandırmaya gidileceğini kaydetmiĢtir. ġimĢek,
giriĢimciler adına finansman maliyetinin çok önemli olduğu konusundan bahsederek, “Kitle
fonlaması faaliyetine katılacak kiĢilerin halka açık ortaklıklar, halka arz, izahname ve ihraç
belgesi düzenleme yükümlülükleri kapsamından muaf tutulması planlanmakta” olduğunu
söylemiĢtir (Hürriyet, 2017).
2.3.10. Halka Arz
Türkiye‟de KOBĠ‟ler sermaye piyasası araçlarından faydalanabilmenin yanında
halka açılma yöntemi ile de önemli ölçüde fon sağlayabilmektedirler. Hisse senedi satarak,
Ģirket içerisindeki ortakların ellerinde bulunan payların halka arzını gerçekleĢtirmeleri ile
sermayenin artmasını sağlayarak, iĢletme ortaklarının var olan paylarını halka arzını
sağlamaları veya sermaye artırımları Ģeklinde bir araya getirilen sermayenin Ģirketin
sermayesine ilave edilmesiyle gerçekleĢmektedir. Bu durumda Ģirket bünyesine yeni
ortakların katılması sağlanabilecek ve sermaye gereksinimi giderilecektir. (Hürriyet 2017).
Halka açılma ve hisse senetlerinin borsa içerisinde veya ikincil piyasalarda iĢleme
girmesinin yararları Ģu Ģekilde sıralanabilmektedir (SPK, 2010):
 Anonim Ģirketlerin finansman gereksinimlerini giderirken kalıcı nitelikte, geçici
olmayan, geri ödemede anapara ve faiz gibi maliyetlerin bulunmadığı kaynaklarla
giderebilmektedirler.
 Borsada iĢlem görerek halka açılan Ģirketlerin ortakları, borsa aracılığı ile mümkün
görünen en kısa süre zarfında gerçek arz ve talebe doğrultusunda belirlenmiĢ olan
fiyat üzerinden Ģirket hisse senetlerini alım ve satım imkânına sahip olmaktadırlar.
Bu sayede yatırımcılar likiditesi yüksek olan yatırım araçlarına ulaĢma imkânına
sahip olmaktadırlar.
 Halka açık olan Ģirketler daha fazla itibarı istikrar ve güven verici bir görünümün
sağlanması ile gerçekleĢtirebilmektedirler. Bu sayede, Ģirketlerin vasıflı iĢgücü
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sağlayabilmesi, ürettiği ürün ve hizmetlerin düĢük maliyetle pazarlanmasına imkân
oluĢturmaktadır.
 Halka açık olan Ģirketler basında daha fazla yer alarak yaygın olarak tanınma
imkânına sahip olmaktadırlar. Bunun nedeni halka açık olması nedeniyle kamuyu
bilgilendirme gerekliliğinin olmasıdır.
 KOBĠ‟lerin büyük bir kısmı aile Ģirketleri Ģeklinde varlığını sürdürmektedir.
ġirketlerin halka açık olması, finans ve yönetimin birbirinden ayrılmasına ve
Ģirketlerin profesyonel yöneticiler aracılığı ile yönetilmesini sağlamaktadır. Halka
açılma sayesinde yeni yatırımlara imkân sağlanarak, üretimdeki kapasite
artırılabilmekte

ve

yeni

iĢ

olanakları

sayesinde

ekonomiye

hareketlilik

kazandırılabilmektedir.
 Halka açılma sayesinde yatırımcılar önceden bilgi sahibi olduğu kendi
coğrafyasında bulunan firmaların hisse senetlerini almak suretiyle ekonomiye nakit
akıĢı

sağlayacaklar

ve

bölgelerarasındaki

kalkınma

düzeyi

farklarını

azaltabileceklerdir.
2.3.11. Mikro Finansman
Mikro finansman yöntemi gelir seviyesi düĢük düzeyde olan ve yoksul, aile ve küçük
iĢletmeler için imkân sağlanan finansman hizmetidir. Fikir ve iĢ yapma isteğine sahip, gelir
sağlama amacı doğrultusunda faaliyet sürdürmek amacıyla, mikro düzeyde bir baĢlangıç
sermayesine ihtiyacı olan düĢül gelir seviyesine sahip kiĢilere destek oluĢturma sebebiyle
geliĢtirilmiĢ bir finansman yöntemidir. Bir mikro finansman kuruluĢu aracılığı ile mikro
düzeydeki bir giriĢimciye, sahibi olduğu iĢini ilerletmesi ve geliĢtirmesi amacı
doğrultusunda verilen finansal desteğe ise mikro kredi denilmektedir. Mikro krediler
çoğunlukla iĢletmenin sermaye gereksiniminin giderilmesi, üretim için gerekli olan
hammadde ve malzeme temininin sağlanabilmesi, imalatta ihtiyaç duyulan sabit teçhizatın
alınması gibi nedenler için verilmektedir (Dündar, 2007: 2).
Mikro finansman geliĢme düzeyinde olan ülkelerde yoksulluğu giderilmesinde
önemli bir yöntem haline gelmiĢ bulunmaktadır. Geçtiğimiz süre zarfında mikro finansman
kamu, fon kaynakları ve özel sektör yardımları ile kâr amacı gütmeyen çeĢitli yardım
kuruluĢları aracılığı ile gerçekleĢmiĢtir. Fakat son dönemlerde mikro finansman fon
kaynakları içinde kâr amacı gütmeyen kuruluĢların ve yatırımcıların payı giderek azalma
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göstermektedir. Buna karĢılık daha farklı fon kaynakları ortaya çıkmaktadır. 2000‟li yıllarda
uluslararası ve ulusal bankaların ilgisiyle mikro finansman sadece geliĢme düzeyindeki
ülkelerde değil geliĢmiĢ ülkelerde de artıĢ göstermiĢ, ticari bir platform halini almıĢ ve
ticarileĢme hızı önemli ölçüde artmıĢtır (Krauss ve Walter, 2009: 88).
Gittikçe önem kazanan mikro finansman kuruluĢları yoksulluk probleminin dünya
çapında büyük sıkıntılar oluĢturmasına çözüm üretebilmek için BirleĢmiĢ Milletler Örgütü
dâhilinde bulunan 191 üyenin gerçekleĢtirmek için söz verdiği Milenyum Kalkınma
Hedeflerini oluĢturmuĢtur. Milenyum Kalkınma Hedefleri Ģu Ģekilde sıralanmaktadır
(Dolun, 2005);
 AĢırı yoksulluk sorununa çözüm getirmek ve açlığı yok etmek
 Dünya ülkelerinde ilköğrenim fırsatının bütün çocuklara ulaĢmasını sağlamak
 Kadınları desteklemek ve cinsler arasındaki eĢitliği vurgulamak
 Çocukların ölüm sayısını azaltmak
 Annelerin sağlıklarını iyileĢtirmek
 Aids ve hiv virüslerinin yanı sıra sıtma ve öteki bulaĢıcı hastalıklarla savaĢmak
 Ekolojik anlamda sürdürülebilirliğin sağlanmasını için çabalamak
 Genel kalkınma ve dünya çapında dengeli bir ortam hazırlamak
Bu hedeflerin arasında yer alan aĢırı yoksulluk sorununa çözüm getirmek, kadınların
ve düĢük gelir düzeyine sahip iĢletmelerin, yeni giriĢimcilerin ve bankaların finansal
hizmetlerinden yararlanma imkânı olmayan kuruluĢların desteklenebilmesi sebebiyle mikro
finansman kuruluĢlarına gösterilen önem ve verilen destek arttırılmıĢtır.
Türkiye‟de mikro finans hizmetlerine olan istek, yoksul ve düĢük gelirli aileler ile
mikro ve küçük iĢletmeler bakımından değerlendirmeye alınmaktadır. Mikro ve küçük
iĢletmeler, faaliyetlerini devam ettirebilmek veya ilerletebilmek amacıyla, yoksul ve düĢük
gelirli kiĢiler ise yeni iĢ kurabilmek veya tüketim ihtiyaçları ve diğer ihtiyaçların
karĢılanabilmesi amacıyla mikro finans hizmetlerini istemektedirler. Bu sebeple, formel ve
enformel sektör giriĢimcileri, aileler ve tarım sektörü mikro finans hizmetlerini isteyen
çevreler olacağı öngörülmektedir (Gökyay, 2008: 98).
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2.3.12. Otofinansman
Bir iĢletmenin kendi gücü sayesinde sermaye oluĢturmasına otofinansman
denilmektedir. BaĢka bir biçimde ifade edilecek olursa otofinansman, üçüncü kiĢiler dâhil
edilmeden iĢletme sahip veya sahiplerinin ek olarak sermaye giriĢine ihtiyaç duymadan,
faaliyet süresi dâhilinde gerekli olan sermaye gereksinimini kendi içerisinde karĢılaması
Ģeklinde ifade edilebilir. Bu Ģekilde finansman ancak, kâr üzerinden tasarruf kararı
alabilmeye hak sahibi olan sahipler arasında kârın dağıtılmayarak bütünü veya bir kısmının
iĢletme içerisinde tutulması ile mümkün olabilmektedir. Sermaye piyasasına giriĢ
noktasında imkân sahibi olmayan, kurulumu henüz gerçekleĢmiĢ olması nedeniyle kredi
sağlama imkânı sınırlı olan bir iĢletmenin finansman gereksinimini giderebilmesi için en
önemli yollardan birinin otofinansman olduğu görülmektedir. Çoğunlukla, küçük ve orta
ölçekli iĢletmeler, gerekli olan finansman ihtiyacını kazançlarından elde ettiği kârları
iĢletme içerisinde tutarak gidermektedirler (Erdoğan, 1990: 315).
Yüksek enflasyon ortamlarında, ürün sağlamadaki fiyat oranının yüksekliği
nedeniyle, iĢletmenin varlıklarını devam ettirebilmeleri amacıyla elde ettikleri kârın hangi
miktarının ne Ģekilde iĢletme tutulacağına veya çekilebileceğe karar verilebilmesi için çok
iyi hesaplama ve değerlendirme yapılması gerekmektedir. Sonuç itibariyle, elde edilen
kârların, finansman ihtiyacı olarak kullanılması, iĢletmelerin özsermayesine büyük katkılar
sağlayacak ve iĢletmeleri güçlendirecektir. Özsermaye üzerine kurulu olmayan ve sürekli
borçlanma yoluna giden hiçbir firma devamlı kaynak sağlayamamaktadır. Özsermaye
iĢletmeler için devamlı bir kaynak sağlama niteliği oluĢturmaktadır (Erdoğan, 1990: 315).
Yeni bir finansman tekniği olmayan otofinansman, 19. yüzyılda kârın belirli bir
bölümünün iĢletme içerisinde kullanılması giriĢimciler için daha çok para kazanma ve
baĢarılı bir yönetimin esaslarından olarak görülmüĢtür. Otofinansmanın bu kadar önem
sahibi olmasındaki temel etmenler Ģu Ģekilde sıralanabilir (Usta, 2002: 203):
 Özsermayenin gerekliliğini ekonomik geliĢmeler sayesinde vurgulamıĢtır.
 Sermaye Piyasalarının ikinci dünya savaĢı itibariyle zayıflaması nedeniyle,
iĢletmeler finansman ihtiyaçlarını kendi sermayeleri ile sağlamak zorunda kalmıĢtır.
 Kâr üzerinden verilen vergiler miktarının artıĢ göstermesi, otofinansmanda bazı
koĢullarda vergi istisnası sağlaması nedeniyle tercih edilmiĢtir.

93

3. BÖLÜM
3. ġĠRĠNCE'DE BULUNAN KOBĠ KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNĠN
FĠNANSAL SORUNLARINA YÖNELĠK BĠR UYGULAMA
KOBĠ‟lerin baĢarılı olabilmelerini sağlayan en önemli unsurlardan birinin de
finansman olduğu bilinmektedir. Bu iĢletmeler faaliyetlerini devam ettirirken dönem dönem
finansman sorunlarıyla karĢı karĢıya kalabilmektedirler. KOBĠ‟lerin finansman sorunları
tüm iĢletme faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. ĠĢletmelerin üretim
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, yeni yatırımlar yapabilmeleri, deneyimli eleman
istihdam edebilmeleri ancak yeterli finansmanın sağlanabilmesi durumunda mümkün
olabilir. Bu çalıĢmada 4 kasım 2012 Tarihli 28457 Sayılı Resmi Gazete‟de belirtilen KOBĠ
tanımı esas alınmıĢtır. ġirince bölgesinde yer alan KOBĠ konaklama iĢletmelerinin tümü
tanıma uygun olarak bu kapsamda alan çalıĢmamıza konu olmaktadır.
Bu çalıĢmanın amacı, ġirince bölgesinde bulunan KOBĠ konaklama iĢletmelerinin
finansman sorunlarının belirlenmesini sağlamak, KOBĠ yönetici ve/veya sahiplerinin
finansman araçları konusunda ne kadar bilgiye sahip oldukları ve bu araçları ne kadar
kullanabildiklerini anlamak, finansman ve diğer sorunlara yaklaĢımlarını, düĢünce ve
tutumlarını ortaya koymaktır.

3.1. Materyal ve Yöntem
Verilerin toplanmasında nicel araĢtırma yöntemlerinden anket, yüz yüze görüĢülerek
gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma anketi, literatürde önceden yapılmıĢ çalıĢmalardan ve
uygulanmıĢ anketlerden faydalanılarak geliĢtirilmiĢtir. Yapılan soru sorma çalıĢmasında
anketlerin doğru bir Ģekilde cevaplanması amacı ile sorular yöneticilere bizzat sorulmuĢ ve
açıklanmıĢtır. Bu sayede verilerin güvenle toplanmasına imkan sağlanmıĢ olup anlaĢılmayan
sorular detaylı olarak açıklanmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılmakta olan anket formu, demografik
özellikleri belirleyen sorular, iĢletme yapısı ile ilgili genel betimleyici sorular ve 5‟li Likert
biçiminde sorulan finansman sorunları ile ilgili sorular olarak üç ana bölümden
oluĢmaktadır. Birinci bölümde KOBĠ kapsamına giren konaklama iĢletmeleri yönetici
ve/veya sahiplerinin yaĢı, cinsiyeti, eğitim durumu ve sektördeki deneyim süresi yer alırken,
ikinci bölümde iĢletmelerin hukuki yapısı, personel sayısı, finansman yapısı, yönetim ve
organizasyon gibi yapısal özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiĢtir. Anketin
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üçüncü bölümünde yöneltilen sorular iĢletmelerin ne sıklıkla finansman sorunlarıyla
karĢılaĢtıklarını, hangi finansman aracını ne sıklıkla kullandıklarını, finansal sorunlarının
kaynağını, farklı finansman araçlarını ne ölçüde tanıdıklarını anlamaya yöneliktir. Bağımsız
birer degiĢken olarak iĢletmenin yapısal özelliklerinin, iĢletmelerin finansman sorunlarını,
alternatif finansman araçlarını tanıma ve kullanma tutum ve düĢünceleri araĢtırılmıĢtır.
Anketlerden elde edilen verinin çözümlenmesi ve değerlendirilmesinde istatistik
yöntemlerden frekans, ortalama ve yüzde yöntemi kullanılmıĢtır. Anket tekniği, turizm
sektöründeki çalıĢma temposunun yoğunluğu göz önüne alınarak tüketicilere en rahat
Ģekilde ulaĢabilmek adına 15 eylül 2017 – 15 ekim 2017 tarihleri arasında uygulanmıĢtır.

3.2. AraĢtırma Evreni ve Örneklem
AraĢtırmanın evrenin çerçevesini turizm sektöründe KOBĠ kapsamına giren
konaklama iĢletmeleri oluĢturmaktadır. Bu araĢtırmada örneklem olarak ġirince bölgesinde
faaliyet gösteren KOBĠ konaklama iĢletmelerinin yöneticilerin tümü seçilmiĢtir. KOBĠ
konaklama iĢletmelerinin toplu olarak bulunduğu yer olması, araĢtırma maliyeti açısından
bulunduğumuz yere en yakın olması, zaman tasarrufu sağlaması ve KOBĠ konaklama
iĢletmelerinin ġirince de popüler olması gibi nedenlerden dolayı örneklem olarak ġirince
bölgesi seçilmiĢtir. ÇalıĢmada 37 iĢletme yer almaktadır. Ġçinde bulunulduğu zaman
itibariyle açık olmayan iĢletmeler araĢtırma alanına dahil edilememiĢtir. Ayrıca 4 iĢletme
anket uygulanmasını kabul etmemiĢ, 3 iĢletmeden geri dönüĢ sağlanamamıĢtır. Anket,
araĢtırmacı tarafından tek tek iĢletmeler dolaĢılarak, iĢletme sahipleri veya yöneticileriyle
yüz yüze uygulanmıĢtır. AraĢtırma anketinin kolay ve anlaĢılır olması, yüz yüze anket
yöntemi uygulaması yoluyla araĢtırmacının tüm muhtemel soruları cevaplaması sayesinde
anket dönüĢüm oranı ve anket cevap kalitesi son derece yüksek olmuĢtur. Anketlerin
verilerinin analizinde istatistik paket yazılımı kullanılmıĢ ve Ģu bulgulara ulaĢılmıĢtır.

3.3. AraĢtırma Bulgularının Analizi
30 KOBĠ kapsamına giren konaklama iĢletmesinde yüz yüze yapılan anket çalıĢması
sonucunda KOBĠ kapsamına giren konaklama iĢletmelerinin finansman sorunları, finansman
araçlarını ne kadar tanıdıkları, ne sıklıkla kullandıkları belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
ĠĢletmelerle

yapılan

görüĢmelerin

hepsi

yöneticiler

veya

yönetici

sahipler

ile

gerçekleĢtirilmiĢ olup neredeyse yarısının üniversite mezunu olduğu görülmüĢtür.
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3.3.1. Demografik Bulgular
Ankette demografik sorular dört baĢlık altında verilmiĢ olup iĢletmecinin yaĢı,
cinsiyeti, eğitim durumu ve turizm sektöründeki deneyim süresi sorularından oluĢmaktadır.
3.3.1.1. ĠĢletmecinin yaĢı
Ankette iĢletmecilerin yaĢları açık uçlu olarak sorulmuĢ dağılımlara göre
gruplanmıĢtır. Buna göre 11 kiĢi 30-39 yaĢ aralığında, 9 kiĢi 40-49 yaĢ aralığında, 6 kiĢi 5059 yaĢ aralığında, 2 kiĢi 60-69 yaĢ aralığında olduğu karĢımıza çıkmaktadır. 1 kiĢinin 25 yaĢ
ile 20-29 yaĢ aralığında kaldığı, 1 kiĢinin de 72 yaĢ ile 70 üstü yaĢ aralığında yer aldığı
görülmektedir.
Çizelge 3.1. ĠĢletmecilerin YaĢ Aralığı
YaĢ aralığı
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 üstü
Toplam

ĠĢletmeci Sayısı
1
11
9
6
2
1
30

Yüzde
3,3
36,7
30,0
20,0
6,7
3,3
100,0

Çizelgeye göre iĢletme yöneticilerinin yaĢları yoğunluğu

%36,7 ile 30-39 yaĢ

aralığında ve %30 ile 40-49 yaĢları aralığında toplanmaktadır. Bu verileri %20 ile 50-59 yaĢ
aralığı takip ederken 20-29 yaĢ aralığındaki en genç giriĢimcilerin oranı sadece %3,3 dür.
3.3.1.2. ĠĢletmecinin cinsiyeti
30 iĢletmeci arasında erkek iĢletmeci sayısı 22 iken kadın iĢletmecilerin sayısı 8
olarak gözlemlenmiĢtir.
Çizelge 3.2. ĠĢletmecilerin Cinsiyeti
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

%73,3‟lük

ĠĢletmeci Sayısı
8
22
30

oranla

ġirince

Yüzde
26,7
73,3
100,0

Bölgesinde

iĢletmecilerin çoğunluğunun erkek olduğu
iĢletmeciler içerisindeki oranı ise %26,7‟dır.
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faaliyetlerini

sürdüren

konaklama

söylenebilmektedir. Kadınların toplam

3.3.1.3. ĠĢletmecinin eğitim durumu
Diğer bir demografik özellik olan eğitim durumu incelendiğinde, 14 iĢletmecinin
üniversite mezunu, 9 iĢletmecinin lise mezunu, 4 iĢletmecinin ilkokul mezunu, 2
iĢletmecinin ortaokul mezunu ve 1 iĢletmecinin de yüksek lisans mezunu olduğu
görülmektedir. Doktora düzeyinde eğitim gören iĢletmeci bulunmadığı gibi lise mezunları
içerisinde meslek lisesi mezunu iĢletmeci de bulunmamaktadır. Üniversite düzeyinde eğitim
gören 14 iĢletmecinin 5‟i iĢletme, 1‟i iktisat, 1‟i turizm iĢletme, 1‟i hukuk, 1‟i halkla
iliĢkiler, 1‟i elektronik mühendisliği, 1‟i gıda mühendisliği, 1‟i elektronik mühendisliği, 1‟i
elektrik teknisyenliği, 1‟i felsefe alanından mezun olduğu gözlemlenmiĢtir.
Çizelge 3.3. ĠĢletmecilerin Eğitim Durumu
Eğitim Durumu
Ġlkokul
Ortaokul
Lise
Meslek Lisesi
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam

ĠĢletmeci Sayısı
4
2
9
0
14
1
0
30

Yüzde
13,3
6,7
30,0
0
46,7
3,3
0
100,0

Çizelge 3.3‟e bakıldığında üniversite mezunu olan iĢletmecilerin sayısının neredeyse
total iĢletmecilerin yarısına %46,7‟lik oranla denk geldiği söylenebilmektedir. Üniversite
mezunlarını %30‟luk oranla lise mezunları takip etmektedir. Eğitim durumu göz önüne
alındığında iĢletmecilerin büyük çoğunluğunun üniversite ve lise mezunları tarafından
oluĢtuğu görülebilmektedir. Bu oran tatmin edici düzeydedir. Üniversite mezunu
iĢletmeciler arasında iĢletme mezunlarının sayısı neredeyse yarıya ulaĢmakta ve farklı
alanlardaki mezunların da konaklama iĢletmelerinde iĢletmeci olarak bulundukları
gözlemlenmiĢtir.
3.3.1.4. ĠĢletmecinin turizm sektöründeki deneyim süresi
ĠĢletmecilerin turizm sektöründeki deneyim süreleri göz önüne alındığında 13
iĢletmecinin10-19 yıl arası deneyime sahip olduğu, 7 iĢletmecinin 1-9 yıl arası deneyime, 7
iĢletmecinin de 20-29 yıllık deneyime sahip olduğu incelenmiĢtir. 30-39 yıllık deneyim
aralığa sahip 2 iĢletmeci bulunurken, 1 iĢletmeci ise 40 yıl üzeri zaman diliminde turizm
sektörü içerisinde yer almaktadır.
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Çizelge 3.4. ĠĢletmecinin Turizm Sektöründeki Deneyim Süresi
Deneyim Süresi (Yıl)
1-9
10-19
20-29
30-39
40 ve üstü
Toplam

ĠĢletmeci Sayısı
7
13
7
2
1
30

Yüzde
23,3
43,3
23,3
6,7
3,3
100,0

Çizelge 3.4‟e bakıldığında 10-19 yıl arası deneyim sahip iĢletmecilerin bütün
iĢletmeciler içerisinde %43,3‟lük bir paya sahip olduğu ve dağılımın en belirgin kısmını
oluĢturduğu görülmektedir. 10-19 yıllık deneyim süresini %23,3 ile 1-9 yıllık deneyim ve
20-29 yıllık deneyim süreleri takip etmektedir.
3.3.2. ĠĢletme Yapısı Ġle Ġlgili Bulgular
3.3.2.1. ĠĢletmelerin faaliyet yılı
Ankette iĢletmenin kaç yıldır faaliyet göstermekte olduğu sorulmuĢtur. Anket
uygulanan 30 iĢletmeden %33,3 ile 10 iĢletme, 0-5 yıl arasında, %23,3 ile 7 iĢletme 6-10 yıl
arasında, %23,3 ile 7 iĢletme 11-15 yıl arasında, %13,3 ile 4 iĢletme 16-20 yıl arasında,
%6,7 ile de 2 iĢletme 20 yıldan fazla süredir faaliyet göstermektedir.
ĠĢletmelerden sadece ikisi 20 yılı asan sürede faaliyet göstermekte olup genellikle
son 15 yıl ve öncesinde kurulmuĢ olan iĢletmeler örneklemi oluĢturmaktadır. ĠĢletmelerin
oldukça genç bir yas ortalamasına sahip oldukları söylenebileceği gibi en uzun süre faaliyet
gösteren iĢletme 27 yıl olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Çizelge 3.5. ĠĢletmenin Faaliyet Yılı
Yıllar
0-5
6-10
11-15
16-20
20 den fazla
Toplam

ĠĢletme Sayısı
10
7
7
4
2
30

Yüzde
33,3
23,3
23,3
13,3
6,7
100,0

Çizelge 3.5‟de görüldüğü gibi 0-5 yıl aralığında faaliyetlerini sürdüren 10 iĢletme
sayıca fazla kısmı oluĢturmaktadır.
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3.3.2.2. ĠĢletmelerin hukuki yapısı
ĠĢletmelere hukuki yapıları sorulmuĢtur. GörüĢme yapılan 30 iĢletmenin 17‟si Ģahıs
Ģirketi, 3‟ü adi ortaklık, 6‟sı limited Ģirket, 1‟ü anonim Ģirket ve 3 ü kollektif Ģirket
oluĢturmaktadır. Anket verilerinden edinilen bilgilere göre Komandit ve Kooperatif
Ģirketlere rastlanmamıĢtır.
Çizelge 3.6. ĠĢletmelerin Hukuki Yapısı
Hukuki Yapı
Tek KiĢi ĠĢletmesi
Adi ortaklık
Limited Ģirket
Anonim Ģirket
Kollektif Ģirket
Kooperatif ġirket
Komandit ġirket
Toplam

ĠĢletme Sayısı
17
3
6
1
3
0
0
30

Yüzde
56,7
10,0
20,0
3,3
10,0
0
0
100,0

Çizelge 3.6‟da görüldüğü gibi iĢletmelerin %56,7‟sini tek kiĢi iĢletmeleri
oluĢturmaktadır. ĠĢletmelerin %20‟ının limited Ģirket, %10‟u Adi ortaklık, %10‟u kollektif
Ģirketler oluĢturduğu ve %3,3 ile 1 adet anonim Ģirket oluĢturmaktadır. Anonim Ģirketlerin
sadece %3,3 oranında olması Ģirketlerin hukukî anlamda kurumsallaĢma çabası içinde olsa
da henüz bunun yetersiz olduğunun bir göstergesi olabilir.
3.3.2.3. ĠĢletmenin KuruluĢ Sermayesi Sağlama Yöntemi
ĠĢletmelere KuruluĢ Sermayesi Sağlama Yöntemi sorulmuĢtur. GörüĢme yapılan 30
iĢletmenin 25‟i kuruluĢ aĢamasında kiĢisel özsermaye ile kurulmuĢ, 4‟ü banka kredilerinden
yararlanmıĢ ve 1‟i de ortak olarak öz sermaye aracılığı ile kurulmuĢtur.
Çizelge 3.7. ĠĢletmenin KuruluĢ Sermayesi Sağlama Yöntemi
KuruluĢ Sermayesi Sağlama Yöntemi
KiĢisel özsermaye
Ortak olarak özsermaye
Banka kredisi
Kiralama (Leasing)
Diğer
Toplam

ĠĢletme Sayısı
25
1
4
0
0
30

Yüzde
83,3
3,3
13,3
0
0
100,0

Çizelge 3.7‟deki verilere göre KuruluĢ aĢamasında en çok tercih edilen yöntemin
%83,3 ile KiĢisel özsermaye olduğu görülmektedir. Bu sırayı %13,3 ile banka kredisi ve
%3,3 ile ortak olarak öz sermaye takip etmektedir. Anket verilerinden edinilen bilgilere göre
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Kiralama (leasing) ve diğer yöntemlerle kuruluĢ sermayesi sağlama yöntemine
rastlanmamıĢtır.
3.3.2.4. ĠĢletmenin türü
ġirince Konaklama iĢletmeleri yöneticilerine iĢletmenin türü sorulmuĢ ve 13
iĢletmenin pansiyon, 13 iĢletmenin butik otel, 1 iĢletmenin otel ve 3 iĢletmenin diğer
kategorisinde yer aldığı görülmektedir. Diğer kategorisi içerisindeki 1 iĢletme camping
pansiyon, 1 iĢletme camping otel ve 1 iĢletme de eğitim danıĢmanlık merkezi olarak
tanımlanmıĢtır.
Çizelge 3.8. ĠĢletmenin Türü
ĠĢletme Türü
Pansiyon
Otel
Butik otel
Diğer
Toplam

ĠĢletme Sayısı
13
1
13
3
30

Yüzde
43,3
3,3
43,3
10,0
100,0

Çizelge 3.8‟deki veriler incelendiğinde pansiyon ve butik otellerin sayısının total
iĢletmeler içinde %86,6 ile büyük bir yer kapladığını söylemek mümkündür. Pansiyon
iĢletmeler %43,3, butik otel iĢletmeler, %43,3, diğer iĢletmeler %10, oteller ise iĢletmelerin
%3,3‟ünü oluĢturmaktadır.
3.3.2.5. ĠĢletmenin oda sayısı
Konaklama iĢletmeleri açısından tanımlayıcı bir istatistik olan iĢletmenin oda sayısı
incelendiğinde Ģu bulgulara ulaĢılmıĢtır.
Çizelge 3.9. ĠĢletmenin Oda sayısı
Oda Sayısı
1-15
16-30
31-45
46-60
60‟dan fazla
Toplam

ĠĢletme Sayısı
26
3
0
1
0
30

Yüzde
86,7
10,0
0
3,3
0
100,0

Çizelge 3.9‟da görüldüğü üzere anket yapılan konaklama iĢletmelerinde, 30
iĢletmeden 26‟sının oda sayısı 1-15, 3‟ünün 16-30 ve 1‟inin oda sayısı 46-60 aralığında
olduğu görülmektedir. ĠĢletmelerin %86,7‟sinin 1-15 oda kapasitesine sahip olduğu dolayısı
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ile ġirince Bölgesi genelindeki konaklama iĢletmelerinin az oda sayısına sahip mikro
düzeyde iĢletmeler olduğu söylenebilmektedir.
3.3.2.6. ĠĢletmenin yıllık ortalama cirosu
GörüĢme yapılan iĢletmelerin 15‟inin yıllık ortalama cirosu 1-99000 TL aralığında
iken, 6 iĢletme 100000-199000 TL aralığında, 5 iĢletme 200000-299000 TL aralığında, 3
iĢletme ise 300000 TL ve üstü olarak yıllık ortalama ciroları olduğunu belirtmiĢlerdir. 1
iĢletme ise eğitim danıĢmanlık iĢletmesi ve yarı vakıf iĢletme olması gerekçesiyle yıllık
ortalama cirosunu belirtmek istememiĢtir.
Çizelge 3.10. Yıllık Ortalama Ciro (TL/Yıl)
Yıllık ortalama ciro
1-99000
100000-199000
200000-299000
300000 ve üstü
Total
BelirtilmemiĢ
Toplam

ĠĢletme Sayısı
15
6
5
3
29
1
30

Yüzde
50,0
20,0
16,7
10,0
96,7
3,3
100,0

Çizelge 3.10‟a bakıldığında 100000 TL e kadar yıllık ciroya sahip olan iĢletmelerin,
bütün içerisinde %50‟lik paya sahip olduğu görülmektedir. Bu oranı, %20 ile 100000199000 TL aralığındaki iĢletmeler, %16,7 ile 200000-299000 TL aralığındaki iĢletmeler,
%10 ile de 300000 TL ve üstü yıllık ciroya sahip olan iĢletmeler takip etmektedir. ĠĢletmeler
içerisinde yıllık ortalama ciro değeri 10.000 TL ile en düĢük yıllık ciroya sahip 4 iĢletme
bulunuyor iken, en yüksek ciro değerleri 1.000.000 TL, 700.000 TL ve 300.000 TL olarak
karĢımıza çıkmaktadır.
3.3.2.7. ĠĢletmenin personel sayısı
Bir baĢka önemli tanımlayıcı istatistik olan iĢletmenin personel sayısı incelendiğinde
Ģu bulgulara ulaĢılmıĢtır.
Çizelge 3.11. ĠĢletmenin Personel Sayısı
Personel Sayısı
1-5
6-10
11-15
16-20
20den fazla
Toplam

ĠĢletme Sayısı
22
3
2
1
2
30

Yüzde
73,3
10,0
6,7
3,3
6,7
100,0
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Çizelge 3.11‟de görüldüğü gibi 22 iĢletmenin personel sayısı 1-5 aralığında iken 3
iĢletmenin 6-10 aralığında, 2 iĢletmenin 11-15 aralığında, 1 iĢletmenin 16-20 aralığında ve 2
iĢletmenin 20 den fazla personel sayısına sahip olduğu görülmektedir. 4 Kasım 2012 tarihli
28457 numaralı yönetmelik kapsamında yapılan KOBĠ sınıflandırmasına göre iĢletmelerin
%83,3‟ünün

mikro

ölçekli,

%16,7‟sinin

ise

küçük

ölçekli

iĢletmeler

olduğu

söylenebilmektedir.
3.3.2.8. ĠĢletme sahibi ile yönetici aynı kiĢi mi?
ĠĢletmelerin yöneticisi ile sahibinin aynı kiĢi olup olmadığını belirlemeye yönelik bu
soruda, iĢletmelerin kurumsallaĢma düzeylerini ölçmek amaçlanmıĢtır. ĠĢletme sahibi ve
yöneticilerin aynı kiĢi olması durumunda iĢletmelerin kurumsallaĢma düzeyinin yeterli
olmadığını söyleyebilmek belirli bir ölçüde mümkün olabilmektedir.
Çizelge 3.12. ĠĢletme Sahibi Ġle Yönetici Aynı KiĢi mi ?
ĠĢletme sahibi ile yönetici aynı kiĢi mi ?
Evet
Hayır
Toplam

ĠĢletme Sayısı
29
1
30

Yüzde
96,7
3,3
100,0

Çizelgeden de anlaĢılacağı üzere görüĢme gerçekleĢtirilen iĢletmelerin %96,7‟sinde
iĢletme sahibi ile yöneticinin aynı kiĢi olduğu görülmektedir. ĠĢletmelerden sadece 1‟inde
iĢletme sahibi ile yöneticinin farklı kiĢi olduğu sonucu ortaya çıkmıĢ, bu iĢletme sahibinin
de üniversite mezunu olduğu görülmüĢtür. Bu durum, anketin uygulandığı KOBĠ‟lerde
geleneksel yönetim anlayıĢının daha hakim olduğu ve kurumsallaĢmanın düĢük seviyede
olduğu algısı oluĢturmaktadır.
3.3.2.9. ĠĢletmelerde ayrı bir finans bölümü var mı ?
ĠĢletmelere kurumsallık ve uzmanlığın gereği olarak iĢletmede ayrı bir finans
bölümü var mı ? var ise finans sorumlusunun eğitim durumu sorulmuĢtur.
Çizelge 3.13. ĠĢletmelerde Ayrı Bir Finans Bölümü Var mı ?
ĠĢletmelerde ayrı bir finans bölümü var mı ?
Yok
Var
Toplam

ĠĢletme Sayısı
30
0
30

Yüzde
100,0
0
100,0

Anket sonuçlarının değerlendirilmesiyle çizelge 3.13‟de görüldüğü üzere hiçbir
iĢletmede ayrı bir finans bölümü olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bölgede bulunan
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iĢletmelerin kurumsallaĢma sıkıntısı yaĢadığı ve geleneksel yönetim anlayıĢını devam
ettirdiği algısını oluĢturmaktadır.
3.3.2.10. ĠĢletmelerin üniversite ile iĢbirliği durumu ve üniversite ile iĢbirliği
hakkındaki görüĢleri
Anketin uygulandığı iĢletmelere bu zamana kadar üniversite ile herhangi bir konuda
iĢbirliği gerçekleĢtirip gerçekleĢtirmedikleri sorulmuĢtur.
Çizelge 3.14. Üniversite Ġle ĠĢbirliği Oldu mu ?
Üniversite ile iĢbirliğiniz oldu mu ?
Evet
Hayır
Toplam

ĠĢletme Sayısı
4
26
30

Yüzde
13,3
86,7
100,0

Yapılan anket sonuçlarına göre iĢletmelerin %86,7‟si üniversitelerle herhangi bir
konuda iĢbirliği gerçekleĢtirmemiĢ olup, %13,3‟ ü ise iĢbirliği gerçekleĢtiği yönünde bilgi
vermiĢtir.
Çizelge 3.15. Üniversite Ġle ĠĢbirliğinin Gerekliliğine Ġnanıyoruz
Üniversite ile iĢbirliğinin gerekliliğine inanıyoruz.
Kesinlikle katılmıyorum
Katılmıyorum
Kararsızım
Katılıyorum
Kesinlikle katılıyorum
Toplam

Ankete

katılan

iĢletmelere

üniversite

ile

ĠĢletmeci Sayısı
1
0
2
8
19
30

iĢbirliğinin

Yüzde
3,3
0
6,7
26,7
63,3
100,0

gerekliliğine

inanıp

inanmadıkları yönünde soru sorulmuĢtur. Üniversite ile iĢbirliği gerçekleĢtirenlerin oranı
%13,3‟le düĢük bir oranda iken, üniversite ile iĢbirliğinin gerekliliğine inananların oranının
kesinlikle katılıyorum yönünde %63,3, katılıyorum yönünde %26,7 ile yüksek orandadır.
Kararsızların oranı %6,7 iken sadece bir iĢletme üniversite ile iĢbirliğinin gerekliliğine
kesinlikle katılmamaktadır.
3.3.2.11. ĠĢletmelerin Ar-Ge faaliyetleri ile Ar-Ge destekleri konusundaki düĢünceleri
Ankete

katılan

iĢletmelere

Ar-Ge

faaliyetlerinde

bulunup

bulunmadıkları

sorulmuĢtur.
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Çizelge 3.16. ĠĢletmeniz Ar-Ge Faaliyetlerinde Bulunuyor mu?
ĠĢletmeniz Ar-Ge faaliyetlerinde bulunuyor mu?
Evet
Hayır
Toplam

Alınan

anket

sonuçlarına

göre

ĠĢletmeci Sayısı
5
25
30

iĢletmelerin

%83,3‟ü

Yüzde
16,7
83,3
100,0

Ar-Ge

faaliyeti

gerçekleĢtirmiyorken, Ar-Ge faaliyeti gerçekleĢtirenlerin oranının sadece %16,7 olduğu
görülmektedir.
ĠĢletmelerin Ar-Ge desteklerinden yararlanma sıklığı Çizelge 3.16‟da belirtilmiĢtir.
Çizelge 3.17. ĠĢletmelerin Ar-Ge Desteklerinden Yararlanma Sıklığı
ĠĢletmelerin Ar-Ge desteklerinden yararlanma
sıklığı

Hiç

Nadiren Ara sıra

26
%90
29
TÜBĠTAK‟ın Ar-ge desteklerinden yararlanıyoruz.
%96.7
30
EUREKA‟nın sağladığı Ar-ge desteklerinden
yararlanıyoruz
%100
30
TTGV‟nin sağladığı Ar-ge desteklerinden
yararlanıyoruz.
%100
KOSGEB‟in Ar-Ge desteklerinden yararlanıyoruz.

1
%3,3
1
%3,3
-

1
%3,3
-

Sık sık

Sürekli

1
%3,3
-

-

Ankete katılan iĢletmelerin %90‟i KOSGEB‟in Ar-Ge desteklerinden hiç
yararlanmadığını belirtirken, %3,3‟ü nadiren, %3,3‟ü ara sıra, %3,3‟üde sık sık Ģeklinde
yanıt vermiĢtir. Sürekli olarak yararlanan iĢletme bulunmamaktadır. KOSGEB‟in AR-Ge
desteklerinden nadiren, ara sıra ve sık sık yararlandığını ifade eden dört iĢletme ile
görüĢüldüğünde,

baĢvuru

ve

gereken

iĢlemlerin

yapılması

safhalarında

öteye

ilerlenemediğini yani mali desteğin sağlanamadığı yönünde dönütler alınmıĢtır.
TÜBĠTAK‟ın Ar-Ge desteklerinden iĢletmelerin %96,7‟si hiç yararlanmamıĢ,
%3,3‟lük kısmı oluĢturan bir iĢletme ise nadiren yararlandığını ifade etmiĢtir. EUREKA ve
TTGV‟nin sağlamıĢ olduğu Ar-Ge hizmetlerinden ise iĢletmelerin hiçbiri yararlanmamıĢtır.
ĠĢletmelerin büyük bir kısmının Ar-Ge desteklerinden yararlanmadığı ve en fazla
yararlanılan desteğin KOSGEB‟in desteği olduğu anket verilerine göre söylenebilmektedir.
ĠĢletmelerin Ar-Ge desteklerinden haberdar olup olmadıkları Çizelge 3.18.‟de
belirtilmiĢtir.
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Çizelge 3.18. ĠĢletmelerin Ar-Ge Desteklerinden Ne Derece Haberdar Oldukları
ĠĢletmelerin Ar-Ge
desteklerinden ne derece
haberdar oldukları
KOSGEB‟in Ar-Ge
desteklerinden yeterince
haberdarız.
TÜBĠTAK‟ın Ar-Ge
desteklerinden yeterince
haberdarız.
EUREKA‟nın sağladığı Ar-Ge
desteklerinden yeterince
haberdarız.
TTGV‟nin sağladığı Ar-Ge
desteklerinden yeterince
haberdarız.

Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

9

4

7

6

4

%30

%13,3

%23,3

%20

%13,3

14

6

9

1

-

%46,7

%20

%30

%3,3

-

20

1

9

-

-

%66,7

%3,3

%30

-

-

19

4

6

1

-

%63,3

%13,3

%20

%3,3

-

ĠĢletmelerin KOSGEB‟in Ar-Ge desteklerinden yeterince haberdar olup olmadıkları
sorusuna iĢletmelerin %43,3 haberdar değilken %23,3‟ü bu Ģekilde bir desteğin olduğunu
bilmelerine karĢın içeriğinden haberdar olmadıklarını yani kararsız olduklarını, %33,3‟üde
haberdar olduklarını belirtmiĢlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda KOSGEB Ar-Ge
desteklerinden haberdar olanların olmayanlardan daha az olduğu söylenebilir.
TÜBĠTAK‟ın Ar-Ge desteklerinden yeterince haberdar olmadıklarını belirten
iĢletmeler bütün iĢletmeler içerisinde % 66,7 oranına sahipken, iĢletmelerin %30‟u bu
konuda kararsız olduğunu belirtmiĢ, %3,3‟lük oran ile sadece bir iĢletme bu konuda
yeterince haberdar olduğunu belirtmiĢtir.
ĠĢletmelerin EUREKA‟nın sağlamıĢ olduğu Ar-Ge desteklerinden haberdarlığı
sorulduğunda, %70‟inin haberdar olmadığı, %30‟unun ise kararsız olduğu sonucu elde
edilmiĢtir. EUREKA‟nın Ar-Ge desteklerinden haberdar olan iĢletme bulunmamaktadır.
ĠĢletmelerin TTGV‟nin sağlamıĢ olduğu Ar-Ge desteklerinden haberdarlığı
sorulduğunda, iĢletmelerin %76,6‟sının haberdar olmadığı, %20‟sinin kararsız olduğu,
%3,3‟lük oranla ise bir iĢletmenin haberdar olduğu görülmüĢtür.
Anket verileri doğrultusunda ġirince Konaklama ĠĢletmelerinin Ar-Ge destekleri
konusunda en bilinen kurumun KOSGEB olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Genel anlamda ArGe destekleri hakkında yeterince haberdar olunmadığı ve desteklerden yararlanılmadığı
gözlemlenmektedir. Ar-Ge desteklerinden yeterince yararlanılmama nedeninin bilgi
eksikliği olduğu söylenebilir.
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3.3.2.12. Hisse senedi ve Tahvil çıkarıyor musunuz?
ĠĢletmeler arasında hisse senedi ve tahvil çıkarma yapısına uygun 1 iĢletme
bulunmakta bu iĢletme de hisse senedi ve tahvil çıkarmamaktadır.
3.3.3. Finansal Sorunlar Ġle Ġlgili Bulgular
3.3.3.1. ĠĢletmelerin bankalarla çalıĢma süreleri
ĠĢletmelere bankalarla kaç yıldır çalıĢtıkları sorulmuĢtur.
Çizelge 3.19. Bankalarla ÇalıĢılan Süre (Yıl)
Bankalarla çalıĢılan süre (Yıl)
0
En az 1 ile en fazla 5 yıl
En az 6 ile en fazla 9 yıl
En az 10 ile en fazla 15 yıl
En az 16 ile en fazla 20 yıl
20 yılın üzerinde
Toplam

ĠĢletme Sayısı
1
6
6
10
6
1
30

Yüzde
3,3
20
20
33,3
19,9
3,3
100,0

Bankalarla hiç çalıĢmadığını ifade eden bir iĢletme bulunurken, en az bankalarla
çalıĢma süresi 1 yıl, en fazla bankalarla çalıĢma süresi ise 30 yıl olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bankalarla çalıĢan iĢletmelerin ortalaması yaklaĢık 11 yıldır. Ankete katılan
iĢletmelerin %3,3‟ü hiçbir zaman bankalarla çalıĢmamıĢ, %20‟si en az 1 yıl ile en fazla 5 yıl
kadar bankalarla çalıĢmıĢ, %20‟si en az 6 yıl ile en fazla 9 yıl kadar bankalarla çalıĢmıĢtır.
ĠĢletmelerin %33,3‟ü en az 10 yıl ile en fazla 15 yıl kadar bankalarla çalıĢmıĢ, %19,9‟u en
az 16 yıl ile en fazla 20 yıl kadar bankalarla çalıĢmıĢ, %3,3‟ü de 20 yılın üzerinde
bankalarla çalıĢmıĢtır.
ĠĢletmelere kaç banka ile çalıĢtıkları sorulmuĢtur.
Çizelge 3.20. Kaç Banka Ġle ÇalıĢıyorsunuz?
Kaç Banka Ġle ÇalıĢıyorsunuz?
0
1
2
3
4
Toplam

ĠĢletme Sayısı
1
5
14
3
7
30

Yüzde
3,3
16,7
46,7
10,0
23,3
100,0

Anket verilerine göre iĢletmelerden biri %3,3‟lük oranla hiçbir banka ile
çalıĢmamıĢtır. ĠĢletmelerin %16,7‟si bir bankayla, %46,7‟si iki bankayla, %10‟u üç
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bankayla, %23,3‟ü de dört bankayla çalıĢmıĢtır. Dört bankadan daha fazla bankayla çalıĢan
iĢletmeye rastlanmamıĢtır. ÇalıĢılan bankaları sayısı, iĢletmelerin yerleĢim merkezlerine
uzak olması sebebiyle belirli bankalarla çalıĢtığını göstermektedir.
ĠĢletmelere bankalarla çalıĢma sıklıkları sorulmuĢtur.
Çizelge 3.21. Bankalarla ÇalıĢma Sıklığı
Bankalarla ÇalıĢıyoruz
Hiç
Nadiren
Ara sıra
Sık sık
Sürekli
Toplam

ĠĢletme Sayısı
1
3
2
18
6
30

Yüzde
3,3
10,0
6,7
60,0
20,0
100,0

Edinilen veriler doğrultusunda %3,3‟lük oranla bir iĢletme bankalarla hiç
çalıĢmamaktadır. ĠĢletmelerin %10‟u bankalarla nadiren çalıĢırken, %6,7‟si ara sıra
çalıĢmaktadır. Bankalarla çalıĢma sıklığı ile ilgili edinilen en yüksek oran %60 ile sık sık
bankalarla çalıĢtığını belirtenlerdedir. Bu oranı %20 ile sürekli bankalarla çalıĢanlar takip
etmektedir.
3.3.3.2. ĠĢletmelerin kredi kullanımı ile ilgili bilgiler
ĠĢletmelere kredi kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda %63,3‟ünün evet iĢletme
için kredi kullandım, %36,7‟sininde hayır iĢletme için kredi kullanmadım cevabını
verdikleri görülmektedir.
Kredi kullanmayan 11 iĢletmeye kullanmama nedenleri sorulmuĢ ve cevapların üç
farklı baĢlıkta toplandığı görülmüĢtür. 1 iĢletme %9,1‟lik oran ile iĢletmenin hobi amaçlı
olduğunu bu sebeple kredi ile borçlanmak istemediğini belirtirken, 7 iĢletme %63,7‟lik oran
ile krediye iĢletmenin ihtiyacı olmadığını belirtmiĢtir. 3 iĢletme de %27,3‟lük oran ile
özsermayenin iĢletme için yeterli olduğunu bu sebeple krediye ihtiyaçları olmadığını
belirtmiĢtir.
Kredi kullanan 19 iĢletmeye tercih ettikleri kredi vade süresi sorulmuĢ, 7 iĢletmenin
%36,8‟lik oran ile kısa vadeli kredileri, 4 iĢletmenin %21,1‟lik oran ile orta vadeli kredileri
ve 8 iĢletmenin %42,1‟lik oran ile uzun vadeli kredileri tercih ettiği incelenmiĢtir.
Kredi kullanan iĢletmelere iĢletmeleri için kullandıkları toplam kredi miktarı
sorulmuĢtur. Elde edilen cevaplara göre kredi kullanan 19 iĢletmenin %26,3‟ü 50.000
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TL‟den az, %21,1‟i 50.001 – 100.000 TL arasında, %26,3‟ü 100.001-250.000 TL arası,
%10,5‟i 250.001-500.000 TL arası, %10,5‟ide 500.001-1.000.000 TL arasında kredi
kullanmıĢtır. %5,6 ile 1 iĢletme bu konuda görüĢ belirtmek istememiĢtir.
3.3.3.3. ĠĢletmelerin finansman sorunu yaĢama sıklığı
ĠĢletmelere finansman sorunu yaĢayıp yaĢamadıkları sorulduğunda, %30‟unun hiç
finansman sorunu yaĢamadığı, %20‟sinin nadiren yaĢadığı, %33,3‟ünün ara sıra yaĢadığı,
%10‟unun sık sık yaĢadığı %6,7‟sinin ise sürekli finansman sorunu yaĢadıkları görülmüĢtür.
Çizelge 3.22. ĠĢletmelerin Finansman Sorunu YaĢama Sıklığı
ĠĢletmelerin finansman sorunu yaĢama sıklığı
Hiç
Nadiren
Ara sıra
Sık sık
Sürekli
Toplam

ĠĢletme Sayısı
9
6
10
3
2
30

Yüzde
30,0
20,0
33,3
10,0
6,7
100,0

Çizelge 3.23. Türüne Göre ĠĢletmelerin Finansman Sorunu YaĢama Sıklığı
Türüne göre iĢletmelerin finansman
sorunu yaĢama Sıklığı
Pansiyon
Otel
Butik otel
Diğer

Hiç
2
%15,3
1
%100
6
%46,1
0
-

Finansman sorunu yaĢıyoruz.
Nadiren Ara sıra Sık sık Sürekli
3
5
2
1
%23
%38,4
%15,3
%7,9
0
0
0
0
3
3
1
0
%23
%23
%7,9
0
2
0
1
%66,6
33,3

Toplam
13
%100
1
%100
13
%100
3
%100

Tablo 3.23‟de görüldüğü üzere Pansiyon iĢletmelerin %15,3‟ü hiç finansman sorunu
yaĢamazken, %23‟ü nadiren, %38,4‟ü ara sıra, %15,3‟ü sık sık, %7,9‟uda sürekli finansman
sorunu yaĢamaktadır. Otel iĢletmelerinde ise bir iĢletme yer almakta ve bu iĢletmede hiç
finansman sorunu yaĢamadığını dile getirmektedir. Butik otellerin %46,1 i hiç finansman
sorun yaĢamıyorken, % 23‟ü nadiren, %23‟ü ara sıra ve %7,9‟u sık sık sorun yaĢadığını
belirtmiĢlerdir. Butik oteller içerisinde sürekli sorun yaĢayan iĢletme bulunmamaktadır.
Diğer iĢletmelerin %66,6‟sı ara sıra sorun yaĢadığını belirtirken, %33,3‟ü sürekli sorun
yaĢadığını belirtmiĢtir.
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3.3.3.4. ĠĢletmelerin finansman araçlarını kullanma sıklığı
Çizelge 3.24. ĠĢletmelerin Finansman Araçlarını Kullanma Sıklığı
ĠĢletmelerin Finansman Araçlarını
Kullanma Sıklığı
Ticari banka kredisi kullanıyoruz
Yatırım Bankası kredisi kullanıyoruz
Eximbank kredisi kullanıyoruz
Leasing yapıyoruz
Factoring yapıyoruz
Risk sermayesi kullanıyoruz
Esnafa borçlanıyoruz
DıĢ ülkelerden borçlanıyoruz
Vergi muafiyetlerinden yararlanıyoruz
AB‟nin KOBĠ finansmanı desteklerinden
yararlanıyoruz
Kredi Garanti Fonundan yararlanıyoruz
KOBĠ yatırımlarına sağlanan devlet
desteklerinden yararlanıyoruz
Bankaların KOBĠ kredilerinden
yararlanıyoruz
Barter kullanıyoruz

Hiç
17
%56,7
28
%93,3
30
%100
27
%90
29
%96,7
30
%100
21
%70
29
%96,7
12
%40
29
%96,7
26
%86,7
25
%83,3
14
%46,7
30
%100

Nadiren Ara sıra Sık sık
5
%16,7
1
%3,3
1
%3,3
1
%3,3
4
%13,3
1
%3,3
10
%33,3
1
%3,3
2
%6,7
2
%6,7
5
%16,7
-

3
%10
1
%3,3
3
%10
3
%10
1
%3,3
2
%6,7
6
%20
-

3
%10
1
%3,3
4
%13,3
1
%3,3
3
%10
-

Sürekli Toplam
2
%6,7
1
%3,3
1
%3,3
1
%3,3
1
%3,3
1
%3,3
2
%6,7
-

30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100
30
%100

Yukarıda verilen ĠĢletmelerin Finansman Araçlarını Kullanma Sıklığı Çizelgesinde
görüldüğü üzere iĢletmelerde ticari banka kredileri kullanımının en fazla kullanılan
finansman araçlarından biri olduğu görülmektedir. Ticari banka kredilerini iĢletmelerin
%56,7‟si hiç kullanmadığını belirtirken, %16,7‟si nadiren, %10‟u ara sıra, %10‟u sık sık,
%6,7‟si ise sürekli olarak tercih ettikleri görülmektedir.
ĠĢletmeler içerisinde yatırım bankası kredilerini tercih edenlere bakıldığında %3,3‟ü
sık sık, %3,3‟ü nadiren tercih ettiği incelenmiĢtir. %93,3‟ü ise hiçbir zaman tercih
etmediğini belirtmiĢtir.
Eximbank kredisi, Risk sermayesi kullanımı ve barter kullanımı sorulduğunda
iĢletmelerin hiçbir zaman bu finansman araçları kullanmadığı sonucu alınmıĢtır.
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ĠĢletmelerin %3,3‟lük kısmı nadiren Factoring yapan, dıĢ ülkelerden borçlanan ve
AB‟nin KOBĠ finansmanı desteklerinden faydalanan iĢletmeler iken, %96,7‟si hiç factoring
yapmamıĢ, dıĢ ülkelerden borçlanmamıĢ ve AB‟nin KOBĠ finansmanı desteklerinden
yararlanmamıĢ olan iĢletmelerden oluĢmaktadır.
ĠĢletmelere hangi sıklıkla Leasing (kiralama) yaptıkları sorulduğunda, %3,3‟ü
sürekli, %3,3‟ü ara sıra, %3,3‟ü ise nadiren cevabını vermiĢtir. Bunun yanında iĢletmelerin
%90‟ı leasing hiç yapmadığını ifade etmiĢlerdir.
ĠĢletmelerin esnafa borçlanma durumu sorulduğunda %3,3‟ü sürekli borçlanıyoruz,
%3,3‟ü sık sık borçlanıyoruz, %10‟u ara sıra borçlanıyoruz, %13,3‟ü nadiren borçlanıyoruz
ve %70‟i de hiçbir zaman borçlanmıyoruz Ģeklinde yanıt vermiĢlerdir.
ĠĢletmelere vergi muafiyetlerinden yararlanıp yararlanmadıkları sorulduğundan
iĢletmelerin %3,3‟ünün sürekli yararlandığını, %13,3‟ünün sık sık yararlandığını, %10‟unun
ara

sıra

yararlandığını,

%33,3‟ünün

nadiren

yararlandığını,

%40‟ının

ise

hiç

yararlanmadığını görmek mümkündür. Ankete göre vergi muafiyetleri en fazla tercih edilen
yöntemlerin baĢında gelmektedir.
Kredi garanti fonundan sürekli yararlanan iĢletmelerin oranı %3,3 iken, %3,3‟ü ara
sıra yararlanmakta, %6,7‟si nadiren yararlanmakta ve %86,7‟si hiç yararlanmamaktadır.
KOBĠ yatırımlarına sağlanan devlet desteklerinden %83,3 ile iĢletmelerin çoğunun
hiç yararlanmadığı ifade edilmiĢken, %6,7‟si nadiren, %6,7‟si ara sıra, %3,3‟ününde sık sık
yararlandığı gözlemlenmiĢtir.
Bankaların KOBĠ kredilerinden yararlanma, iĢletmeler için en fazla tercih edilen
finansman araçların ikincisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. ĠĢletmelerin %40‟ı bankaların
KOBĠ kredilerinden hiç yararlanmamıĢken, %16,7‟si nadiren, %20‟si ara sıra, %10‟u sık
sık, %6,7‟si ise sürekli olarak yararlandığı görülmektedir.
3.3.3.5. ĠĢletmelerin finansman araçlarını tanıma konusundaki tutumları
ĠĢletmelerin finansman araçları hakkında ne kadar bilgi sahibi oldukları ve ne derece
haberdar oldukları sorulmuĢ ve veriler Çizelge 3.25‟de gösterilmiĢtir.
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Çizelge 3.25. ĠĢletmelerin Finansman Araçlarını Tanıma Konusundaki Tutumları
ĠĢletmelerin Finansman
Kesinlikle
Araçlarını Tanıma
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Konusundaki Tutumları
Bankaların sağladığı KOBĠ
5
3
kredilerinden yeterince
%16,7
%10
haberdarız
Risk sermayesi kullanımı
16
6
konusunda yeterince bilgimiz
%53,3
%20
var
22
2
Leasing kullanımı konusunda
yeterince bilgimiz var
%73,3
%6,7
23
2
Factoring konusunda yeterince
bilgimiz var
%76,7
%6,7
25
2
Barter kullanımı konusunda
yeterince bilgimiz var
%83,3
%6,7

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

4

11

7

%13,3

%36,7

%23,3

3

5

-

%10

%16,7

-

2
%6,7
2
%6,7
3
%10

2
%6,7
3
%10
-

2
%6,7
-

Anketten edinilen veriler doğrultusunda iĢletmelerin %60‟ının bankaların sağladığı
KOBĠ kredilerinden haberdar oldukları görülmektedir. %26,7‟si KOBĠ kredilerinde
yeterince haberdar olmadıklarını belirtirken %13,3‟ü konu hakkında kararsız olduğunu
belirtmiĢtir.
Risk sermayesinin kullanımı konusunda yeterince bilgisi olduğunu düĢünen
iĢletmelerin oranı sadece %16,7 iken %10‟u kararsız olduğunu belirtmiĢ, %73,3‟ü ise risk
sermayesi hakkında yeterince bilgilerinin olmadığını ifade etmiĢtir.
Leasing kullanımı konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını düĢünenlerin oranı
%80 iken, bilgi sahibi olduğunu düĢünenlerin oranı %13,3‟dür. %6,7‟lik orana sahip iki
iĢletmenin ise leasing kullanımı konusunda kararsız olduğu görülmektedir.
Factoring konusunda yeterince bilgisi olmayanların oranı %83,3 iken, %6,7‟si
kararsız kalmıĢ, %10 u ise factoring konusunda yeterince bilgi sahibi olduğunu bildirmiĢtir.
Finansman Araçlarını Tanıma Konusundaki Tutumlar incelendiğinde kullanımı
konusunda en az bilgi sahibi olunan finansman aracının barter olduğu görülmektedir.
ĠĢletmelerin %90‟ı barter kullanımı hakkında bilgi sahibi değilken, %10‟u bu konuda
kararsızlığını ifade etmiĢtir.
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3.3.3.6. ĠĢletmelerin kredi miktarı ve çeĢitliliği ve ödeme süresi yeterliliği hakkındaki
düĢünceleri
Çizelge 3.26. ĠĢletmelerin Kredi Miktarı ve ÇeĢitliliği ve Ödeme Süresi Yeterliliği Hakkındaki
DüĢünceleri
ĠĢletmelerin kredi miktarı ve
Kesinlikle
çeĢitliliği ve ödeme süresi yeterliliği
Katılmıyorum Kararsızım
Katılmıyorum
hakkındaki düĢünceleri
1
7
5
KOBĠ‟lere yeterince kredi çeĢidi
sağlanmamaktadır
%3,3
%23,3
%16,7
1
4
9
KOBĠ‟lere verilen kredi miktarı
yetersizdir
%3,3
%13,3
%30
4
6
5
Kredi geri ödeme süreleri yeterli
değildir
%13,3
%20
%16,7

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

11
%36,7
10
%33,3
12
%40

6
%20
6
%20
3
%10

ĠĢletmelerin %56,7 oranı ile çoğu KOBĠ‟lere yeterince kredi çeĢidi sağlanmadığını
düĢünmekte, %16,7‟si bu konuda kararsız kalmakta, %26,6‟sı ise KOBĠ‟lere sağlanan kredi
çeĢitlerinin yeterli olduğunu düĢünmektedir.
ĠĢletmelerin %53,3‟lük oran ile yarısından fazlası KOBĠ‟lere verilen kredi miktarının
yetersiz bulmakta, %30‟u konu hakkında kararsız kalmakta, %16,6‟sı ise KOBĠ‟lere verilen
kredi miktarını yeterli bulmaktadır.
Kredi geri ödeme süreleri ile ilgili verilen cevaplar incelendiğinde iĢletmelerin %50
oranı ile yarısının fikri kredi geri ödeme sürelerinin yeterli olmadığı yönündedir.
ĠĢletmelerin %16,7‟si kararsız kalırken, %33,3‟ü ise kredi ödeme sürelerinin yeterli
olduğunu belirtmiĢtir.
3.3.3.7. ĠĢletmelerin kredi bulma konusunda karĢılaĢtıkları zorluklara yönelik fikirleri
Finansman konusunda sıkıntı yaĢayan iĢletmelerin kredi sağlamaya çalıĢırken karĢı
karĢıya kaldıkları zorluklara yönelik fikirleri aĢağıda yer alan Çizelge 3.27‟de belirtilmiĢtir.
Çizelge 3.27. ĠĢletmelerin Kredi Bulma Konusunda KarĢılaĢtıkları Zorluklara Yönelik Fikirleri
ĠĢletmelerin Kredi bulma
konusunda karĢılaĢtıkları
zorluklara yönelik Fikirleri
Teminat yetersizliği nedeniyle
kredi bulmada güçlük çekiyoruz
Yüksek faiz oranları nedeniyle
kredi bulmada güçlük çekiyoruz
Bilanço, kar ve zarar cetvelinin
yetersizliği nedeniyle kredi
bulmada güçlük çekiyoruz
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Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım
Katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

6
%20
3
%10
5

2
%6,7
3
%10
2

5
%16,7
2
%6,7
8

8
%26,7
9
%30
9

9
%30
13
%43,3
6

%16,7

%6,7

%26,7

%30

%20

Teminat yetersizliği sebebi kredi bulma konusunda zorluk yaĢadığını belirten
iĢletmelerin oranı %56,7 iken, iĢletmelerin %26,7‟si teminat yetersizliğinin kredi bulma
konusunda zorluk oluĢturmadığı düĢünmektedir. ĠĢletmelerin %16,7‟si ise bu konuda
kararsız olduğunu belirtmiĢtir.
Faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle kredi bulamadığını ifade eden iĢletme
sayısının oldukça fazla olduğu görülmektedir. Faiz oranlarının yüksekliği kredi bulma
konusu önünde engel teĢkil etmekte olduğu söylenebilir. ĠĢletmelerin %73‟3‟ü faiz
oranlarının yüksekliği sebebiyle kredi bulmakta zorluklar yaĢamakta iken, %20‟si bu
nedenle

güçlük

çekmediklerini

belirtmiĢlerdir.

%6,7‟lik

oranı

ise

kararsızlar

oluĢturmaktadır.
Bilanço cetvelinin yetersizliği nedeniyle kredi bulamadıklarını düĢünen iĢletmelerin
oranı bütün iĢletmelerin yarısını oluĢtururken (%50), bu nedenden dolayı kredi
bulamadıklarına katılmayan iĢletmeler ise totalin %23,3‟ünü oluĢturmaktadır. Bunun yanı
sıra iĢletmelerin %26,7‟si gibi göz ardı edilemeyecek oranda iĢletme bu konuda kararsız
olduğunu ifade etmiĢtir.
3.3.3.8. ĠĢletmelerin KOBĠ destek ve kredilerinden haberdar olma durumları
ĠĢletmelerin KOBĠ destek ve kredilerinden haberdar olma durumlarını gösteren
çizelge aĢağıdaki gibidir.
Çizelge 3.28. ĠĢletmelerin KOBĠ Destek ve Kredilerinden Haberdar Olma Durumları
ĠĢletmelerin KOBĠ destek ve
Kesinlikle
kredilerinden haberdar olma
Katılmıyorum
Katılmıyorum
durumları
1
7
Kredi imkânlarından her
zaman haberdar olabiliyoruz
%3,3
%23,3
Kredi imkânlar ve koĢulları
2
3
konusunda
yeterince
%6,7
%10
bilgimiz var
AB‟nin sağlamıĢ olduğu
16
6
KOBĠ
finansmanı
desteklerinden
yeterince
%53,3
%20
haberdarız
13
5
Kredi Garanti Fonu hakkında
yeterince bilgimiz var
%43,3
%16,7
KOBĠ yatırımlarına sağlanan
10
3
devlet
desteklerinden
33,3
%10
yeterince haberdarız

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

6
%20
8

11
%36,7
12

5
%16,7
5

%26,7

%40

%16,7

5

3

-

%16,7

%10

-

4
%13,3
5

7
%23,3
11

1
%3,3
1

%16,7

36,7

%3,3
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Çizelge 3.28‟de görüldüğü üzere iĢletmeler arasında kredi imkânlarından her zaman
haberdar olabildiklerini düĢünenlerin oranı %53,3 iken, %20‟si kararsız kalmakta,
%26,7‟side kredi imkânlarından her zaman haberdar olamadıklarını ifade etmektedirler.
Kredi imkânları ve koĢulları hakkında yeterince bilgi sahibi olduğunu düĢünen
iĢletmelerin oranı %56,7 iken, %26,7‟sini kararsızlar , %16,7‟sini ise konu ile ilgili
yeterince bilgi sahibi olmadığını ifade edenler oluĢturmaktadır.
AB‟nin sağlamıĢ olduğu KOBĠ finansman desteklerinden yeterince haberdar
olduğunu düĢünenlerin oranı %10 iken, kararsız iĢletmeler %16,7, bu konuda yeterince
haberdar olmadıklarını belirtenler ise %73,3 olarak gözlemlenmiĢtir.
ĠĢletmelerden kredi garanti fonu hakkında bilgilerini değerlendirmeleri istendiğinde
iĢletmelerin, %26,7‟sinin kredi garanti fonu hakkında yeterince bilgisinin olduğu
görülmekte, %13,3‟ünün kararsız kaldığı ve %60‟ının kredi garanti fonu hakkında bilgi
sahibi olmadığı anlaĢılmaktadır.
ĠĢletmelerden KOBĠ yatırımlarına sağlanan devlet destekleri hakkında yeterince bilgi
sahibi olanların oranları %40 iken, kararsız olanlar %16,7 bu konuda yeterince bilgi sahibi
olmayanların oranı ise %43,3‟dür.
3.3.3.9. Finansman sorununun kaynağı hakkında iĢletmelerin tutumları
Finansman sorununun kaynağı hakkında iĢletmelerin tutumları Çizelge 3.29‟de
belirtilmiĢtir.
Çizelge 3.29. Finansman Sorununun Kaynağı Hakkında ĠĢletmelerin Tutumları
ĠĢletmelerin KOBĠ destek ve
Kesinlikle
kredilerinden haberdar olma
Katılmıyorum Kararsızım
Katılmıyorum
durumları
7
5
6
Kredi bulamadığımız için finansman
sorunu yaĢıyoruz
%23,3
%16,7
%20
3
2
4
Kredi maliyetleri yüksek olduğu için
finansman sorunu yaĢıyoruz
%10
%6,7
%13,3
4
3
8
Yatırımlarımızdaki artıĢlar nedeniyle
finansman sorunu yaĢıyoruz
%13,3
%10
%26,7
6
2
7
Özkaynak yaratamadığımız için
finansman sorunu yaĢıyoruz
%20
%6,7
%23,3
7
6
3
Nakit para akıĢını sağlayamadığımız
için finansman sorunu yaĢıyoruz
%23,3
%20
%10
9
4
8
Malzeme
temini
nedeniyle
finansman sorunu yaĢıyoruz
%30
%13,3
%26,7
12
5
5
Döviz sıkıntısı nedeniyle finansman
sorunu yaĢıyoruz
%40
%16,7
%16,7
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Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

8
%26,7
12
%40
11
%36,7
10
%33,3
7
%23,3
7
%23,3
4
%13,3

4
%13,3
9
%30
4
%13,3
5
%16,7
7
%23,3
2
%6,7
4
%13,3

Çizelge 3.29. Finansman Sorununun Kaynağı Hakkında ĠĢletmelerin Tutumları (Devamı)
ĠĢletmelerin KOBĠ destek ve
Kesinlikle
kredilerinden haberdar olma
Katılmıyorum Kararsızım
Katılmıyorum
durumları
Ülkedeki yüksek enflasyon ve
3
3
ekonomik
istikrarsız
nedeniyle
%10
%10
finansman sorunu yaĢıyoruz
5
9
Diğer maliyet artıĢları nedeniyle
finansman sorunu yaĢıyoruz
%16,7
%30
Pazarlama ve reklam sorunları
7
6
7
nedeniyle
finansman
sorunu
%23,3
%20
%23,3
yaĢıyoruz

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

2

22

%6,7

%73,3

14
%46,7
8

2
%6,7
2

%26,7

%6,7

Kredi bulamadığı için finansman sorun yaĢayan iĢletmeler %40 oranında iken,
iĢletmelerin %20‟si kararsız kalmıĢ, %40‟ı da “kredi bulamadığımız için finansman sorunu
yaĢıyoruz” düĢüncesine katılmamaktadır.
Kredi maliyetleri yüksek olduğu için finansman sorunu yaĢayan iĢletmelerin oranı
%70 gibi önemli bir orandayken, iĢletmelerin %13,3‟ü kararsız kalmıĢ, %16,7‟si de kredi
maliyetleri yüksek olduğu için finansman sorunu yaĢandığına katılmamıĢtır. Anket
sonuçlarına göre ġirince bölgesindeki KOBĠ kapsamında yer alan konaklama iĢletmeleri
için kredi maliyetlerinin yüksekliği finansman sorunu yaĢanmasına büyük ölçüde sebep
olduğu söylenebilir.
Yatırımlarındaki artıĢlar sebebiyle finansman sorunu yaĢayan iĢletmelerin oranı
bütün iĢletmelerin yarısını oluĢturuyorken (%50), iĢletmelerin %26,7‟si bu konuda kararsız
kalmıĢ, %23,3‟ü ise yatırımlarındaki artıĢlar sebebiyle finansman sorunu yaĢandığına
katılmamıĢtır.
Özkaynak oluĢturamadığı için finansman sorunu yaĢayan iĢletmelerin oranı %50
iken, iĢletmelerin %23,3‟ü bu konuda kararsız kalmıĢ, % 26,7‟si de özkaynak
oluĢturamadığı için finansman sorunu yaĢadığına katılmamıĢtır.
Nakit para akıĢı sağlayamadığı için finansman sorunu yaĢayan iĢletmelerin oranı
%46,7 iken, iĢletmelerin %10‟u kararsız kalmıĢ, %43,3‟ü de nakit para akıĢı sağlayamadığı
için finansman sorunu yaĢandığına katılmamıĢtır.
Malzeme temini nedeniyle finansman sorunu yaĢayan iĢletmelerin oranı %30 iken,
iĢletmelerin %26,7‟si kararsız kalmıĢ, %43,3‟ü de malzeme temini nedeniyle finansman
sorunu yaĢandığına katılmamıĢtır.

115

Döviz sıkıntısı nedeniyle finansman sorunu yaĢayan iĢletmelerin oranı %26,6 iken,
iĢletmelerin %16,7‟si kararsız kalmıĢ, %56,7‟si döviz sıkıntısı nedeniyle finansman sorunu
yaĢandığına katılmamıĢtır.
Ülkedeki yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsız nedeniyle finansman sorunu
yaĢayan iĢletmelerin oranı %80 iken, iĢletmelerin %10‟u kararsız kalmıĢ, %10‟u ülkedeki
yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsız nedeniyle finansman sorunu yaĢandığına
katılmamıĢtır. YaĢanılan finansman sorunları içerisinde en yüksek paya sahip madde
ülkedeki yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık maddesi olduğu görülmüĢtür.
Diğer maliyet artıĢları nedeniyle finansman sorunu yaĢayan iĢletmelerin oranı %53,3
iken, iĢletmelerin %30‟u kararsız kalmıĢ, %16,7‟si diğer maliyet artıĢları nedeniyle
finansman sorunu yaĢandığına katılmamıĢtır.
Pazarlama ve reklam sorunları nedeniyle finansman sorunu yaĢayan iĢletmelerin
oranı %33,4 iken, iĢletmelerin %23,3‟ü kararsız kalmıĢ, %43,3‟ü pazarlama ve reklam
sorunları nedeniyle finansman sorunu yaĢandığına katılmamıĢtır.
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4. TARTIġMA VE SONUÇ
KOBĠ

kapsamına

giren

konaklama

iĢletmelerinin

finansman

sorunlarının

belirleyebilmek, KOBĠ sahip ve/veya yöneticilerinin finansman araçları hakkında ne kadar
bilgi sahibi olduklarını anlayabilmek, finansman sorunları hakkındaki tutum ve
düĢüncelerini anlayabilmek amacı doğrultusunda ġirince bölgesinde bulunan KOBĠ
kapsamındaki konaklama iĢletmelerinin bütününe ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 30 iĢletme ile yüz
yüze görüĢme ve anket sonucunda elde edilen bulgular ıĢığında Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
KOBĠ kapsamına giren konaklama iĢletmeleri ile yapılan görüĢmelerin tümü iĢletme
yöneticileri ile yapılmıĢtır. Ankete katılım sağlayan iĢletmecilerin 8‟inin kadın 22‟sinin
erkek olduğu görülmektedir. Yöneticilerin eğitim durumuna bakıldığında 4‟ünün ilkokul,
2‟sinin ortaokul, 9‟unun lise, 14‟ünün üniversite ve 1‟inin yüksek lisans mezunu olduğu
saptanmıĢtır. Bulgular ıĢığında eğitim seviyesinin yüksek olduğu söylenebilmektedir.
Eğitim ve bilinç düzeyi daha yüksek yönetici ve iĢletme sahiplerinin olması KOBĠ
konaklama iĢletmeleri adına gelecek için umut vericidir.
Turizm sektöründeki deneyim süresi 10-19 yıl olan iĢletmecilerin %43,3 olması
iĢletmecilerin daha öncesinde farklı iĢletmeleri yönettiği daha sonra ġirince bölgesinde
yönetici olarak bulunduğunu göstermektedir. 10 yılın üzerinde deneyime sahip
iĢletmecilerin

%76,3

olması

çoğunluğun

deneyimli

iĢletmecilerden

oluĢtuğunu

göstermektedir.
ĠĢletmelerin %33‟3‟ünün son 5 yıl içerisinde faaliyete geçtiği görülmüĢtür.
GeliĢmekte olan ġirince bölgesinde genç iĢletmelerin fazlalığı dikkat çekmektedir.
ĠĢletmelerin %56,7‟sinin tek kiĢi iĢletmesi olmasına rağmen sadece %3‟ü anonim
Ģirketleri oluĢturmaktadır. Hukuki anlamda kurumsallaĢma çabası içerisinde olan
iĢletmelerin bunun için henüz yetersiz olduğu gözlemlenmiĢtir. Bunun yanında iĢletmelerin
%83,3‟ünün iĢletmeyi kurarken kiĢisel özsermayesinin kullandığı görülmüĢ, yapılan
görüĢmelerde iĢletmeler kiĢisel özsermayeyi kullanma nedeni olarak yatırım miktarlarının
çok yüksek bütçelerde olmamasını göstermiĢtir. Sermaye piyasasına girebilecek düzeyde
sadece bir iĢletme bulunmakta, bu iĢletmede sermaye piyasasına kolayca girebileceği
konusunda kararsızdır.
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ĠĢletmelerin %43‟3‟ünü butik oteller, %43‟3‟ünüde pansiyonlar oluĢturmaktadır.
Pansiyon ve butik otellerin sayısının aynı olduğu ve iĢletmelerin %86,7‟sinin 1-15 arası
odaya sahip küçük aile iĢletmeleri olduğu görülmüĢtür.
Genelde mikro iĢletmelerden oluĢan KOBĠ konaklama iĢletmelerinin yönetimi
çoğunlukla profesyonel yöneticilerce değil iĢletme sahiplerince (%96,7) üstlenilmektedir.
Bu

durum

KOBĠ

kapsamındaki

konaklama

iĢletmelerinde

modern

anlamda

kurumsallaĢmanın düĢük olduğu ve geleneksel yönetim ve organizasyon yapısının devam
etmekte olduğu izlenimini vermektedir.
GörüĢme gerçekleĢtirilen KOBĠ konaklama iĢletmelerinin tümünde ayrı bir finans
bölümü bulunmaması henüz yeterince kurumsallaĢma ve uzmanlaĢmanın sağlanamamıĢ
olduğunu gösterdiği gibi, iĢletmelerde ayrı bir finans bölümünün olmaması KOBĠ
konaklama iĢletmelerinde alternatif finansman kaynaklarının yeterince bilinmemesi ve
kullanılmamasının nedenlerinden biri olabilir.
KOBĠ konaklama ĠĢletmelerinin %86,7‟si daha önce üniversite ile herhangi bir
konuda iĢbirliği yapmamıĢ olması finansman, pazarlama ve yönetim gibi birçok konu
hakkında bilimsel danıĢmanlık ve proje desteğinden yararlanamadığının bir göstergesidir.
Buna karĢın iĢletmelerin %90‟ı üniversite ile iĢbirliğinin gerekliliğine inandığını
belirtmektedir.
ĠĢletmelerin büyük bölümü (%83,3‟ü) Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmamakta olduğu
ve Ar-Ge desteklerinden yeterince haberdar olmadıkları görülmektedir. KOBĠ konaklama
iĢletmelerinin %90‟ı KOSGEB‟in, %96,7‟si TÜBĠTAK‟ın ve hepsinin EUREKA ve TTGV
Ar-Ge desteklerinden yeterince haberdar olmadıkları gözlemlenmiĢtir. ĠĢletmelerin Ar-Ge
desteklerinden yeterince haberdar olmamaları ve Ar-Ge destekleri hakkında yeterince
bilgiye sahip olmamaları nedeniyle Ar-Ge desteklerini kullanmadıkları görülmektedir.
Ayrıca ġirince Bölgesinin sit alanı olması nedeniyle iĢletme büyütme faaliyetlerinin sınırlı
olması Ar-Ge‟nin kaliteye yönelik gerçekleĢtirilmesi gerektiğini göstermektedir. Ar-Ge
faaliyetleri

konusunda

eğitimler

verilerek

iĢletmelerin

bilinçlendirilmesine

imkân

sağlanacaktır.
Yapılan görüĢme doğrultusunda KOBĠ konaklama iĢletmelerinin çoğunun kurulduğu
yıl itibariyle bankalarla çalıĢmaya baĢladığı anlaĢılmaktadır. ĠĢletmelerin %63,3‟ü daha önce
kredi kullandığını belirtmiĢtir. Kredi kullanmadığını belirten iĢletmelerin kredi kullanmama
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nedenleri incelendiğinde %63,7‟si krediye iĢletmenin ihtiyacı olmadığını belirtmiĢ, %27,3‟ü
ise özsermayenin iĢletme için yeterli olduğunu bu sebeple krediye ihtiyaçları olmadığını
belirtmiĢtir. ĠĢletmelerin özsermayelerinin yeterli olmasından dolayı gereksiz faiz ve kredi
iĢlem masrafını ödemek istemedikleri sonucuna ulaĢılmaktadır.
KOBĠ konaklama iĢletmeleri en sık kullandığı finansman aracı banka kredileri olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Buna karĢın iĢletmelerin sadece %16,7‟si banka kredilerinden
yararlanmaktadır. ĠĢletmelerin yarısından fazlası (56,7‟si) KOBĠ‟lere yeterince kredi çeĢidi
sağlanmadığını düĢünmekte, %53,3‟lük oran ile yarısından fazlası KOBĠ‟lere verilen kredi
miktarının yetersiz bulmakta, %50‟lik oran ile yarısının fikri kredi geri ödeme sürelerinin
yeterli olmadığı yönündedir. ĠĢletmelerin %73‟3‟ü faiz oranlarının yüksekliği sebebiyle
kredi bulmakta zorluklar yaĢamakta iken %56,7‟si teminat yetersizliği sebebi kredi bulma
konusunda zorluk yaĢadığını belirtmiĢ, bilanço cetvelinin yetersizliği nedeniyle kredi
bulamadıklarını düĢünen iĢletmelerin oranı ise bütün iĢletmelerin yarısı olduğunu
görülmüĢtür. ĠĢletmelerin %60‟ı bankaların sağladığı KOBĠ kredilerinden haberdar
olduklarını belirtmiĢtir. Ġnceleme sonucunda, KOBĠ konaklama iĢletmelerinin krediler
konusunda büyük bir kısmının haberdar olmasına karĢın teminat yetersizliği, faiz
yüksekliği, kredi çeĢitliliğinin az olması ve geri ödeme sürelerinin kısa olması sebebi ile
görüĢlerinin olumlu olmadığı söylenebilir.
GeliĢmiĢ

ekonomilerin

KOBĠ‟lerin

finansman

sorununu

çözmede

Ģekilde

kullandıkları leasing, factoring, risk sermayesi v.b. modern finansman yöntemlerinin
iĢletmelerde neredeyse kullanmadığını söylemek mümkündür. Nitekim iĢletmelerin bütünü
Eximbank kredisi, risk sermayesi ve barter hiç kullanmamıĢ, %93,3‟ü yatırım bankası
kredilerini kullanmamıĢ, %90‟ı hiç leasing yapmamıĢ, %96,7‟si hiç factoring yapmamıĢ,
%70‟i esnafa hiç borçlanmamıĢ, %96,7‟si dıĢ ülkelere hiç borçlanmamıĢ, %96,7‟si AB‟nin
sağlamıĢ olduğu KOBĠ finansman desteklerinden hiç yararlanmamıĢ, %86,7 kredi garanti
fonundan hiç yararlanmamıĢ ve %83,3‟ü KOBĠ yatırımlarına sağlanan devlet desteklerinden
hiç yararlanmamıĢtır.
ĠĢletmelerin alternatif finansman araçları hakkında yeterince bilgi sahibi olmaması
nedeniyle alternatif finansman araçlarından yeterince yararlanmadıkları düĢünülebilir. Risk
sermayesinin kullanımı konusunda iĢletmelerin %73,3‟ü, leasing kullanımı konusunda
iĢletmelerin %80‟i, factoring kullanımı konusunda iĢletmelerin %83,3‟ü, barter kullanımı
konusunda iĢletmelerin %90‟ı yeterince bilgisi olmadığını belirtmiĢtir. Alternatif finansman
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araçları arasında iĢletmelerin en yabancı olduğu aracın barter olduğu göze çarpmaktadır.
Ayrıca iĢletmelerin %73,3‟ü AB‟nin sağlamamıĢ olduğu KOBĠ finansman desteklerinden,
%60‟ı da kredi garanti fonundan yeterince haberdar olmadığını belirtmiĢtir.
KOBĠ konaklama iĢletmelerini alternatif finansman tekniklerinin kullanımı
konusunda

bilgi

sahibi

yapacak

kurumların

var

edilmesi

ve

çeĢitli

kurslarla

desteklenmesiyle KOBĠ konaklama iĢletmelerinin bu konuda daha fazla bilgi edinmesi
sağlanabilir. ĠĢletme sahipleri ve yöneticilerinin yeniliğe açık hale getirilerek bilgi almaları
kolaylaĢtırılabilecektir. ĠĢletmelerin modern yönetim fonksiyonlarını yerine getirerek ayrı
bir finans bölümü bulundurması, iĢletmelerin bilinç kazanmasına, finans konusunda daha
kolay çözümler üretmesine, finansman sorununa alternatif çözümler getirmesine olanak
sağlayabilmektedir. Bölgesel finansman sorunlarının düzenli ele alınabilmesi için KOBĠ
konaklama iĢletmeleri bulunduğu destinasyonda platform kurarak sorunları düzenli
değerlendirmeye alması, sorunları birlikte çözümü açısından oldukça gereklidir.
ĠĢletmeler farklı sıklıklarda finansman sorunu yaĢadığını belirtmekte, pansiyonlar ve
diğer iĢletmeler, butik otel ve otellere nazaran daha sıklıkla finansman sorunu yaĢamaktadır.
ĠĢletmelerin finansman sorunlarının kaynağı hakkında inceleme yapıldığında iĢletmelerin
%80‟inin finansman sorunu yaĢama sebebi olarak ülkedeki yüksek enflasyon ve ekonomik
istikrarsızlığı gösterdiği görülmüĢtür. ĠĢletmelerin çoğu bir sonraki dönemde nasıl bir
ekonomik

ortamla

karĢılaĢacağını

bilememenin

iĢletmeler

açısından

belirsizlikler

oluĢturduğunu ifade ederken bir kısmı da turizm sektörünün sürekli dıĢ ülkelerle iyi iliĢkiler
gerektirmesine rağmen mevcut durumun sürekli değiĢkenliği nedeniyle belirsizlikler
yaĢandığı ifade etmiĢtir. Diğer finansman sorunu yaĢama nedenleri incelendiğinde
iĢletmelerin %40‟ı kredi bulamadığı için, %70‟i kredi maliyetleri yüksek olduğu için,
%50‟si yatırımlardaki artıĢlar nedeni ile, %50‟si özkaynak yaratamadığı için, %46,7‟si nakit
para akıĢı sağlayamadığı için, %53,3‟ü diğer maliyet artıĢları nedeni ile finansman sorunu
yaĢadıkları görülmektedir.
Turizm sektörünün en önemli sorunu, finansal yapısının zayıf olması sebebiyle daha
güçlü finansal yapısı olan rakip ülke iĢletmeleri ile rekabette pasif kalmalarıdır. Türkiye‟de
turizm sektörü son yılarda önemli geliĢmeler kaydetmesinin rağmen, büyük oranda bu
geliĢmeler sektörün iç dinamikleri ile gösterdiği hızlı büyüme ve geliĢmeyi, bugüne kadar
finansal güçle değil, sahip olduğu deneyim ve birikimlerle gerçekleĢtirmiĢtir (Sakarya,
2008: 10). Rekabet sağlanabilmesinin temel yolunun farklılaĢma ve kaliteden geçmekte
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olduğu bilinmektedir. Kalitenin sağlanabilmesi için KOBĠ konaklama iĢletmeleri oldukça
önem arz etmektedir. Son dönemlerde butik otellere olan eğilimin hız kazanması, kalite
açısından daha tercih edilebilir yerler haline geldiğini göstermektedir. Sektördeki
farklılaĢmanın sağlanabilmesi ve desteklenebilmesi için son dönemlerde geliĢen kitlesel
fonlama sistemleri ile yeni fikirler desteklenmesi için farkındalık oluĢturulmalı, belirli
potansiyele ulaĢan fikirlere özel hibe ve teĢvikler sağlanması ile farklılık yaratılabilme
imkânı sağlanabilecektir.
KOBĠ konaklama iĢletmelerinin mali olarak desteklenmesinin yanında yasal
düzenlemeler sağlanarak danıĢmanlık hizmetlerinin sağlanması, iĢletmelerin sahip oldukları
bilgiyle alternatif çözüm üretmesine imkân sağlayacaktır. Bu sayede çözümler daha etkili ve
kalıcı olabilecektir. DüĢük reel faizli kredilerin sağlanması, tanıtılması ve teĢviki ile
iĢletmelere krediler cazip hale getirilmeli, iĢletmelerin etkili kaynak kullanımı hakkında
bilgi sahibi olarak, edinilen krediyi kullanımının iĢletmeye maksimum yarar getirmesi
sağlanmalıdır.

KOBĠ‟lere

özel

menkul

kıymet

borsaları

kurulmasıyla

sermaye

piyasalarından yararlanabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalı, KOBĠ konaklama
iĢletmelerinin de bu özel menkul kıymet borsaları içerisinde yer almaları özel düzenlemeler
ile sağlanmalıdır.
Turizm iĢletmelerine yönelik sağlanacak yeni teĢviklerle sektör desteklenmeli ve
teĢviklerin alınması daha kolay hale getirilmelidir. Sağlanan desteklerin belirli kategoriler
altında iĢletmelere eĢit ulaĢılabilirlikte olmasına dikkat edilmelidir.
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5. EKLER
Ek 1. Anket Formu
ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM
ĠġLETMECĠLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI
Sayın ĠĢletme Sahibi / Yönetici,
Bu anket Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ĠĢletmeciliği Yüksek
Lisans Programında hazırlamakta olduğum “Turizm Sektöründe KOBĠ‟lerin Finansman Sorunları
Ve Çözüm Önerileri: ġirince Örneği” baĢlıklı tezimde kullanılmak üzere hazırlanmıĢtır. Bu
çalıĢmanın amacı ġirince bölgesi KOBĠ sahiplerinin ve yöneticilerinin finansman sorunu ile ilgili
düĢünce ve tutumlarını belirlemek, finansman araçlarını ne kadar bildiklerini ve kullanabildiklerini
anlamak, finansman ve diğer sorunlara yaklaĢımlarını değerlendirerek ortaya koymaktır. Anketi
cevaplayan iĢletmenin veya Ģahsın ismi kesinlikle çalıĢmada belirtilmeyecek, vermiĢ olduğunuz
bilgiler istatistiksel ortamda ve toplu olarak değerlendirilecek ve veriler kesinlikle amacı dıĢında
kullanılmayacaktır.
Ramazan DEMĠR
E-mail: ramteddemir@gmail. com
Tel: 0505 407 38 44
DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLER
1. YaĢınız : ………………………………………………….
2. Cinsiyetiniz : ( ) Kadın

( ) Erkek

3. Eğitim Durumunuz :

( ) Ġlkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) Meslek Lisesi (Bölüm belirtiniz:

…………….)

( )Üniversite (Alan belirtiniz: ……………………………..

)

( ) Yüksek lisans ( ) Doktora
4. Turizm sektöründeki deneyim süreniz : …………………………………………….
ĠġLETME YAPISI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAR
5. ĠĢletmeniz kaç yıldır faaliyet göstermektedir?:
( ) 0-5

( ) 6-10

( )l1-15

( ) 16-20

( ) 20‟den fazla (belirtiniz)
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6. ĠĢletmenin hukuki yapısı: ( ) Tek KiĢi ĠĢletmesi ( ) Adi Ortaklık

( )Limited ġirket

( ) Anonim ġirket

( ) Komandit ġirket

( ) Kollektif ġirket

( ) Kooperatif ġirket

Diğer (lütfen belirtiniz)………………………………..
7. ĠĢletmenin kuruluĢ sermayesini sağlama yöntemleri nelerdir?:
( ) KiĢisel özsermaye

( ) Ortak olarak öz sermaye

( ) Banka Kredisi

Diğer (lütfen belirtiniz) …………………………..

( ) Kiralama (Leasing)

8. ĠĢletmenin türü nedir?: ( ) Pansiyon

( ) Otel

( ) Butik Otel

Diğer (lütfen belirtiniz) …………………..
9. ĠĢletmenin oda sayısı ne kadardır? ( ) 01-15
( ) 46-60

( )16-30

( )31-45

( ) 60dan fazla

10. ĠĢletmenin yıllık ortalama cirosu ne kadardır? …………………………………..
11. ĠĢletmede toplam kaç personel çalıĢmaktadır?
( ) 1-5

( ) 6-10

( )11-15

( )16-20

( ) 20den fazla

12. ĠĢletme sahibi ve yönetici aynı kiĢi midir?

( ) Evet

( ) Hayır

13. ĠĢletme sahibinin eğitim durumu: ( ) Ġlkokul ( ) Ortaokul ( ) Lise ( ) Meslek Lisesi (Bölüm
belirtiniz:……………………...)

( )Üniversite (Alan belirtiniz: …………………………….. )

( ) Yüksek lisans ( ) Doktora
14. ĠĢletme yöneticisinin eğitim durumu: ( ) Ġlkokul
Lisesi (Bölüm belirtiniz:……………………...)

( ) Ortaokul

( ) Lise

( ) Meslek

( )Üniversite (Alan belirtiniz: …………..…….. )

( ) Yüksek lisans ( ) Doktora
15. ĠĢletmede ayrı bir finans bölümü var mı? ( )Var

( ) Yok

16. Finans bölümü sorumlusunun eğitim durumu: ( ) Ġlkokul

( ) Ortaokul

( ) Meslek Lisesi (Bölüm belirtiniz:……………………...)
…………..…….. )

( ) Lise

( )Üniversite (Alan belirtiniz:

( ) Yüksek lisans ( ) Doktora

17. Bugüne kadar üniversite ile herhangi bir konuda iĢbirliğiniz oldu mu?

( ) Evet

( )Hayır

18. ĠĢletmenizde araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri gerçekleĢtiriliyor mu?

( ) Evet

( )Hayır

19. Hisse senedi ve Tahvil çıkarıyor musunuz ?

138

( ) Evet

( ) Hayır

FĠNANSAL SORUNLARLA ĠLGĠLĠ SORULAR
20. Kaç yıldır bankalarla çalıĢıyorsunuz?........................................................................................
21. Kaç banka ile çalıĢıyorsunuz? ...................................................................................................
22. ĠĢletmeniz için hiç kredi kullandınız mı?

( ) Hayır

( ) Evet

23. Kredi kullanmadıysanız kullanmama nedeniniz nedir? .............................................................
24. Tercih ettiğiniz kredi vadesi ne kadardır? ( )Kısa

( )Orta

( ) Uzun

( )Kullanmıyor

25. ĠĢletmeniz için kullandığınız toplam kredi miktarı ne kadar? ……………………………….
AĢağıdaki durumların iĢletmenizde ne sıklıkta yaĢandığını belirtiniz.
Hiç

Nadiren

Ara Sıra

Sık sık

Sürekli

26. Bankalarla çalıĢıyoruz.

1

2

3

4

5

27. Finansman sorunu yaĢıyoruz.

1

2

3

4

5

28. Ticari banka kredisi kullanıyoruz.

1

2

3

4

5

29. Yatırım Bankası kredisi kullanıyoruz.

1

2

3

4

5

30. Eximbank kredisi kullanıyoruz.

1

2

3

4

5

31. Leasing yapıyoruz.

1

2

3

4

5

32. Factoring yapıyoruz.

1

2

3

4

5

33. Risk sermayesi kullanıyoruz.

1

2

3

4

5

34. Esnafa borçlanıyoruz.

1

2

3

4

5

35. DıĢ ülkelerden borçlanıyoruz.

1

2

3

4

5

36. Vergi muafiyetlerinden yararlanıyoruz.
37. AB‟nin sağlamıĢ olduğu KOBĠ
finansmanı desteklerinden yararlanıyoruz
38. Kredi Garanti Fonundan yararlanıyoruz
39. KOBĠ yatırımlarına sağlanan devlet
desteklerinden yararlanıyoruz.
40. KOSGEB‟in Ar-Ge desteklerinden
yararlanıyoruz.
41. TÜBĠTAK‟ın Ar-Ge desteklerinden
yararlanıyoruz.
42. TTGV‟nin sağladığı Ar-Ge
desteklerinden yararlanıyoruz.
43.EUREKA‟nın sağladığı Ar-Ge
desteklerinden yararlanıyoruz.
44. Bankaların sağladığı KOBĠ
kredilerinden yararlanıyoruz.
45. Barter kullanıyoruz.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

AĢağıda ifade edilen düĢünce ve durumlara iĢletmeniz bakımından katılma derecenizi belirtiniz.

46. KOBĠ‟lere yeterince kredi çeĢidi sağlanmamaktadır.

1

2

3

4

5

47. KOBĠ‟lere verilen kredi miktarı yetersizdir.
48. Teminat yetersizliği nedeniyle kredi bulmada güçlük
çekiyoruz.
49. Yüksek faiz oranları nedeniyle kredi bulmada güçlük
çekiyoruz.
50. Bilanço, kar ve zarar cetvelinin yetersizliği nedeniyle
kredi bulmada güçlük çekiyoruz.
51. Kredi imkânlarından her zaman haberdar
olabiliyoruz.
52. Kredi imkânlar ve koĢulları konusunda yeterince
bilgimiz var.
53. Yatırım kredilerinin yeterli olduğunu düĢünüyoruz.
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54. Kredi geri ödeme süreleri yeterli değildir.
55. Kredi bulamadığımız için finansman sorunu
yaĢıyoruz.
56. Kredi maliyetleri yüksek olduğu için finansman
sorunu yaĢıyoruz.
57. Yatırımlarımızdaki artıĢlar nedeniyle finansman
sorunu yaĢıyoruz.
58. Özkaynak yaratamadığımız için finansman sorunu
yaĢıyoruz.
59. Nakit para akıĢını sağlayamadığımız için finansman
sorunu yaĢıyoruz.
60. Malzeme temini nedeniyle finansman sorunu
yaĢıyoruz.
61. Döviz sıkıntısı nedeniyle finansman sorunu
yaĢıyoruz.
62. Ülkedeki yüksek enflasyon ve ekonomik istikrarsız
nedeniyle finansman sorunu yaĢıyoruz.
63. Diğer maliyet artıĢları nedeniyle finansman sorunu
yaĢıyoruz.
64. Pazarlama ve reklam sorunları nedeniyle finansman
sorunu yaĢıyoruz.
65. Sermaye piyasasına kolayca girebiliyoruz.
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66. Vergi muafiyetlerinden yararlanabiliyoruz.
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67. Üniversite ile iĢbirliğinin gerekliliğine inanıyoruz.
68. AB‟nin sağlamıĢ olduğu KOBĠ finansmanı
desteklerinden yeterince haberdarız.
69. Kredi Garanti Fonu hakkında yeterince bilgimiz var.
70. KOBĠ yatırımlarına sağlanan devlet desteklerinden
yeterince haberdarız.
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71. KOSGEB‟in Ar-Ge desteklerinden yeterince
haberdarız.
72. TÜBĠTAK‟ın Ar-Ge desteklerinden yeterince
haberdarız.
73.TTGV‟nin sağladığı Ar-Ge desteklerinden yeterince
haberdarız.
74. EUREKA‟nın sağladığı Ar-Ge desteklerinden
yeterince haberdarız.
75. Bankaların sağladığı KOBĠ kredilerinden yeterince
haberdarız.
76. Risk sermayesi kullanımı konusunda yeterince
bilgimiz var.
77. Leasing kullanımı konusunda yeterince bilgimiz var.
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78. Factoring konusunda yeterince bilgimiz var.
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79. Barter kullanımı konusunda yeterince bilgimiz var.
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80. Halka arz konusunda yeterince bilgi sahibiyiz.
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TÜBĠTAK: Teknoloji Ġzleme ve Değerlendirme BaĢkanlığı
TTGV: Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı
EUREKA: Ulusal Koordinasyon Ofisi
ANKETĠMĠZE KATILDIĞINIZ ĠÇĠN ÇOK TEġEKKÜR EDERĠZ.
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: Ramazan DEMĠR
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Lisans Öğrenimi

: Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama
ĠĢletmeciliği Bölümü (Lisans) (2008-2014)

Yüksek Lisans Öğrenimi
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Turizm ĠĢletmeciliği (Yüksek Lisans) (2015- Devam ediyor)

Bildiği Yabancı Diller

: Ġngilizce

ĠĢ Deneyimi
ÇalıĢtığı Kurumlar ve Yıl : RAINBOW BLUES BAND - Kurucu, Bass Gitarist – (2014 –
2017)
VISTA HILL HOTEL KUġADASI – Yönetici Asistanı Staj –
(2014)
OTTOMAN PALACE ANTAKYA – Organizasyon ġefi – (2013)
MARĠNEM RESORT HOTEL PATARA – Organizasyon ġefi –
(2012)
RISIS BUTĠK HOTEL ANKARA – DönüĢümlü Staj – (2012)
MĠLLĠ ĠSTĠHBARAT TEġKĠLATI AYVALIK KAMPI –
Organizasyon ġefi – (2011)
GARDEN OF SUN HOTEL DĠDĠM - Club Yöneticisi – (2010)
ġAH INN PARADISE ANTALYA Backstage – (2009)

DJ, Sound, Light,

CAPRICE THERMAL PLACE DĠDĠM - DJ, Sound, Light,
Backstage – (2008)
MERĠÇ PC HĠZMETLERĠ – Hardware, Software – (2005 –
2007)
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