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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 
 

TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİ 
 

                                                     Aycan YÜKSEL 
 

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin (KOBİ) finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve artırılması, öncelikli 
politikalardan biri olup bu amaca yönelik çok sayıda destek programı uygulamaya 
konulmaktadır. Türkiye’de KOBİ’lerin finansmana erişim durumunun ve bu alandaki 
kamu desteklerinin iyileştirilmesi ihtiyacından hareketle bu çalışma hazırlanmıştır. 
KOBİ’lerin finansmanında en önemli aracın banka kredileri olması nedeniyle 
çalışma kapsamında kredilere erişim detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. 
 Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de KOBİ’lerin banka kredilerine erişiminin 
artırılmasına ve bu alanda uygulanan destek programlarının iyileştirilmesine yönelik 
değerlendirmeler yapmak ve politika önerileri sunmaktır. 

Bu çerçevede, KOBİ’lerin finansmanı ve banka kredilerine erişimi hakkında 
literatür taraması yapılmış, gelişmiş ve başarılı ülke uygulamaları incelenmiştir. 
Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde, Türkiye’de KOBİ’lerin banka kredilerine erişimi, 
kredi destek programları ve kredi garanti sisteminin KOBİ finansmanındaki rolü 
analiz edilmiş ve destek mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler 
geliştirilmiştir.  

Krediye erişim ve kredi koşulları bakımından Türkiye’deki KOBİ’ler, 
gelişmiş ve benzer gelir düzeyindeki ülkelerin birçoğuna kıyasla daha fazla sorun 
yaşamaktadır. Mikro işletmeler, yeni girişimciler, yenilikçi ve hızlı büyüme 
potansiyeli olan riskli işletmeler, yeterli teminatı olmayan işletmeler ile gelişmişlik 
seviyesi düşük bölgelerdeki işletmeler krediye erişim bakımından en fazla sorun 
yaşayan kesimlerdir.  

KOBİ’lerin krediye erişimlerinin artırılması amacıyla sağlanan desteklerin 
sayısında ve miktarında son yıllarda bir artış yaşanmıştır. Ancak destekler, krediye 
erişimde yaşanan sorunları ve KOBİ kredi piyasasındaki boşlukları giderme 
konusunda yeterince etkin değildir. Dolayısıyla, bu alanda sağlanan desteklerin ve 
destek yapılanmalarının geliştirilmesi ve daha etkin bir yapıya kavuşturulması 
gerekmektedir. Bu alandaki kamu destek ve politikaları, kredi koşullarının 
iyileştirilmesi ve krediye erişimde daha fazla sorun yaşayan kesimlerin 
desteklenmesinin yanı sıra ulusal politika hedeflerine ulaşma konusunda da bir 
destekleme aracı olarak kullanılmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: KOBİ, KOBİ finansmanı, KOBİ kredileri, kredi garanti sistemi 
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ABSTRACT 

                                               Planning Expertise Thesis 

SMEs’ ACCESS TO BANK CREDITS IN TURKEY  

Aycan YÜKSEL 

As it is in the world, facilitating and increasing small and medium sized 
enterprises’ (SME) access to finance is one of the major policies, having priority on 
the subject of SME policies in Turkey. Hence, for this purpose many support 
programs have been put into practice. This study has been prepared due to the need 
of improvement of status of SMEs’ access to finance in Turkey and public supports 
in this field. In the study, access to the bank credits has been analyzed in detail due to 
the bank credits’ being most crucial tool in SME finance. 

 Main purpose of the study is to make assessments and submit proposals in 
order to increase SMEs’ access to finance and improve the support programs 
implemented in this area. 

 In this context, literature survey about SME finance and SMEs’ access to 
bank credits has been made and practices of developed and successful countries have 
been examined. In progressive parts of the study, SMEs’ access to bank credits in 
Turkey, role of credit support programs and credit guarantee system in SME finance 
have been analyzed and proposals for improvement of support mechanisms’ 
efficiency have been developed. 

SMEs in Turkey have more problems in terms of accessing to credit and 
credit conditions, compared to the most of the developed countries and countries 
having similar levels of income with Turkey. Micro enterprises, new entrepreneurs, 
innovative enterprises with high growth potential, enterprises without sufficient 
collateral and enterprises in less developed regions are the ones that have the most 
difficulty in terms of accessing to credit. 

In recent years, number and amount of supports provided to SMEs in order to 
increase their access to finance, have been increased. However, supports are not 
sufficiently effective in solving the problems in access to finance and filling the gaps 
in SME credit market. Therefore, there is a need to improve and increase the 
effectiveness of supports in this area. Beside improving the conditions of credits and 
supporting the segments facing more difficulty in accessing the credit, public 
supports and policies in this area must also be used as a support tool to reach national 
policy goals. 

 

 

Keywords: SME, SME finance, SME credits, credit guarantee system 
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GİRİŞ  

Dünyada tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişin önemli bir adımı olan 

Sanayi Devrimi ile küçük atölyeler yerini makineli üretim yapan büyük atölye ve 

fabrikalara bırakmıştır. Bu değişim süreciyle birlikte, seri ve kitle üretim yöntemi ve 

katı hiyerarşik yönetim biçimleri benimsenmiştir. Söz konusu üretim tarzının 

sağladığı ölçek ekonomisi avantajları, daha verimli ve düşük maliyetli üretim 

yapılabilmesini mümkün hale getirmiştir. Bu durum, işletmeleri sürekli büyümeye 

yöneltmiş ve dünya genelinde çok büyük işletmeler ortaya çıkmıştır. Özellikle İkinci 

Dünya Savaşından sonra ekonomileri zarar gören ülkeler, yeniden yapılanma içine 

girerek büyük işletmelerin oluşumunu desteklemişlerdir.  

Ancak 1970’lerde yaşanan petrol krizinden büyük işletmeler çok fazla 

etkilenerek zor duruma düşerken, küçük işletmelerin daha çabuk toparlandıkları, 

değişen koşullara hızlı uyum sağladıkları ve daha fazla istihdam yarattıkları 

görülmüştür. Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra seri ve standart üretim tarzının yerini 

farklı tüketici taleplerine cevap verebilen, kaliteli üretim anlayışı almaya başlamıştır. 

Ayrıca büyük işletmeler, verimliliklerini artırarak daha iyi rekabet edebilmek için 

işlerinin bir kısmını küçük işletmelere devretme eğilimi göstermişlerdir.  

Bu gelişmeler neticesinde istihdam yaratma, değişen koşullara hızlı uyum 

sağlama, esneklik ve yenilikçilik potansiyellerinin fazla olması nedeniyle KOBİ’lere 

yönelik ilgi artmış ve ülkelerin büyük çoğunluğunda bu işletmelerin rekabet 

güçlerinin artırılmasına yönelik politika ve destekler oluşturulmaya başlanmıştır. 

Bununla birlikte ülkelerin kendi KOBİ tanımları, sosyo-ekonomik yapıları, 

ihtiyaçları, sahip oldukları işletmelerin nitelikleri ve sektör yapıları doğrultusunda 

şekillenmiştir.  

Günümüzde KOBİ’ler, OECD ülkelerinde işletmelerin yüzde 97’sinden 

fazlasını, istihdamın yaklaşık yüzde 70’ini; Avrupa Birliğinde (AB) ise işletmelerin 

yüzde 99,8’ini, toplam istihdamın yaklaşık yüzde 67’sini ve toplam katma değerin 

yaklaşık yüzde 58’ini oluşturmaktadır.  
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KOBİ’ler, ülke ekonomilerinde önemli bir role sahip olmakla birlikte yapısal 

özellikleri nedeniyle birçok sorunla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların 

başında gelen uygun koşullu finansmana erişim, işletmelerin kurulması, gelişmesi, 

yeni yatırım yapması ve büyümesi için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle son 

yıllarda KOBİ’lerin finansmana erişimi, politika yapıcıların, uluslararası kuruluşların 

ve araştırmacıların en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri haline gelmiştir.  

KOBİ’lerin finansmana erişiminin sağlanması, öncelikli politikalardan biri 

olmakla birlikte ülkelerin bu alanda yaşadıkları sorunlar farklılıklar göstermektedir. 

Gelişmiş ülkelerde, genellikle yeni girişimcilerin, hızlı büyüyen ve yenilikçi 

işletmelerin finansmanı gibi bazı alanlarda sorunlar yaşanırken; gelişmekte olan ve 

geri kalmış ülkelerde çoğunlukla finansal sistemin yeterince etkin çalışmaması 

nedeniyle KOBİ’lerin büyük bir kısmı finansmana erişim sorunu yaşayabilmektedir.  

Ülkelerin çoğunda bankalar, KOBİ’lerin en önemli finansman kaynağı 

durumundadır. Küçük işletmelerin banka kredilerine erişimde, büyük işletmelere 

kıyasla daha fazla sorun yaşamaları nedeniyle bu işletmelerin krediye erişimlerinin 

artırılması amacıyla kamu tarafından çeşitli destek programları uygulanmaktadır. Bu 

destekler, politika öncelikleri doğrultusunda uygun koşullu (düşük faizli, uzun vadeli 

gibi) kredi programları yürütme, kredi garanti sistemleri ve mikro kredi sistemleri 

oluşturma gibi farklı biçimlerde olabilmektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkeler, kredi 

garanti sistemleri geliştirme, makroekonomik ve finansal sisteme yönelik 

iyileştirmeler yapma gibi piyasaya daha az müdahaleci politikaları tercih 

etmektedirler.  

Uygun koşullu finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, Türkiye’de de 

KOBİ’lerin kurulma ve büyümeleri önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. 

Gelişmiş ve benzer gelişmişlik seviyesindeki ülkelerin birçoğuna kıyasla Türkiye’de 

işletmelere sağlanan bankacılık sektörü kredileri daha düşük seviyede olup, kredi faiz 

oranları ise daha yüksektir. Bunların yanı sıra Türkiye’de KOBİ’lerin büyük bir 

kısmının mikro ölçekli, mali ve kurumsal yapısı zayıf işletmeler olması da krediye 

erişimlerini zorlaştıran önemli bir faktördür. 
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KOBİ’lerin banka kredilerine erişimlerini artırmak amacıyla sağlanan 

desteklerin başında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan sıfır veya düşük faizli krediler, 

Halk Bankası kredileri ile Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi (KGF) ve Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri tarafından verilen teminat destekleri 

gelmektedir.   

Türkiye’de uzun yıllar boyunca bu alanda sağlanan destekler, Halk Bankası 

tarafından küçük sanayici ile esnaf ve sanatkârlara sağlanan düşük faizli kredilerle 

sınırlı kalmıştır. 1990’lı yıllarda oluşturulan KGF, son yıllara kadar çok düşük bir 

sermayeyle faaliyet göstermiş olup etkin bir yapıya kavuşturulamamıştır. KOBİ’lerin 

kredilere erişiminin artırılmasına yönelik desteklerin çeşidi ve miktarı 2000’li 

yıllarda artırılmıştır. Bu dönemde KOSGEB tarafından sıfır faizli kredi uygulaması 

başlatılmış, KGF’nin sermayesi yükseltilmiş ve esnaf ve sanatkâr kredileri için 

Hazine Müsteşarlığı tarafından ayrılan kaynak artırılmıştır. Yaşanan bu olumlu 

gelişmelere rağmen Türkiye’de bu alanda sağlanan destekler, KOBİ’lerin krediye 

erişimde yaşadığı birtakım sorunları ve KOBİ kredi piyasasındaki bazı aksaklıkları 

gidermede yetersiz kalmaktadır. 

Bu çalışma, Türkiye’de KOBİ’lerin krediye erişimlerinin mevcut durumu ve 

bu alanda uygulanan politika ve desteklerin bir bütün olarak analiz edilmesi 

ihtiyacından hareketle hazırlanmıştır.   

Bu çerçevede çalışmanın amacı, Türkiye’de KOBİ’lerin banka kredilerine 

erişiminin ve uygulanan mevcut kamu desteklerinin iyileştirilmesine ve yeni destek 

modellerinin geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Çalışma kapsamında, 

KOBİ’lerin finansmana ve banka kredilerine erişimi ile başta kredi garanti sistemi 

olmak üzere sağlanan kamu desteklerine ilişkin literatür taraması yapılarak, bu 

alandaki mevcut araştırma ve analiz çalışmaları incelenmiştir. Türkiye’de 

KOBİ’lerin krediye erişiminin ve sağlanan desteklerin mevcut durum 

değerlendirmesinin yapılmasında ve iyileştirilmesine yönelik öneriler 

geliştirilmesinde; veri analizleri, başarılı ülke uygulamaları ile yapılan kıyaslamalar, 

mevcut araştırma sonuçları ile KOBİ’ler, banka temsilcileri ve ilgili kamu 

kurumlarındaki yetkililerle yapılan görüşme ve mülakatlardan yararlanılmıştır.  
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Çalışmanın birinci bölümünde, KOBİ tanımı, KOBİ’lerin ülke 

ekonomilerindeki yeri ve önemi ile bu işletmelerin Türkiye ekonomisindeki rolü ve 

yapısal özellikleri ortaya konulmuştur. 

İkinci bölümde, KOBİ’lerin finansmana ve banka kredilerine erişimlerine 

ilişkin kavramsal çerçeve ortaya konulmuş, bu alandaki sorunlar ifade edilerek 

gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde bu alanda uygulanan politikalar ve sağlanan 

destek araçları ele alınmıştır. Banka kredilerine erişimde yaşanan sorunların başında 

teminat yetersizliğinin gelmesi ve son yıllarda kredi garanti sistemlerinin bu alanda 

en fazla tercih edilen destek yöntemlerinden biri olması nedeniyle, söz konusu destek 

ağırlıklı olarak ele alınmıştır. Bu çerçevede genel olarak kredi garanti sistemlerinin 

kurulma amacı, çeşitleri, tarihsel gelişimi ve KOBİ finansmanındaki rolü 

incelenmiştir.  

Üçüncü bölümde, öncelikle AB genelinde KOBİ’lerin krediye erişiminin 

artırılması konusunda uygulanan politika ve destekler ele alınmış, daha sonra ise 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya, İtalya ve Güney Kore’de KOBİ’lerin 

banka kredilerine erişiminin mevcut durumu, gelişimi ve başta kredi garanti sistemi 

olmak üzere uygulanan kamu destek programlarının yapılanması, işleyişi ve 

uygulama sonuçları irdelenmiştir. Bu bölümün sonunda yapılan değerlendirmelerde 

ise ülkemiz için örnek teşkil edebilecek başarılı uygulamalara değinilmiştir.  

Dördüncü bölümde, KOBİ’lerin finansmana ve banka kredilerine erişim 

durumu ile bu alanda uygulanan politika ve destekler bakımından Türkiye’deki 

durum analiz edilmiştir. Bu bölümde öncelikle, KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin 

iyileştirilmesine yönelik kamu politikalarının gelişimi incelenmiştir. Daha sonra, 

Türkiye’de kredi dışındaki finansman araçlarının KOBİ’ler tarafından kullanımına 

ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Türkiye’de KOBİ’lerin banka 

kredilerine erişim durumu, istatistiki verilerden ve yapılan çeşitli araştırmalardan 

faydalanılarak analiz edilmiştir. Başta KOSGEB kredi faiz desteği programları, Halk 

Bankası kredileri ve kredi garanti sistemi olmak üzere kamu destek uygulamalarına 

ilişkin veriler derlenerek, söz konusu desteklerin etkileri ile performansları analiz 

edilmiştir. Bu inceleme ve değerlendirmeler ışığında önümüzdeki dönemde söz 
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konusu desteklerin rolünün ve yapısının nasıl olması gerektiği ve etkinliklerinin nasıl 

artırılabileceği hususları irdelenmiştir.  

Beşinci bölümde, önceki bölümlerde yapılan analiz, inceleme ve 

değerlendirmelerden hareketle Türkiye’de KOBİ’lerin banka kredilerine 

erişimlerinin artırılmasına yönelik desteklerin yapılanmasına, işleyişine ve hacmine 

yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Sonuç bölümünde ise, çalışmanın temel bulgularına yer verilerek, KOBİ’lerin 

banka kredilerine erişiminin artırılmasına, destek programlarının iyileştirilmesine ve 

bu alanda ne tür ilave kamu destekleri uygulanması gerektiğine ilişkin geliştirilen 

öneriler özetlenmiştir. 
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1. KOBİ’LERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

1.1. KOBİ Tanımı 

KOBİ kavramının ifade ettiği büyüklük ülkeler arasında farklılık 

gösterebilmektedir. Ülkeler, ekonomik durumlarını, gelişmişlik düzeylerini, işletme 

ve sektör yapıları ile ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kendi tanımlarını 

oluşturmuşlardır. KOBİ tanımları yapılırken çalışan sayısı, bilanço büyüklüğü, ciro 

gibi kriterlerin biri veya birkaçı kullanılabilmektedir. Genel olarak KOBİ’ler, belli 

bir sayının altında çalışan istihdam eden bağımsız yapılar olarak tanımlanmaktadır.1 

Bu sayı, AB ülkelerinde 250 iken ABD ve Güney Kore’de 500, Japonya’da ise 

300’dür. 

Türkiye’de 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 

Hakkında Yönetmelik ile çalışan sayısı bakımından AB ile uyumlu, tüm kurum ve 

kuruluşlar için ortak bir KOBİ tanımı belirlenmiştir. Ancak, Türkiye’deki 

KOBİ’lerin sermaye ve ciro büyüklüklerinin AB ortalamasından küçük olması 

nedeniyle bu ölçütler bakımından AB tanımındaki değerlerin altında değerler 

belirlenmiştir.  

Tablo 1.1. AB ve Türkiye’de KOBİ Tanımı  

  Tanım 
Kriteri 

Mikro İşletme Küçük İşletme Orta Ölçekli İşletme 

AB 

Çalışan Sayısı 0–9 10–49 50–249 
Yıllık Net 
Satış Hâsılatı 

≤2 Milyon Avro ≤10 Milyon Avro ≤50 Milyon Avro 

Yıllık Mali 
Bilançosu 

≤2 Milyon Avro ≤10 Milyon Avro ≤43 Milyon Avro 

TÜRKİYE 

Çalışan Sayısı 0–9 10–49 50–249 
Yıllık Net 
Satış Hâsılatı 

≤1 Milyon TL ≤5 Milyon TL       ≤25 Milyon TL        

Yıllık Mali 
Bilançosu 

≤1 Milyon TL   ≤5 Milyon TL        ≤25 Milyon TL         

Kaynak: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelik, Avrupa Komisyonu (2003/361/EC).        

                                                                                                                                                                                                 

                                                 
1  OECD, 2005a:17 
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Türkiye’de sektör ayrımı yapılmaksızın, 10’dan az çalışanı olan, yıllık net 

satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon TL’yi aşmayan işletmeler mikro; 10-49 

arası çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu beş milyon TL’den az 

olan işletmeler küçük; 50-249 arası çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı ya da mali 

bilançosu 25 milyon TL’den düşük olanlar ise orta ölçekli işletme olarak 

tanımlanmıştır (Bkz.: Tablo 1.1).  

Türkiye’de ortak KOBİ tanımının belirlenmesiyle birlikte daha önceleri farklı 

tanımlar kullanılması nedeniyle yaşanan sıkıntılar giderilmiş ve daha sağlıklı 

istatistikler derlenmeye başlanmıştır. KOBİ tanımına ilişkin Yönetmelik ile destek 

sağlayan kuruluşlara, belirlenen sınırları aşmamak kaydıyla, kendi sektör ve 

büyüklük önceliklerini belirleme imkânı tanınmıştır. Ayrıca devlet yardımları 

dışındaki uygulamalar için sadece çalışan sayılarının dikkate alınabileceği 

belirtilmiştir.   

1.2. KOBİ’lerin Önemi ve Ülke Ekonomilerindeki Rolü 

1970 öncesi dönemde büyük işletmeler, ölçek ekonomisinden faydalanarak 

düşük maliyetlerde üretim yapabilmeleri, gelişmiş teknikler kullanabilmeleri ve 

finansal durumlarının güçlü olması gibi nedenlerden ötürü küçük işletmelere kıyasla 

daha rekabetçi görülmüşlerdir. Dolayısıyla hükümetler, büyük işletmelerin 

oluşmasına yönelik politikalar uygulamış ve işletme birleşme ile satın almalarına 

olumlu yaklaşmışlardır. Ancak özellikle 1970 sonrası dönemde bu politikaların, 

ülkelerin büyümesi üzerinde beklenen olumlu etkiyi yaratamadığı, büyük 

işletmelerin de esnek olamama, değişen taleplere hızlı cevap verememe, piyasaların 

rekabetçiliğini azaltma gibi birtakım olumsuz yönleri olduğu görülmüş ve söz 

konusu politikalar eleştirilmeye başlanmıştır.2 

 1970’lerin başlarından itibaren KOBİ’lerin istihdam yaratma, yeni ürün ve 

hizmet geliştirme, girişimciliği ve ülkelerin rekabet gücünü artırma gibi hususlarda 

önemli rol oynadıkları anlaşılmış ve hazırlanan politikalarda KOBİ’lere yönelik ilgi 

artmaya başlamıştır. Bu ilgi, sadece gelişmiş ülkelerde değil gelişmekte olan ve az 

                                                 
2 McMahon at al, 1993: 10 
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gelişmiş ülkelerde de görülmüştür. Günümüzde KOBİ’ler, tüm dünyada dinamizmin, 

yenilikçiliğin, girişimciliğin ve istihdamın kaynağı olarak görülmektedir.3  

Genel olarak tüm KOBİ’lerin ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkısı 

olduğu kabul edilmekle birlikte son yıllarda özellikle gelişmiş ülkeler, yenilikçi ve 

hızlı büyüyen işletmelerin geliştirilmesine odaklanma yönünde bir eğilim 

göstermektedirler. Yüksek büyüme potansiyeline sahip, yenilikçi KOBİ’lerin, 

verimliliğin artırılmasında ve rekabet gücünün korunmasında kilit rol oynadığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle birçok ülkede bu tür işletmelerin oluşmasını ve 

büyümesini teşvik etmeye yönelik destek ve finansman modellerinin geliştirilmesi 

öncelikli politikalar arasında yer almaktadır.4  

KOBİ’ler, OECD ülkelerinde tüm işletmelerin yüzde 97’sinden fazlasını ve 

istihdamın yaklaşık yüzde 70’ini oluşturmaktadırlar. Son yıllarda bu ülkelerdeki 

KOBİ’lerin sayısındaki artış, büyük işletmelere göre daha fazla olmuş ve yeni 

istihdamın çoğu küçük işletmeler tarafından oluşturulmuştur.5   

1998-2001 yılları arasındaki verilere göre; AB’de KOBİ’ler, ekonominin iyi 

dönemlerinde istihdamın büyük kısmını oluşturan, ekonominin istikrarsız olduğu 

dönemlerde ise işten çıkarmaların en az görüldüğü kesim olmuştur.6 EUROSTAT 

verilerine göre; 2005 yılı itibarıyla AB-27 ülkelerinde yaklaşık 20 milyon işletme 

bulunmakta olup bu işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ’dir. KOBİ’ler, istihdamın yüzde 

67,1’ini ve katma değerin yüzde 57,6’sını oluşturmaktadırlar.7 Ülkeler bazında 

bakıldığında ise KOBİ’ler, çoğunlukla işletmelerin yüzde 99’undan fazlasını 

oluşturmakla birlikte istihdam ve katma değer içindeki payları farklılıklar 

göstermektedir. Örneğin, İtalya’da KOBİ’lerin istihdam içindeki payı yüzde 81,3 

iken bu değer Almanya’da yüzde 60,6 ve İngiltere’de yüzde 54’tür. Aynı şekilde 

İtalya ve İspanya’da KOBİ’lerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 70 

                                                 
3 OECD, 2005a:16 
4 OECD, 2006:15 
5 OECD, 2005a:16 
6 González at al, 2006:8 
7 EUROSTAT. 20.08.2010. 
< http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-031/EN/KS-SF-08-031-EN.PDF> 
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civarındayken, bu değer Almanya, Fransa ve İngiltere’de yüzde 50-55 arasında 

değişmektedir.  

Tablo 1.2. Seçilmiş Bazı Ülkelerde KOBİ’lere İlişkin Temel Göstergeler, 2005 

Ülkeler İşletme 
Sayısı  
(Bin 
Adet) 

İstihdam 
Sayısı    
(Bin 
Kişi) 

Toplam 
İşletme 
Sayısı 
İçinde 
KOBİ Payı 

Toplam 
İstihdam 
İçinde 
KOBİ'lerin 
Payı 

Toplam 
Katma Değer 
İçinde 
KOBİ'lerin 
Payı 

ABD 26.400 59.900 99,9 50,0                  55,5 

Almanya 1.654 12.357 99,5 60,6 53,2

Fransa 2.274 8.834 99,8 61,4 54,2

İtalya 3.819 12.182 99,9 81,3 70,9

İngiltere 1.535 9.636 99,6 54,0 51,0

Polonya 1.405 5.289 99,8 69,8 48,4

İspanya 2.542 10.538 99,9 78,7 68,5

Güney Kore(1) 3.018 10.800 99,9 87,5 53,0 

Japonya (1) 4.200     24.047 99,7 69,4 50,0

Türkiye (2) 2.567 7.716 99,9 78,5 56,0
 

(1) 2006 yılına ait verilerdir. 
(2) 2007 yılına ait veridir. 
Kaynak: EUROSTAT, OECD, 2010 

Dünya genelinde KOBİ’ler, nitelik ve nicelik açısından ülkeler arasında 

önemli farklılıklar gösterebilmekle birlikte bu işletmelerin genel özelliklerini ve 

ekonomideki rollerini şöyle sıralamak mümkündür:8 9 

 Daha az yatırımla daha fazla istihdam yaratabilme, 

 Ekonomik ve sosyal sistemin denge unsurunu oluşturma, 

 Gelirin daha adil dağılmasında rol oynama, 

 Piyasadaki talep boşluklarını ve değişikliklerini kısa zamanda 

karşılayabilme, 

 Piyasaların rekabetçiliğini artırma, 

 Yönetimin çoğunlukla firma sahibi tarafından gerçekleştirilmesi, 

 Sermayenin genelde bir kişinin veya küçük bir grubun elinde olması, 

                                                 
8 Karataş, 1991:21 
9 Alpugan, 1994:14 -15 
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 Bölgesel farklılıkların giderilmesinde ve bölgesel gelişmenin 

sağlanmasında önemli rol oynama, 

 Yeniliklerin hayata geçirilmesine önemli katkıda bulunma. 

1.3. KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Rolü 

Türkiye’de 1990’lı yıllarda uygulanan maliye ve para politikalarına bağlı 

olarak makroekonomik yapıda artan kırılganlıklar, Türkiye ekonomisini istikrarlı 

büyüme ortamından uzaklaştırmıştır. Bu yıllarda, istikrarsız büyümenin yanı sıra 

yüksek enflasyon, artan kamu açıkları, faiz harcamaları ve borç stoku ile verimsizlik 

ekonominin temel sorunları olmuştur.10 Bu sorunlar, başta KOBİ’ler olmak üzere 

işletmelerin uluslararası rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemiş ve büyümelerini 

kısıtlamıştır.  

Bu dönemde, yüksek enflasyon sayesinde elde edilen kazançlar, uygulanan 

genişlemeci maliye politikaları ve uluslararası rekabetin sınırlı olması küçük ölçekli, 

düşük teknolojili ve geleneksel yapıdaki işletmelerin ayakta kalmasına imkân 

sağlamıştır.11 Ancak, 1996 yılında Gümrük Birliği’ne girilmesi ve 2000’li yıllarda 

Asya ülkelerinin artan rekabet baskısı nedeniyle KOBİ’ler, küresel rekabeti daha 

fazla hissetmeye başlamıştır. Bu durum ekonomide verimsiz çalışan geleneksel 

işletmelerin yerini verimli çalışan modern işletmelere bırakacağı bir dönüşümü 

zorunlu hale getirmiştir. 

 Kasım 2000 ve Şubat 2001 ekonomik krizlerinin ardından Türk parasının 

aşırı değer kaybetmesi, ithal girdi fiyatlarının yükselmesi, iç talebin daralması ve 

döviz kurunun artması, başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin tamamını olumsuz 

etkilemiştir.12 2001 krizinden sonra uygulamaya konulan istikrar programı ve yapısal 

reformlar ile Türkiye ekonomisinde ciddi bir dönüşüm süreci başlamıştır. Bu süreçte, 

sıkı para, maliye ve gelir politikaları uygulanmış, makroekonomik istikrarı sürekli 

kılacak ve ekonominin etkin, esnek ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak 

yapısal reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda kamu maliyesinde etkinliğin 

                                                 
10 DPT, 2006:12 
11 DPT, 2007a:21 
12 DPT, 2001:203 



TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİ 
KOBİ'lerin Ekonomideki Yeri ve Önemi 

 

 11  

sağlanması, mali sektörün güçlendirilmesi ve özel sektörün ekonomideki rolünün 

artırılması yönünde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Türkiye’de 1990’lı yıllardan günümüze kadar olan süreçte işletme sayısı, 

istihdamı ve sektörel dağılımında yaşanan değişim Tablo 1.3’de ortaya konulmuştur. 

Türkiye’de işletme sayısı 1992 yılında 1 milyon civarında iken, 2003 yılında 

yaklaşık 1,7 milyona, 2007 yılında ise yaklaşık 2,6 milyona yükselmiştir. 1992 

yılında işletmelerin yüzde 18,7’si sanayi sektörlerinde ve yüzde 81,3’ü hizmet 

sektörlerinde yer almıştır. Bu yılda tarım dışı istihdamın yüzde 46’sı sanayi sektörü 

tarafından sağlanırken yüzde 54’ü hizmet sektörleri tarafından oluşturulmuştur. 2003 

ve 2007 yıllarındaki veriler incelendiğinde, Türkiye’de işletme yapısı içinde hizmet 

sektörlerinin gerek sayıca gerekse sağladığı istihdam bakımından yıllar içinde 

ağırlığının arttığı görülmektedir. Hizmet sektörlerinin alt sektörleri itibarıyla 

bakıldığında ise; ticaret hizmetleri sektörünün istihdamdaki payı hemen hemen aynı 

seviyede kalırken işletme sayısı içindeki payının azaldığı, inşaat sektörünün ise hem 

işletme sayısı hem de istihdam içindeki payının arttığı görülmektedir. 

 2007 yılı itibarıyla Türkiye’de tarım sektörü dışındaki işletmelerin yüzde 

12,5’i sanayi sektörlerinde, yüzde 87,5’i ise hizmet sektörlerinde yer almaktadır. 

Tarım dışı istihdamın yüzde 30’u sanayi sektörleri tarafından sağlanırken yüzde 70’i 

hizmet sektörleri tarafından oluşturulmaktadır. 
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Tablo 1.3 Sanayi ve Hizmet Sektörleri  İtibarıyla İşletme ve Çalışan Sayısı ile 

Yüzde Payları 

  1992 (1) 2 003 (2) 2 007 (2) 

  İşletme 
Sayısı 

Yüzde Çalışan 
Sayısı 

Yüzde İşletme 
Sayısı 

Yüzde Çalışan 
Sayısı 

Yüzde İşletme 
Sayısı 

Yüzde Çalışan 
Sayısı 

Yüzde

İmalat S. 196.659 18,3 1. 528.215 41,0 236.275 13,6 2.181.718 32,7 316.596 12,3 2.776.303 28,2

Diğer 3.954 0,4 191. 906 5,1 4.856 0,3 174.911 2,6 5.086 0,2 196.929 2,0

Sanayi S. 
Toplamı 200.613 18,7 1.720.121 46,1 241.131 13,9 2.356.629 35,3 321.682 12,5 2.973.232 30,2 
 
İnşaat 

 
12.454 

 
1,2 110.571 3,0 37.473 2,2 281.466 4,2

 
107.167 

 
4,2 720.541 7,4

Ticaret 
Hiz. 

617.452 57,4 1.238.350 33,2 855.520 49,2 2.127.046 31,9 1.160.561 45,2 3.108.740 31,6

Diğer Hiz. 244.420 22,7 662.443 17,7 606.229 34,8 1.908.827 28,6 978.294 38,1 3.026.548 30,8

Hizmet S. 
Toplamı 874.326 81,3 2.011.364 53,9 1.499.222 86,1 4.317.339 64,7 2.246.022 87,5 6.855.829 69,8 

TOPLAM  1.074.939 100,0 3.731.485 100 1.740.353 100,0 6.673.968 100 2.567.704 100,0 9.829.061 100 

(1) Genel Sanayi ve İş Yerleri Sayımı verisidir. 
(2) Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri verisidir. 

Kaynak: TÜİK, 2010 

Diğer taraftan, son on yılda GSYH’ya katkısı en fazla artan sektörler de 

hizmet sektörleri olmuştur. 1998 yılında hizmet sektörlerinin GSYH içindeki payı 

yüzde 51 iken 2009 yılında yüzde 72’ye yükselmiş, sanayi sektörlerinin payı ise 

yüzde 26,8’den yüzde 18,9’a gerilemiştir.  

2007 verilerine göre, Türkiye’de imalat sanayi sektörleri arasında işletme 

sayısı bakımından giyim, mobilya, tekstil, gıda, metal ürünleri, ağaç ürünleri ile 

makine ve teçhizat imalatı sektörleri önde gelmektedir. OECD teknoloji 

sınıflamasına göre işletme sayısının sektörel dağılımına bakıldığında, Türkiye’de 

imalat sanayi işletmelerinin yüzde 62,8’inin düşük teknoloji, yüzde 24,9’unun orta 

düşük teknoloji, yüzde 11,4’ünün orta yüksek teknoloji ve yüzde 0,7’sinin yüksek 

teknoloji sektörlerinde bulunduğu görülmektedir (Bkz.:Tablo 1.4). 
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Tablo 1.4. OECD Teknoloji Sınıflandırmasına Göre İmalat Sanayi İşletme 
Sayısının Sektörel Dağılımı (Yüzde, 2007) 

OECD 
Teknoloji Sınıfı 

Sektörler 
İşletme Sayısı 

(Yüzde) 

D
ü
şü

k
 T

ek
n

ol
oj

i Gıda ürünleri ve içecek imalatı 9,81

Mobilya imalatı 12,44

Ağaç ve ağaç ürünleri imalatı  9,10

Tekstil ürünleri imalatı 7,42

Giyim eşyası imalatı 16,28

Diğer 7,82

Toplam 62,87

O
rt

a 
D

ü
şü

k
 

T
ek

n
ol

oj
i Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 4,62

Makine ve teçhizatı hariç; metal ürünleri imalatı 15,47

Diğer 4,88

Toplam 24,97

O
rt

a 
Y

ü
k

se
k

 
T

ek
n

ol
oj

i 

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 1,36

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 1,22

B.Y.S. elektrikli makine ve cihazların imalatı 1,79

B. Y.S. makine ve teçhizat imalatı 6,39

Diğer  0,65

Toplam 11,41

Y
ü

k
se

k
 

T
ek

n
ol

oj
i Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı imalatı 0,14

Büro makineleri ve bilgisayar imalatı 0,01

Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalatı 0,60

Toplam 0,75

Kaynak: TÜİK, 2010 

Dünya genelinde, düşük ve orta düşük teknolojili sanayi sektörleri maliyet 

avantajına sahip ülkelere kayarken, bu sektörlerde mukayaseli üstünlüğe sahip 

olmayan ülkeler ise orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlere yoğunlaşmaktadır. 

Yüksek teknolojili sektörler, en fazla katma değer artışı sağlayan sektörler olup 

bunların geliştirilmesi ekonomilerin büyümesinde önemli rol üstlenmektedir. İmalat 

sanayisinin teknolojik gelişmişliği bakımından Türkiye, kendisi ile aynı dönemde 

sanayileşmeye başlayan İspanya, Güney Kore, Malezya, Meksika, Brezilya ve 

İrlanda gibi ülkelerin gerisinde kalmıştır.13 Bu ülkeler imalat sanayileri içinde yüksek 

teknolojili sektörlerinin payını artırırken, Türkiye’de imalat sanayinde orta teknolojili 

                                                 
13 Gürlesel, 2009:178 



TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİ 
KOBİ'lerin Ekonomideki Yeri ve Önemi 

 

 14  

sektörlere doğru bir dönüşüm yaşanmaktadır.14 Türkiye’de 2002-2008 yılları 

arasında imalat sanayi üretimi içinde düşük teknolojili sektörlerin payı yüzde 50’den 

39’a, yüksek teknolojili sektörlerin payı da yüzde 5,1’den 4,1’e düşmüştür. Diğer 

taraftan bu süreçte orta teknolojili sektörlerin payı yüzde 44,9’dan yüzde 56,9’a 

yükselmiştir. 

Tablo 1.5. OECD Teknoloji Sınıflandırmasına Göre İmalat Sanayi Üretim 
Yapısı (Yüzde Pay) 

OECD Teknoloji Sınıfı 2002 2008 

Düşük 50,0 39,0

Orta Düşük 26,7 32,1

Orta Yüksek 18,2 24,8

Yüksek 5,1 4,1
Kaynak: DPT, 2010 Yılı Programı 
 

2007 yılı itibarıyla KOBİ’ler, Türkiye’de bulunan işletmelerin yüzde 

99,9’unu, tarım dışı toplam istihdamın yüzde 78’ini, toplam üretimin yaklaşık yüzde 

60’ını, yatırımların yaklaşık yüzde 45’ini ve toplam katma değerin yaklaşık yüzde 

57’sini oluşturmaktadır. KOBİ’lerin yüzde 95,5’ini mikro işletmeler, yüzde 4’ünü 

küçük işletmeler, yüzde 0,5’ini ise orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır.  

Tablo 1.6. Türkiye’de Sanayi ve Hizmet Sektörleri İtibarıyla KOBİ’lere ve 
Büyük İşletmelere İlişkin Temel Göstergeler, 2007  

  SANAYİ HİZMET TOPLAM 

  
KOBİ 

Büyük 
İşletme 

KOBİ 
Büyük 
İşletme 

KOBİ 
Büyük 
İşletme 

İşletme Sayısı 320.271 1.411 2.244.538 1.484 2.564.809 2.895
Yüzde 12,5 48,7 87,5 51,3 100,0 100,0

Çalışan Sayısı 1.953.533 1.019.699 5.758.441 1.097.388 7.711.974 2.117.087
Yüzde 25,3 48,2 74,7 51,8 100 100

Katma Değer    
(Milyar TL) 38 54 94 46 132 100

Yüzde 28,8 54 71,2 46 100 100

Kaynak: TÜİK, 2010 

2007 yılı itibarıyla KOBİ’lerin yüzde 87,5’i hizmet sektörlerinde yer almakta 

olup bu işletmeler KOBİ’ler tarafından yaratılan toplam istihdamın yüzde 74,7’sini, 

                                                 
14 DPT, 2009.157 
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katma değerin ise yüzde 71,2’sini oluşturmaktadır. 2007 yılı itibarıyla sanayi 

sektöründeki bir KOBİ’nin çalışan sayısı ortalama 6 iken bu değer hizmet 

sektörlerindeki KOBİ’lerde 3’tür. Bunun yanı sıra sanayi sektörlerindeki KOBİ’lerin 

katma değer miktarı yıllık ortalama 119 bin TL iken hizmet sektörlerindeki 

KOBİ’lerin ortalama katma değer miktarı 42 bin TL’dir. (Bkz.:Tablo 1.7).  

Görüldüğü üzere Türkiye’de hizmet sektörlerinde yer alan KOBİ’lerin ortalama 

çalışan sayısı ve katma değer miktarı, sanayi sektöründeki KOBİ’lere kıyasla daha 

düşüktür. Bu durum üzerinde Türkiye’de hizmet sektörlerindeki işletmelerin büyük 

kısmının yalnızca işyeri sahibinden oluşan esnaf ve sanatkârlardan oluşmasının 

önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 1.7. Sektörler İtibarıyla Ortalama Çalışan Sayısı ve Katma Değer 
Miktarı, 2007 

  
Ortalama Çalışan Sayısı 

Ortalama Katma Değer Miktarı    
(Bin TL) 

  KOBİ Büyük İşletme Genel KOBİ Büyük İşletme Genel 

Sanayi 6 723 9 119 38.271 286

Hizmetler 3 739 3 42 30.997 62

Toplam 3 731 4 51 34542 90
Kaynak: TÜİK, 2010 

Türkiye’deki KOBİ’lerin yaklaşık 1,4 milyonu esnaf ve sanatkârdır.15 Bu 

kesim, sayıca fazla olmaları ve sağladıkları istihdam nedeniyle, ülkenin ekonomik ve 

sosyal yapısında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’deki esnaf ve sanatkârların yüzde 

23’ü imalat, yüzde 77’si ise hizmetler sektöründe faaliyet göstermektedir. Esnaf ve 

sanatkârlar, çok farklı meslekler icra etmekte olup ağırlıklı olarak bulundukları 

meslekler Tablo 1.8’de yer almaktadır. Bu kesimin yüzde 26,4’ü motorlu 

taşıyıcılıkla, yüzde 12,5’i bakkallık, bayilik ve büfecilikle, yüzde 5,7’si kahvehane 

işletmeciliğiyle, yüzde 4,1’i kuaförlükle, yüzde 2,8’i oto tamirciliğiyle, yüzde 2,5’i 

lokantacılıkla, yüzde 2,5’i pazarcılıkla, yüzde 1,8’i tuhafiyecilikle ve yüzde 1,5’i 

konfeksiyonculukla uğraşmaktadır.  

                                                 
15 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı e-esnaf veritabanına göre 2010 yılı Eylül ayı itibarıyla 1.928.358 esnaf 
ve sanatkâr bulunmakta olup bu kesim içinde 530 bin civarında işletme tanımı kapsamında yer 
almayan şoför esnafı bulunmaktadır. 
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Tablo 1.8. Esnaf ve  Sanatkarların Mesleklere Göre Dağılımı (2009) 

Meslekler 
İşletme Sayısı İçindeki 
Yüzde Pay (Yüzde) 

Motorlu Taşıyıcılık (taksicilik, nakliyecilik vb.) 26,4

Bakkallık, bayilik, büfecilik 12,5

Kahvehane İşletmeciliği 5,7

Kuaförlük 4,1

Oto Tamirciliği 2,8

Pazarcılık 2,5

Lokantacılık 2,5

Tuhafiyecilik 1,8

Konfeksiyonculuk 1,5

Diğer* 40,2
* 470 meslek kolu bulunmaktadır. 
Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2010 

 Gümrük Birliğine girilmesi, AB üyelik sürecinin başlaması ve artan 

küreselleşmenin etkisiyle değişmeye başlayan rekabet koşulları, esnaf ve 

sanatkârların mevcut halleriyle rekabet etmelerini zorlaştırmıştır. Bu nedenle, esnaf 

ve sanatkârların günün koşullarına ve değişen tüketici taleplerine uygun olarak 

yapısal bir dönüşüm gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Esnaf ve sanatkârlar, diğer 

KOBİ’lere kıyasla daha zayıf mali ve yönetim kapasitesine sahip olmaları nedeniyle 

değişen rekabet şartlarına uyum sürecinde yönlendirme ve desteğe daha fazla ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

Yukarıda yapılan analizlerden de anlaşıldığı üzere Türkiye’de KOBİ’ler, 

ağırlıklı olarak mikro ölçekli bir yapılanmaya sahip olup büyük bir kısmı aile 

işletmesi şeklinde faaliyet gösteren geleneksel yapıdaki işletmelerdir. Bu 

işletmelerde genellikle işletme sahibi ile yöneticisi aynı kişi olmakta veya işletme 

sahipleri çok yakın aile bireylerinden oluşmaktadır. KOSGEB anket verilerine16 

göre; ankette yer alan işletmelerin yüzde 75’inin yöneticisi aynı zamanda işletme 

sahibi veya ortağıdır. Dolayısıyla bu tür işletmelerde alınan tüm kararlar bir kişiye 

veya gruba bağlı olmakta ve kişinin/kişilerin bilgi, beceri ve yönetim kapasitesi 

işletmelerin performansında belirgin bir role sahip olmaktadır. Bu işletmeler, 

kurumsallaşma düzeylerinin düşük olmasının yanı sıra insan kaynakları, finansal 

                                                 
16 Veriler 2006 sonu itibarıyla olup 50 bin işletmeyi kapsamaktadır. 
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yönetim, pazarlama ve yeni ürün ve hizmet geliştirme gibi konularda da sıkıntılar 

yaşamaktadırlar. 

Dünya Bankası tarafından 2008 yılında yapılan Yatırım Ortamının 

Değerlendirilmesi (Investment Climate Assesment) araştırmaları, ülkelerin birçoğuna 

kıyasla Türkiye’deki KOBİ’lerin daha yavaş büyüdüğünü göstermektedir. Avrupa ve 

Orta Asya’daki ülkelerle karşılaştırıldığında; Türkiye’de özellikle orta ölçekli 

işletmelerin daha yaşlı olduğu görülmüştür. AB-10’da orta ölçekli işletmelerin yüzde 

20’si 16 yaşından büyük iken, bu oran Türkiye’de yüzde 60’tır. Bu durum, 

Türkiye’de KOBİ’lerin daha yavaş büyüdüklerini, yani daha uzun süre küçük 

kaldıklarını ve hızlı büyüyen, yenilikçi işletmelerin sayısının düşük olduğunu 

göstermektedir.17 Dolayısıyla Türkiye’de KOBİ’lerin büyümesi önünde birtakım 

engeller olduğunu söylemek mümkündür. Aynı çalışmada, işletmelerin büyümesini 

etkileyen faktörlerin başında uygun koşullu finansmana erişimin geldiği görülmüştür. 

Sonuç olarak, özellikle toplam işletme sayısındaki ve istihdamdaki yüksek 

payları ile Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısında önemli bir yere sahip olan 

KOBİ’lerin büyük bir kısmı, küçük ölçekli ve düşük teknolojili bir yapıya sahip olup 

bu işletmeler yapısal özelliklerinden ve iş ortamından kaynaklanan çok sayıda 

sorunla karşı karşıya kalmaktadır. İş ortamının önemli unsurlarından biri olan 

finansmana erişim, bu işletmelerin büyümesi, gelişmesi, yeni yatırım yapması ve 

rekabet gücünü artırması önündeki önemli engellerden biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

                                                 
17 Dünya Bankası, 2010:6 



TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİ 
KOBİ'lerin Finansmanı ve Banka Kredilerine Erişimine İlişkin Kavramsal Çerçeve 

 

 18  

2. KOBİ’LERİN FİNANSMANI VE BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİNE 

İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

KOBİ’lerin yapısı, ortalama büyüklükleri, istihdam ve katma değer içindeki 

payları ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla ülkelerin KOBİ 

politika öncelikleri ve destek programları da farklılaşmaktadır. Ancak uygun koşullu 

finansmana erişimin sağlanması ülkelerin büyük çoğunluğunda öncelikli KOBİ 

politikalarından biridir. Bu bölümde, KOBİ’lerin finansmanı ve banka kredilerine 

erişimi konusundaki kavramlar açıklanmış ve literatür incelenmiştir. 

2.1. KOBİ Finansmanı 

Finansman, bir işletmenin yatırımlarını ve cari faaliyetlerini (işletme 

sermayesi) finanse etmek için ihtiyacı olan para veya sermayenin sağlanmasıdır. 

İşletmeler ihtiyaç duydukları fonları iç kaynaklarından karşılayabildikleri gibi 

işletme dışı kaynaklardan da temin edebilirler: 

İç  Kaynaklar (Özsermaye): İşletme sahibinin ve ortaklarının mal varlığı ile 

faaliyet kârından oluşmaktadır. İşletmeler özellikle kurulma aşamasında kendi 

özsermayelerini kullanırken büyüme ve gelişme evrelerinde çoğunlukla bu kaynaklar 

yeterli gelmemekte olup, dışarıdan finansmana ihtiyaç duymaktadırlar.  

İşletme Dışı Kaynaklar: Banka, finansal kiralama şirketi, faktoring şirketi,  

girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketleri gibi yurtiçi ve yurtdışı finansal kurumlar 

ile sermaye piyasalarından oluşmaktadır. Bu kaynakların bir kısmından işletmeler 

borçlanma yoluyla fon sağlarken diğer kısmından sermaye artırımı şeklinde kaynak 

temin etmektedir.  Finansal kurumların yanı sıra özellikle yeni girişimciler ve mikro 

işletmeler için yakın çevreden sağlanan fonlar ve tedarikçilerden vadeli alım yapma, 

önemli finansman kaynakları arasında yer almaktadır. İşletmelerin 

yararlanabilecekleri başlıca finansman araçları şu şekildedir: 

Girişim Sermayesi: Fon fazlasına sahip yatırımcıların gelişme potansiyeli 

yüksek olan KOBİ’lerin oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptıkları uzun vadeli 

yatırımdır. Girişim sermayesi yatırımcıları, yatırım yaptıkları işletmelerin 

yönetiminde aktif görev almaktadırlar. Girişim sermayedarının yatırım süresi 
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genellikle 2 ila 4 yıl arasında değişmekte olup bu süre sonunda çoğunlukla şirkette 

sahip oldukları payları borsada satışa çıkarmakta veya başka bir firmaya 

satmaktadırlar. Girişim sermayesi yatırımcılarının daha fazla risk almaları, teminat 

talep etmemeleri, orta ve uzun vadeli yatırım yapmaları ve işletmeye yönetim 

danışmanlığı sağlamaları gibi özellikleri nedeniyle banka kredilerine kıyasla 

KOBİ’ler için daha avantajlı bir finansman aracıdır. Ancak, girişim sermayesi 

şirketleri için işletme ortaklığından çıkış imkânları büyük önem taşımakta olup 

sermaye piyasalarının yeterince gelişmemiş olduğu çoğu gelişmekte ülkede girişim 

sermayesi sistemi de gelişememektedir.18 

Girişim sermayesi şirketleri, özellikle yenilikçi girişimcilerin desteklenmesinde 

önemli bir rol üstlenmektedir. Bu yatırımcılar, taşıdıkları risk fazla olmasına rağmen 

getirilerinin de yüksek olması nedeniyle yüksek teknoloji sektörlerinde bulunan 

girişimcileri daha fazla tercih etmektedir. 2000-2003 yılları arasında OECD ülkelerinde 

yapılan toplam girişim sermayesi yatırımlarının yaklaşık yüzde 50’si yüksek teknoloji 

sektörlerindeki işletmelere yapılmıştır. Bu oran, OECD ülkeleri arasında Kanada, 

İrlanda, ABD ve Danimarka’da en yüksek değerlere sahiptir.19 

Faktoring: Vadeli satış yapan işletmelerin, mal ve hizmet satışlarından doğan 

alacak haklarını faktör adı verilen finansal kuruluşlara satma yoluyla işletme 

sermayesi temin ettikleri bir yöntemdir. 

Finansal Kiralama: Belirli bir süre için kiralayan (finansal kiralama firması) 

ile kiracı (işletme) arasında düzenlenen ve satıcıdan/üreticiden işletme tarafından 

seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanma 

hakkını ise işletmede bırakan bir sözleşmedir. Bu finansman yöntemi, makine, araç 

gibi taşınır malların yanı sıra taşınmaz mal olarak nitelendirilen gayrimenkuller için 

de uygulanmaktadır. 

Dünyada finansal kiralama uygulamaları ilk olarak 1930’lu yıllarda ABD’de 

ortaya çıkmıştır. 1950’li yıllarda bankaların tabi olduğu sıkı kurallar gereği 

bankalardan kredi alamayan KOBİ’lere finansman sağlayan bir yöntem olarak 

ABD’de yaygınlaşmış, 1960 yılından başlayarak da Batı Avrupa ve Japonya’da geniş 

                                                 
18 UNCTAD, 2001b:8 
19 OECD, 2006a: 85 
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bir uygulama alanı bulmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu yöntem, 1975 

yılından itibaren uluslar arası finans kuruluşlarının öncülüğünde uygulamaya 

konulmuştur.20 

Melek Yatırımcılar: Kendi para ve iş tecrübeleriyle genellikle kurulmakta 

olan veya yeni kurulmuş işletmelere yatırım yapan kişilerdir. Bu işletmelerin 

genellikle kapsamlı bir iş planına sahip olmaması nedeniyle melek yatırımcılar, 

birtakım işletme değerlendirme tekniklerini kullanmaktan ziyade bireysel 

değerlendirmeleriyle karar vermektedirler. Melek yatırımcıların yatırım miktarı, risk 

sermayesi şirketlerine göre genellikle daha düşük olmaktadır.21 

KOBİ Borsası: Gelişme ve büyüme potansiyeli olan KOBİ’lerin sermaye 

piyasalarından fon temin etmesini sağlamak amacıyla kurulan yapılardır. KOBİ’ler, 

ana borsada işlem gören şirketlere göre daha riskli görülmeleri nedeniyle ana borsa 

içinde ayrı bir pazar veya ayrı bir tüzel yapı içinde işlem görmektedirler. Dünyadaki 

uygulamaların büyük çoğunluğunda KOBİ borsaları, ana borsaya göre daha esnek 

kotasyon koşullarına sahiptir. 

Ana borsa içinde kurulan KOBİ borsası örnekleri arasında sahip olduğu şirket 

sayısı ve piyasa değeri bakımından İngiltere’deki AIM (Alternatif Investment 

Market-Alternatif Yatırım Pazarı) ve Güney Kore’deki KOSDAQ ön plana 

çıkmaktadır. Ayrı bir borsa olarak örgütlenen KOBİ borsaları arasında en başarılı 

örnek ise Amerika’daki NASDAQ’dır. Diğer taraftan, KOBİ Borsası niteliği 

gösteren Romanya’daki RASDAQ, Almanya’daki NASDAQ, Malezya’daki 

MASDAQ ve Japonya’daki NASDAQ uygulamaları başarısız olmuştur.22  

İşletmelerin finansman ihtiyaçlarını sağladıkları kaynak ve araçlar bir taraftan 

işletme ve işletme sahiplerinin niteliklerine ve tercihlerine göre belirlenirken, diğer 

taraftan erişilebilir kaynaklara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Dolayısıyla 

finansman türü ve kaynağının belirlenmesinde, işletme sahipliğini ve kontrolünü 

paylaşıp paylaşmama gibi işletme içi faktörlerin yanı sıra kredi, girişim sermayesi 

                                                 
20 DPT, 2007b:114 
21 OECD, 2006a:80 
22 Emre ve Budak, 2006:41 
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benzeri finansal araçların olup olmaması gibi işletme dışı faktörler de etkili 

olmaktadır.  

Demirgüç-Kunt ve ark. tarafından yapılan çalışmaya23 ve Dünya Bankası’nın 

Yatırım Ortamı Araştırmalarına24 göre; küçük işletmeler finansmana erişimi ve 

finansman maliyetini, büyük işletmelere kıyasla daha önemli bir sorun olarak 

görmektedirler. İşletmenin ölçeği büyüdükçe, finansmana erişimi kolaylaşmakta ve 

finansman şartları iyileşmektedir. Küçük işletmelerin istedikleri miktar ve şartlarda 

finansmana erişimde sıkıntı yaşamaları, onları büyük işletmelere kıyasla dezavantajlı 

duruma düşürmekte olup özellikle uzun vadeli finansmana erişimde yaşadıkları 

sorunlar, yeni yatırım yapmaları ve büyümeleri önünde önemli bir engel 

oluşturmaktadır. Dünya Bankası’nın araştırmalarına göre; büyük işletmelerin 

yaklaşık yüzde 40’ı yeni yatırımları için dışarıdan finansman kullanırken, bu oran 

küçük işletmelerde yüzde 20 civarındadır.25 

Birçok akademik araştırma tarafından KOBİ’ler için bir “finansman açığı 

(financing gap)” olduğu ileri sürülmüştür.26 Finansman açığının genel kabul görmüş 

bir tanımı bulunmamakla birlikte, genellikle finansal kaynaklara erişebilmeleri 

durumunda bu kaynakları verimli bir şekilde kullanabilecek KOBİ'lere, finans 

sistemindeki yapısal sorunlar nedeniyle finansman sağlanamaması anlamında 

kullanılmaktadır. “Açık (Gap)” kavramı, ekonomi teorisinde “aksaklık 

(imperfection)” anlamında kullanılmaktadır. Piyasa aksaklığı, arz ve talebin dengeye 

gelmediği, dolayısıyla piyasanın etkin çalışmadığı durumdur. Finansal piyasalar için 

bu durumun en başta gelen nedeni işletmelerle finans kuruluşları arasındaki bilgi 

asimetrisidir.27 

Bir piyasada finansmana erişemeyen KOBİ’lerin olması, söz konusu piyasada 

finansman açığı olduğunun tek başına bir kanıtı değildir. Ancak yüksek kredi 

değerliliği ve/veya kârlı projesi olan işletmelerin piyasaların yapısal sorunları 

                                                 
23 Demirgüç-Kunt et al, 2005: 2  
24 The World Bank, 2008:46 
25 The World Bank, 2008:46 
26 OECD, 2006a:16 
27 Bilgi asimetrisi, bir ekonomik ilişkide, bir tarafın diğerine göre daha iyi veya daha fazla bilgi sahibi 

olması durumudur. 
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nedeniyle finansmana erişememeleri durumunda bir finansman açığından 

bahsedilebilmektedir. Diğer taraftan, bazı durumlarda finansman ihtiyacı olan 

işletmeler, piyasa faiz oranını karşılayamamakta veya karşılamak istememektedirler. 

Bu durum, önemli bir sorun olmakla birlikte bir finansman açığı değildir.  

Finansman açıklarının niteliğine ve boyutuna bağlı olarak ülkeler farklılıklar 

göstermektedir:28 Bazı ülkelerde finans sistemindeki yapısal zayıflıklara bağlı olarak 

KOBİ’lerin finansmana erişiminde genel bir sorun bulunmaktadır. Bu ülkelerde 

bankacılık sistemi büyük işletmelere ve kamuya yöneldiği için kredi temin edemeyen 

çok sayıda KOBİ bulunmaktadır. Bu durum genellikle gelişmekte olan piyasalarda 

görülmektedir. Ülkelerin bir kısmında ise KOBİ’lerin krediye erişiminde sorun 

bulunmazken, özkaynak finansmanı imkânları (sermaye piyasaları, risk sermayesi 

gibi) gelişmemiştir. Bazı ülkelerde, KOBİ’lerin genelinde finansman konusunda 

sorun bulunmamakta olup, özellikle yüksek teknoloji sektörlerinde bulunan dinamik 

KOBİ’lerin finansmana erişimi yetersizdir.  

OECD tarafından 2005 yılında yapılan anket çalışması ve bazı ülkeler 

tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre gelişmiş OECD ülkelerinin birçoğunda 

KOBİ’lerin geneline ilişkin bir finansman sorunu bulunmamakta olup yalnızca bazı 

alanlarda kısmi finansman açıkları görülmektedir. Bu ülkelerde genellikle özkaynak 

finansmanı, yenilikçi hızlı büyüyen işletmelerin ve yeni girişimcilerin finansmanı 

gibi alanlarda sorunlar yaşanmaktadır. İngiltere’de Merkez Bankası tarafından 2004 

yılında yapılan bir araştırmaya göre; KOBİ’lerin yüzde 80’i işletme dışı 

kaynaklardan finansman kullandığını ifade etmiştir. Kanada’da yapılan bir 

araştırmaya göre ise 2000 yılında araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 82’si kredi 

kullanmıştır, finansal durumun kötü olduğu 2001 yılında ise bu işletmelerin yüzde 

74’ü kredi kullanmıştır.29 AB geneline bakıldığında ise; 2009 yılında Avrupa 

Komisyonu tarafından yapılan araştırmaya göre KOBİ’lerin yüzde 16’sı finansmana 

erişimin iyileştirilmesine ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir.30 

                                                 
28 OECD, 2006a:25-26 
29 OECD, 2006a:24 
30 Access to Finance Worries Small And Medium Enterprises. 21.02.2010. Avrupa Komisyonu.    

<http://Ec.Europa.Eu/Enterprise/Policies/Finance/Files/Flash__Eurobarometer__Summary_En.Pdf> 
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Finansmana erişim problemleri arz veya talep yönlü olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Finansman araçlarının hiç olmayışı veya KOBİ’lere uygun şartlarda 

olmaması arz tarafından sıkıntı yaratırken; bilgi eksikliği, teminat yetersizliği, 

finansal raporlamadan kaynaklanan sorunlar veya işletmenin finansal ve kurumsal 

yapısının zayıf olması talep yönlü sıkıntı yaratmaktadır. Bu çerçevede KOBİ’lerin 

finansmana erişimi, gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan ülkelerde daha önemli 

bir sorun alanıdır. Gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik istikrarsızlıklar ve 

finansal sistemde yetersizlikler daha çok yaşanmaktadır. Ayrıca KOBİ’lerin büyük 

kısmının kurumsallaşma düzeyi düşük olup kayıt dışı faaliyetler daha yüksektir. 31  

2.2. KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişimi 

Ülkelerin büyük çoğunluğunda, bankalar işletmelerin en önemli finansman 

kaynağı konumunda olup kullanılan kredilerin niteliği, türü, vade ve faiz yapısı 

ülkelerin koşullarına göre önemli farklılıklar gösterebilmektedir.  

Dünyada bankacılık sektöründe konsolidasyonun32 artmaya başlamasıyla 

birlikte birçok ülkede yerel düzeydeki küçük yatırım ve kooperatif bankalarının 

sayısının azalması, KOBİ’lerin kredilere erişimini zorlaştırmıştır. Ayrıca bankalar, 

riske dayalı performans yönetimine geçmeleriyle birlikte kredi vermede daha ihtiyatlı 

davranmaya başlamışlardır. Bunların yanı sıra birçok ülkede Basel-II33 ile 

KOBİ’lerin derecelendirilmeye başlanmış olması, daha çok bilgi talep edilmesine ve 

kredi standartlarının artmasına yol açmıştır.  

Diğer taraftan, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, diğer 

kredi türlerinde olduğu gibi KOBİ kredilerinde de hizmet kalitesi ile ürün çeşidini 

artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Küreselleşme, başta kurumsal işletme 

piyasası olmak üzere tüm kredi piyasalarında rekabeti artırmakta, kâr marjlarını ve 

ücretleri düşürmektedir. Ayrıca sermaye piyasalarında yaşanan olumlu gelişmeler 

büyük işletmelerin bu piyasalara yönelmelerini sağlamaktadır. Son yıllarda 

                                                 
31 Beck, 2007: 6 
32 Finansal sistem içinde yer alan kuruluşların veya grupların sektör içi veya sektör dışından 
birleşmeler ve devralmalar sonucunda sayısının düşmesi. 
33Bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Basel 

Bankacılık Denetim Komitesi tarafından yayımlanan standartlar bütünüdür. Basel-II ile ilgili detaylı 
bilgi 2.2.1’de verilmektedir. 
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bankacılık sektöründe yaşanan söz konusu gelişmelerden ötürü bankalar, KOBİ 

piyasasını daha kârlı görmeye başlamıştır.34 Ancak özellikle 2008 yılının ikinci 

yarısından itibaren etkisini göstermeye başlayan küresel ekonomik kriz nedeniyle 

bankaların KOBİ kredilerine yaklaşımı değişmeye başlamış, kredi şartları 

sıkılaştırılmış ve kredilerde kısıtlamaya gidilmiştir.35 

KOBİ’lerin ölçeklerine ve bulundukları iş ortamına bağlı olarak banka 

kredilerine erişimde yaşadıkları sıkıntıların niteliği ve boyutu da farklılık 

göstermektedir. Küçük ve genç işletmeler genellikle her koşulda krediye erişimde ve 

kredi maliyetinde sorun yaşarken; orta ölçekli işletmeler gelişmiş ülkelerde kredi 

hacminin yetersiz olması ve koşulların uygun olmaması, gelişmekte olan 

ekonomilerde ise hem kredi koşulları hem de krediye erişim konularında sıkıntı 

yaşayabilmektedir.36 Bu durum, genellikle gelişmekte olan ülkelerde finansal 

sistemin daha az gelişmiş olması, likidite azlığı ve bankaların küçük ölçekli 

işletmeleri kredilendirme konusunda tecrübesiz ve isteksiz olmasından 

kaynaklanmaktadır.37 

İşletmenin kredi talebiyle başlayan bankaların kredilendirme süreci, sırasıyla 

işletmenin mali tabloların analizi ve istihbarat toplama, işletmenin kredi 

değerliliğinin ölçülmesi ve kredinin şartlarının belirlenerek teminatlandırmaya ilişkin 

işlemlerin tamamlanması ile son bulmaktadır.  

Kredi değerliliğinin ölçülmesinde, genellikle işletmenin gelir yaratma 

kapasitesi, geçmiş kredi ve çek, senet ödeme bilgileri, sermayesinin yeterliliği ve 

etkin kullanımı, işletme sahibinin itibarı, ödeme ahlakı, deneyimi, geçmiş 

performansı, teminat çeşidi ve miktarı ile ülkenin ve sektörün içinde bulunduğu 

ekonomik koşullar dikkate alınmaktadır. 

 Büyük işletmelerin kredilendirilmesinde mali tablo ve proje analizleri 

yapılabilirken, KOBİ’lerin çoğunlukla sağlıklı mali tablolara sahip olmaması ve 

KOBİ’lere ilişkin bilgi edinmedeki zorluklar nedeniyle, işletmenin ve işletme 

                                                 
34 Beck at al, 2008:3 
35 OECD, 2009:7 
36 Green, 2003:8 
37 Green, 2003:10 
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sahibinin geçmiş kredi, çek ve senet ödeme bilgileri, teminat çeşidi ve tutarı, 

bankayla olan ilişkisi gibi bilgiler daha önemli hale gelmektedir. Bu durum, kârlı 

projesi olan ancak ölçek ve teminat açısından yetersiz olan veya yeni kurulmuş, daha 

önce kredi kullanmamış bazı işletmelerin kredi alamaması sonucunu 

doğurabilmektedir. 

Büyük işletmelere kıyasla KOBİ’lerin kredilendirilmesini zorlaştıran 

faktörleri iki başlık altında toplamak mümkündür: 

1. KOBİ’lerin Yapısal Özelliklerinden Kaynaklanan Zorluklar 

Bu tür zorluklar tüm ülke ve işletmeler için geçerli olmakla birlikte 

zorlukların boyutu ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, ekonomik ve finansal 

sistemlerinin durumuna ve işletmelerin genel özelliklerine göre farklılık 

göstermektedir. Bu zorluklar şöyle sıralanabilir:38  

 KOBİ’lerin büyüme oranları, kârları ve kazançları yıldan yıla 

dalgalanmalar gösterebilmekte olup hayatta kalma oranları büyük 

işletmelere kıyasla daha azdır. Bu nedenle bu işletmelerin risk derecesi 

oldukça yüksektir. 

 KOBİ’lerin çoğunun özsermayesi düşüktür. 

 Kredilendirmenin idari maliyetlerinin büyük kısmının kredi 

büyüklüğünden bağımsız olarak sabit olması nedeniyle çoğunlukla düşük 

tutarlarda olan KOBİ kredileri, bankalar açısından yeterince kârlı 

olmamaktadır. Ayrıca idari maliyetlere dahil olan bilgi edinme, izleme ve 

değerlendirme gibi maliyetler KOBİ’ler için büyüklere kıyasla daha 

fazladır.  

 Küçük işletmelerde kayıt dışı faaliyetlerin fazla olması ve muhasebe 

kayıtları ve mali tabloların güvenilir olmaması bankaların sağlıklı bir 

değerlendirme yapabilmesini zorlaştırmaktadır.  

                                                 
38 Green, 2003:15; Atalan, 2006:14-18; OECD, 2006a: 35-37 
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 KOBİ’lerde genelde yönetim kapasitesi ve kurumsallaşma düzeyi 

düşüktür. Bu işletmelerde sahiplik ve yönetim genellikle bir kişi veya 

küçük bir grubun elinde bulunmaktadır.  

 KOBİ yöneticilerinin finansman alternatifleri ve finansal yönetim gibi 

konularda bilgi eksikliği bulunmaktadır.  

 Birçok ülkede bankalar tarafından en çok talep edilen teminat türü 

gayrimenkuldür. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde küçük 

işletmeler, teminat olarak gösterebilecekleri bir gayrimenkule sahip 

değildir veya sahip oldukları gayrimenkul istenen miktar veya kalitede 

değildir.  

 Bilgi asimetrisi, KOBİ’lerin kredilendirilmesinde büyük işletmelere 

kıyasla daha önemli bir sorundur. İşletme sahibi ve yöneticileri, firmanın 

ve/veya projenin durumu, olası başarısı ile ödeme kapasitesi ve isteği 

konularında bankaya göre çoğunlukla daha nitelikli bilgiye sahiptir. 

Banka açısından aynı derecede bilgiye sahip olmak zor, maliyetli ve 

zaman alıcıdır.  

2. Finansal ve Ekonomik Sistemin Yapısından Kaynaklanan Zorluklar 

İş ortamındaki aksaklıklar arttıkça, küçük işletmelerin kredi piyasasından 

dışlanması ihtimali de artmaktadır. Genel olarak literatürde, KOBİ’lerin 

kredilendirilmesini zorlaştıran finansal ve ekonomik sisteme ilişkin faktörler 

aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: 

 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde teminat rejimi, sözleşme 

uygulamaları, iflas kanunları ve uygulamaları, adli süreçler, mülkiyet 

hakları ve tahsil süreçlerinde görülen zayıflıklar,  

 Ulusal tasarrufların yetersiz olması, kamu iç borçlanma gereğinin fazla 

olması gibi olumsuz ekonomik koşullar, 

 Makroekonomik durumun kötü olması ve istikrarın olmaması, 

  Finansal sistemin rekabetçilik ve gelişmişlik düzeyinin düşük, hizmet 

kalitesinin ve denetim mekanizmasının yetersiz olması, 
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 KOBİ’lere yönelik kredi bilgi sistemlerinin (kredi kayıt büroları vb.) 

yetersiz olması, 

 KOBİ finansmanı alanında uygulanan kamu politika ve desteklerinin 

yeterli ve etkin olmaması. 

Son yıllarda, özellikle gelişmiş ülkelerde bankalar, KOBİ kredilerinde 

kârlılığı artırmak, KOBİ’lerle ilişkilerini geliştirmek ve daha iyi hizmet verebilmek 

amacıyla çeşitli araç, yöntem ve stratejiler geliştirmişlerdir. Bunları şöyle sıralamak 

mümkündür:39 

 Bilgi asimetrisini ve yüksek risk potansiyelini azaltmak için; kredi 

puanlama sistemleri kullanma, riske göre fiyatlama yapma, bilgi sağlayan 

kurumlardan (kredi kayıt büroları gibi) yararlanma, üçüncü kişi veya 

kurumlarla riski paylaşma,  

 Kredi maliyetlerini azaltmak için bilgi teknolojilerinden faydalanma ve 

kredilendirme sürecini kısaltma, 

 KOBİ bankacılığı konusunda çalışanlarını eğitme, KOBİ müşterilerini 

sınıflandırma ve özel birimler oluşturma, 

 Riski ve maliyetleri düşürme ile finansmanın yanı sıra danışmanlık 

benzeri hizmetleri sağlama gibi amaçlarla meslek örgütleri ve kamu 

kurumlarıyla işbirliği yapma ve ortak projeler geliştirme. 

2.2.1. Basel-II’nin KOBİ’lerin Kredilere Erişimine Etkisi 

Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları ve bankacılık denetim otoritelerinden 

oluşan Basel Bankacılık Denetim Komitesi, 1988 yılında farklı ülkelerde uygulanan 

sermaye yeterliliği hesaplama yöntemlerini birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve 

sektör standartları oluşturmak amacıyla Basel-I olarak adlandırılan Sermaye 

Yeterliliği Uzlaşısını yayımlamıştır. Basel-I, 1989’da yayımlanan ve üç yıllık bir 

geçiş süreci içeren düzenleme ile Türkiye’de de uygulanmaya başlanmıştır. Sadece 

kredi risklerini dikkate alan Basel-I’in yayımlanmasının ardından, bankaların 

                                                 
39 UNCTAD, 2001a:5-6 



TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİ 
KOBİ'lerin Finansmanı ve Banka Kredilerine Erişimine İlişkin Kavramsal Çerçeve 

 

 28  

finansal yapılarında piyasa risklerinin de oldukça önemli olduğunun daha iyi 

anlaşılması ve sektörde ortaya çıkan gelişmeler paralelinde, Basel Bankacılık 

Denetim Komitesi tarafından piyasa risklerinin de sermaye yeterliliğine dahil 

edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmaların neticesinde Yeni Basel 

Sermaye Uzlaşısı (Basel-II) Haziran 2004’te yayımlanmıştır.  

Basel-II içerisinde sermaye yükümlülüğünün hesaplanmasına, maruz kalınan 

risklerin yönetilmesine, sermaye yeterliliğinin değerlendirilmesine ve kamuya 

açıklanma biçimine ilişkin hükümler mevcuttur.40  

Basel II ile getirilen kurallar, standartlar ve düzenlemeler 2006/48/EC ve 

2006/49/EC sayılı Direktifler ile AB müktesebatına dahil edilmiş ve söz konusu 

direktifler belirli bir geçiş süreci dahilinde AB üyesi ülkelerde uygulamaya 

konulmuştur. Diğer taraftan, dünya genelinde birçok ülkede Basel-II’ye uyum 

çalışmaları devam etmektedir.41 

Türkiye’de ise AB Direktifleri ve Basel-II ile uyumlu mevzuat 

düzenlemelerinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bankalar uyum 

çalışmalarını başlatmış olup yürütülen çalışmalar ve kaydedilen ilerlemelere ilişkin 

BDDK tarafından belli aralıklarla izleme yapılmaktadır. Bankacılık sektörünün 

yüzde 99’u Basel II çalışmalarını yürütecek üst yönetimini belirlemiş ve yüzde 88’i 

birimlerini oluşturmuştur.42 

Basel-II, kapsamı ve teknik özellikleriyle bankacılık faaliyetleri ile bunların 

düzenlenmesi ve denetlenmesi açısından köklü değişiklikler içeren bir çalışmadır. 

Dolayısıyla Basel-II’nin başta bankalar ve denetim otoriteleri olmak üzere işletmeler, 

bireysel müşteriler, derecelendirme kuruluşları gibi ilgili tarafları oldukça etkilemesi 

beklenmektedir. Bu kesimler içinde en fazla Basel-II’nin KOBİ’ler üzerindeki 

muhtemel etkileri tartışılmaktadır.43  

                                                 
40 BDDK.10.08.2009.  
    < http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Basel-II/125010_Soruda_Basel-II.pdf > 
41 BDDK, 2010b: i 
42 BDDK, 2010b: i 
43 Yüksel, 2005:5 
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Basel-II ölçütlerine göre KOBİ’ler, cirosu 50 milyon Avro’nun altında olan 

işletmeler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre ülkemizdeki işletmelerin büyük 

çoğunluğu KOBİ sayılmaktadır. İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin İlk ve İkinci 

Büyük 500 Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre; 2008 yılında ilk 1000 büyük sanayi 

işletmesinin yaklaşık yüzde 48’i Basel-II kıstaslarına göre KOBİ niteliğindedir.  

KOBİ’ler kullandıkları kredi miktarına göre iki gruba ayrılmaktadır: 

Perakende KOBİ: Bir bankadaki kredilerinin toplamı 1 Milyon Avro’nun 

altında olan KOBİ’ler o banka için Perakende KOBİ olarak nitelendirilmektedir. 

Kurumsal KOBİ: Bir bankadaki kredilerinin toplamı 1 Milyon Avro’nun 

üstünde olan KOBİ’ler o banka için Kurumsal KOBİ olarak nitelendirilmektedir. 

Bu sınıflamaya göre kullandıkları kredi miktarına bağlı olarak KOBİ’lerin 

niteliği bankalar arasında farklılık gösterebilmektedir. Perakende ve kurumsal KOBİ 

ayrımı, işletmelerin risk ağırlıklarını etkileyen bir faktördür. İşletmelerin risk 

ağırlıklarına bağlı olarak bankaların karşılık olarak ayıracağı sermaye miktarı 

değişmektedir. 

Basel-II ile birlikte bankalar riske dayalı fiyatlandırma yaparak taşıdıkları 

riskleri kredi maliyetlerine yansıtacaklardır. Dolayısıyla yüksek derecelendirme 

notuna sahip işletmeler daha uygun koşullarda kredi kullanma imkânı bulacaktır. 

Basel-II ile birlikte farklı ölçüm yaklaşımlarını ve derecelendirme sistemlerini 

kullanan bankalar olabilecektir. Bu durum, KOBİ’ler açısından farklı bankalarda 

farklı kredi imkânlarına sahip olabilme sonucunu doğuracaktır. 

 Yeni Uzlaşıyla birlikte bankaların kabul edebileceği teminatlar da farklılık 

gösterecektir. Basel-II yaklaşımında, müşteri çek ve senetleri ile ortakların kefaleti 

gibi mevcutta çok fazla kullanılan teminatlar kabul görmemektedir. Dolayısıyla 

kamu veya özel girişimler tarafından oluşturulan ve yüksek derecelendirme notuna 

sahip garanti mekanizmaları, başta riskli işletmeler (yeni kurulanlar, yüksek riskli 

sektörlerde çalışanlar gibi) olmak üzere KOBİ’lerin krediye erişimlerini önemli 

ölçüde kolaylaştıracaktır.44  

                                                 
44 Yüksel, 2005:37 
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 Basel II sisteminde KOBİ’lerin yüksek bir derecelendirme notuna sahip 

olmasında, kurumsal yönetişim ilkelerini benimsemeleri, kayıt dışı faaliyetlerinin 

olmaması, güçlü bir mali yapıya sahip olmaları ile bankalarca ve derecelendirme 

kuruluşlarınca talep edilen verileri zamanında ve doğru bir şekilde temin 

edebilmeleri gibi faktörler belirleyici olacaktır.45  

 Küresel mali krizin ülke ekonomileri ile finans piyasalarında yarattığı 

olumsuz etkiler, finansal düzenlemelerin yetersizliği tartışmalarını gündeme 

getirmiştir. Bu çerçevede, finansal ve ekonomik şoklara karşılık bankacılık 

sisteminin dayanıklılığını artırmak için Basel II’nin kriz sürecinde gözlemlenen 

eksikliklerini gidermek üzere Basel III uzlaşısı hazırlanmıştır. Söz konusu uzlaşıyla 

getirilen kuralların uygulanmasının ekonomi ve finans piyasaları üzerinde yaratacağı 

etkilere ilişkin tartışmalar sürmektedir. Basel Bankacılık Komitesi, yeni standartların 

2013 yılı Ocak ayında aşamalı olarak uygulamaya alınacağını ve 2019 yılı Ocak ayı 

itibarıyla tam olarak uygulanacağını ifade etmiştir.46 

2.2.2. KOBİ’lerin Kredilere Erişiminin Artırılmasına Yönelik Kamu 

Destekleri 

Finansman alanında KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik geleneksel 

yaklaşım, KOBİ’lere politika öncelikleri doğrultusunda düşük faizli kredi 

programları uygulamak şeklinde olmuştur. Özellikle 1960 ve 70’lerde öncelikli 

sektörlere yönelik geliştirilen düşük faizli kredi programları, önemli bir destek aracı 

olarak görülmüştür. Ancak kredi piyasaları ve işletmeler üzerinde birtakım olumsuz 

etkilerinin görülmeye başlanmasıyla birlikte 1980’li yıllardan itibaren bu desteklerin 

etkinliği tartışılmaya başlanmıştır. 47 

Ülke deneyimleri farklılık arz etmekle birlikte genel olarak bu tür kredi 

programlarının işletmelerde yavaş geri ödeme veya ödememe kültürünün 

yerleşmesine ve başarısız işletmelerin ayakta kalmasına neden olduğu görülmüştür.48 

                                                 
45 Türkiye Bankalar Birliği, 2007:28-29 
46 BDDK. 08.05.2011 
   <http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/8742sorularla_basel_iii_29_11_2010_.pdf> 
47 Vittas and Chon, 1996:282 

48 Hallberg,1999:12 



TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİ 
KOBİ'lerin Finansmanı ve Banka Kredilerine Erişimine İlişkin Kavramsal Çerçeve 

 

 31  

Ayrıca kredi programlarına hükümetler tarafından yapılan politik müdahaleler de 

önemli bir sorun oluşturmuştur.49  

Diğer taraftan, Japonya ve Güney Kore’nin kredi programlarına ilişkin 

deneyimleri, bu tür kredi programlarının sanayileşme sürecinde etkin ve başarılı bir 

araç olarak da kullanılabileceğini göstermiştir.50 Bu ülkelerde uygulanan kredi 

programlarının başarısı, kredilerle ihracata yönelik üretimin ve sanayileşmenin teşvik 

edilmesi, özel sektörle ve temsilcileriyle sıkı işbirliği yapılması ve iyi bir izleme ve 

değerlendirme sistemi kurulması gibi faktörlere bağlanmıştır.51 Diğer taraftan, bazı 

çalışmalar, söz konusu ülkelerde kredi piyasasına yapılan yoğun müdahalelerin, 

finans sisteminin gelişimini yavaşlatma gibi birtakım olumsuz etkilerinin de 

olduğunu ortaya koymaktadır.52 

Güney Kore ve Japonya’da sanayileşme ve kalkınmanın hız kazanması ve 

kamu müdahalesinin azalmasıyla birlikte kredi destekleri de azalmaya başlamış ve 

daha çok yeni girişimcilere, teknoloji odaklı işletmelere ve yeniden yapılanan 

işletmelere yönelme olmuştur. Ayrıca kredi garanti desteği ve hızlı büyüyen 

KOBİ’lere sermaye desteği sağlanması gibi çalışmalara ağırlık verilmeye 

başlanılmıştır.53 

Diğer birçok gelişmiş ülke de, Güney Kore ve Japonya kadar müdahaleci ve 

yoğun olmamakla birlikte düşük faizli kredi destek uygulamalarını belirli politika 

hedefleri ve ihtiyaçları için kullanmıştır. Ancak yaşanan gelişmelerin etkisiyle söz 

konusu hedef ve ihtiyaçların ortadan kalkması veya farklılaşması nedeniyle bu 

ülkeler KOBİ finansman desteklerinde değişikliğe gitmektedirler. Örneğin; 

Fransa’da 1999-2000 yılları arasında sağlık ve çalışma koşulları alanlarındaki AB 

direktiflerini yerine getirme zorunluluğu bulunan ve Avro’ya geçiş sürecinde sorun 

yaşayabilecek işletmelere bankalar aracılığıyla 152 milyon Avro civarında düşük 

faizli kredi sağlanmıştır.54 Ancak 2000’li yıllarda Fransa, daha çok kredi garanti 

                                                 
49 The World Bank, 2008:170 
50 The World Bank, 2005:118   
51 Vittas and Chon, 1996:285 
52 Cho and Kim, 1995:6-7 
53 OECD, 2005:275 
54 OECD 2002:120; OECD 2005:225  
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sisteminin geliştirilmesi ve teknoloji odaklı, yenilikçi işletmelerin finansmanı gibi 

alanlara yoğunlaşmaktadır.  

Son yıllarda kredi programlarına yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte bu 

alanda kamu müdahale aracı olarak kredi garanti sistemleri daha fazla tercih 

edilmeye başlanmıştır. Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmada, kredi garanti 

sistemlerine yönelik artan ilginin, söz konusu destek programlarının başarısının 

kanıtlanmışlığından ziyade, diğer türdeki desteklerde yaşanan başarısız 

deneyimlerden kaynaklandığı ifade edilmektedir.55 Ayrıca kredi garanti sistemleri, 

diğer kamu destek araçlarına göre daha az maliyetle daha çok fayda sağlamaktadır. 

Şöyle ki kredi garanti sistemlerine ayrılan kamu kaynakları, yalnızca kredilerin geri 

ödenmemesi durumunda kullanılmakta olup, sonraki süreçte bir kısmı veya tamamı 

işletmelerden tahsil edilebilmektedir. 

 Diğer taraftan gelişmiş birçok ülkede kredi maliyetlerinden ziyade özellikle 

mikro ve küçük işletmelerin krediye erişimi daha önemli bir sorun olduğu için kredi 

garanti sistemleri daha fazla tercih edilmektedir. Örneğin; Fransa’da son yıllarda 

yapılan birçok çalışmada, kredi maliyetlerinin artık KOBİ’ler için en önemli sorun 

olmadığı, özellikle mikro işletmeler ile büyüme, yeni iş kurma, yeni yatırım yapma 

gibi kritik süreçlerde maliyet dışındaki nedenlerle KOBİ’lerin krediye erişmekte 

zorlandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Fransa’da faiz desteği önemini 

yitirirken kredi garanti desteği önem kazanmaya başlamıştır.56 

Özellikle mikro işletmelerin, yeni girişimcilerin ve işsizlerin finansmana 

erişimlerinin sağlanmasında mikro finansman ve mikro kredi sistemleri de son 

yıllarda ön plana çıkan finansal yöntemler arasında yer almaktadır. Mikrofinansman, 

yoksul ve düşük gelir düzeyindeki kişi, aile veya isletmelerin ve mikro isletmelerin 

tasarruf, kredi ve sigorta gibi finansal hizmetlere erişimlerinin sağlanmasıdır. Bu 

finansal hizmetlerden biri olan mikro kredi, bir taraftan rekabetçilik ve girişimciliğin 

geliştirilmesine katkı sağlarken diğer taraftan bölgesel gelişme ve sosyal politikalara 

da hizmet etmektedir. Ülkeler mikro kredinin uygulama amacını ve alanını kendi 

ülke şartları ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmektedir. Bu çalışmanın kapsamı 

                                                 
55 The World Bank, 2008:169 
56 OECD, 2002:120  
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dışında olması nedeniyle işletmelere sağlanan mikro krediler dışındaki 

mikrofinansman uygulamaları ele alınmamıştır. 

Dünyada mikro kredi, kamu bankaları, mikro finans kuruluşları, ticari 

bankalar, kredi birlikleri, kooperatifleri ve sivil toplum örgütleri gibi farklı 

yapılanmalar tarafından sağlanabilmektedir. Kamu bankaları, kredileri doğrudan 

kullandırdığı gibi kurumsal aracılarla da kullandırabilmektedir. 

OECD tarafından yapılan bir çalışmada, KOBİ finansmanında kamunun daha 

rekabetçi ve piyasa odaklı yaklaşım benimsemesi ve daha sınırlı ancak odaklanmış 

bir role sahip olması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yaklaşıma göre, kamunun temel 

görevi piyasa aktörlerinin birbiriyle etkin bir iletişim içinde olmasını sağlayan ortamı 

ve koşulları oluşturmak olarak görülmektedir. Bu çerçevede kamu öncelikle 

işletmelerin finansmanı için uygun bir ortam sağlamalıdır. Bu kapsamda 

makroekonomik istikrarın sağlanması, finansal sistemin rekabetçi hale getirilmesi, 

kredi alanların ve verenlerin haklarının korunmasına yönelik düzenlemelerin 

yapılması, finansal kuruluşların küçük işletmelere hizmet verme kapasitesinin 

geliştirilmesi, KOBİ’lerle finansal kuruluşlar arasındaki bilgi akışının artırılması ve 

bu işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla kredi değerliliklerinin 

artırılması, kamunun temel görevleri arasında görülmektedir. Kısaca kamu, KOBİ 

piyasasını kârlı görerek onlara hizmet vermek isteyen finansal sistem ve kredi 

değerliliği yüksek işletmeler oluşturmalıdır.57 

Ancak genel makroekonomik ve finansal sistemin iyileştirilmesine yönelik 

amaç ve hedefler orta ve uzun vadede gerçekleştirilebilecek nitelikte olup, bazıları 

kamunun kontrolü dışında dışsal faktörlerden olumsuz etkilenebilmekte ve 

ilerlemeler yavaş olabilmektedir. Örneğin, 2008 yılından itibaren etkileri yoğun bir 

şekilde hissedilmeye başlanan küresel mali kriz, belirtilen alanlarda olumsuz etki 

yaratmış ve birçok uygulamayı sorgulanabilir hale getirmiştir. Ayrıca kriz, birçok 

gelişmiş ülkede dahi KOBİ finansmanı alanında yeniden daha müdahaleci bir 

yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Birçok ülkede kamu, iflas etmekten kurtarmak 

                                                 
57 OECD, 2006a:29 
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amacıyla bankalara ortak olmuş ve düşük faizli kredi programları uygulamaya 

başlamıştır. 

Ayrıca, makroekonomik ve finansal sistemdeki iyileştirmelere rağmen yeni 

girişimci ve/veya teknoloji odaklı hızlı büyüyen işletmelerin finansmanı gibi bazı 

alanlarda sorunlar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin kredilere erişiminin 

artırılması ve iyileştirilmesi için makro düzeydeki iyileştirmelerin yanı sıra destek 

sağlama yoluyla kamu tarafından birtakım müdahaleler de yapılması gerektiği 

düşünülmektedir.  

Cho ve Kim tarafından yapılan çalışmada, kredi piyasalarına yönelik kamu 

müdahalesinin niteliğinin, her ülkenin finans piyasası koşullarına, sanayi yapısına, 

politik ve uluslararası çevresine göre belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, 

ekonomik gelişmişlik düzeyi arttıkça kamu müdahalesinin kapsamının ve rolünün 

gözden geçirilerek, rekabetçi piyasa ekonomisi ile uyumlu uygulamalara ağırlık 

verilmesi gerektiği belirtilmiştir.58  

2.2.3. Kredi Garanti Sistemi 

Finansal sistem, en kurallı ve denetlenen sektörlerden biri olup ulusal ve 

uluslararası kurallar, kredilendirme sürecinde teminat alınmasını bir zorunluluk 

haline getirmiştir. Teminat, kredilerin geri ödenmemesi riskine karşılık finans 

kuruluşlarının alacağının tamamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan 

her türlü varlık, garanti ve kefaletler ile sözleşmeden doğan alacaklardır. Kredinin 

geri ödenmemesi durumunda, teminatın nakde çevrilerek kredinin ödenmemiş 

anapara, faiz ve masraflarının tahsil edilmesi amaçlanmaktadır.  

Teminat çeşitleri iki gruba ayrılmaktadır:  

 Maddi Teminatlar: Maddi değeri olan alacak ve varlıkların, sözleşmeyle 

rehin alınması veya bizzat alıkonulmasıyla oluşan teminatlardır. Nakit 

blokajı, mevduat rehni, menkul değer rehni, müşteri çek ve seneti, ve 

gayrimenkul ipoteği maddi teminatlardan bazılarıdır. 

                                                 
58 Cho and Kim, 1995:7 
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 Maddi olmayan teminatlar: İşletme adına üçüncü şahıs veya kuruluşların 

ödeme güvencesi vermesiyle oluşan teminatlardır. Teminat mektubu ve 

şahsi teminat (kefalet)59 maddi olmayan teminatlara örnek olarak 

verilebilir. 

Teminatın paraya çevrilme hızı ve kolaylığı ile zaman içinde değerini 

kaybetme olasılığı, bankacılar tarafından teminatların değerinin belirlenmesinde ve 

kabulünde dikkate alınan önemli unsurlardır.  Bankaların talep ettiği teminatın türü 

ve miktarı, işletmenin durumuna ve kredi değerliliğine göre değişmektedir. Bazı 

işletmeler için sadece şahsi teminat yeterli bulunurken, işletmelerin bir kısmından 

birden fazla türde maddi teminat veya hem şahsi hem de maddi teminat talep 

edilebilmektedir. 

İşletmelerin kredi alabilmesi için teminat gerekli olmakla birlikte tek başına 

belirleyici bir faktör değildir. Kredinin geri ödenmemesi durumunda teminatın nakde 

çevrilmesi ve borçlu hakkında yasal takip yapılması çoğu zaman maliyetli ve zaman 

alıcı olup bankanın likiditesini, kredi performansını ve müşterilerin bankaya ilişkin 

algısını olumsuz yönde etkileyen bir husustur. Bazı ülkelerde süreci daha da 

zorlaştıran yasal sorunlar ve kısıtlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle, kredi talepleri 

değerlendirilirken diğer faktörlerin ihmal edilip sadece teminatın dikkate alınması 

söz konusu değildir.60 Bankalar genellikle teminatı, kredi geri ödemesi konusunda 

işletmelerin azami çabayı göstermelerini sağlamaya yönelik bir baskı unsuru olarak 

görmektedirler.  

Son yıllarda bankacılık sisteminde yaşanan KOBİ’lere yönelik yeni kredi 

değerlendirme yöntemlerinin benimsenmesi ve birimler oluşturma gibi olumlu 

gelişmelere rağmen KOBİ’lerin teminat yükümlülüğünde bir azalma olduğunu 

söylemek güçtür. Teminat gösterme yükümlülüğü, büyük işletmelere kıyasla, 

KOBİ’ler için daha önemli bir kısıttır. Bu işletmelerin, genellikle teminat olarak 

gösterebilecekleri gayrimenkul ve benzeri varlıklara sahip olmamalarının yanı sıra 

taşınır malları da teminat olarak kabul görmemektedir. Ayrıca, KOBİ kredilerinin 

                                                 
59 Borçlu dışında kalan gerçek veya tüzel kişilerin kredi sözleşmesine borçtan sorumlu olacak şekilde 
imza atmaları ile oluşan teminattır. 
60 Akgüç, 1983:32 
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daha riskli görülmesi nedeniyle talep edilen teminatların miktarı da daha fazla 

olmaktadır.  

Teminat yokluğu veya yetersizliği, KOBİ’lerin bir kısmı için kredi 

kullanamama sonucunu doğururken, bir kısmı için de faiz, vade gibi kredi şartlarını 

olumsuz etkilemektedir. Şöyle ki; KOBİ’lerin bir kısmı kârlı, yapılabilir projesi ve 

yüksek kredi değerliliği olsa dahi teminat eksikliği yüzünden kredi kullanamamakta, 

bir kısmı ise mevcut teminat yapılarıyla daha kısa vadeli, daha yüksek faizli ve/veya 

düşük miktarlarda kredi kullanabilmektedir. Dolayısıyla, KOBİ’lerin finansman 

ihtiyaçlarını karşılayamamaları, gelişmeleri ve büyümeleri önünde bir kısıt 

oluşturmakta ve yeni işletmelerin kurulması önünde bir engel olarak ortaya 

çıkmaktadır.61 

Dünya genelinde teminat sorunu yaşayan KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla 

kredi garanti sistemleri oluşturulmasına ve mevcutların geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar ağırlık kazanmıştır. 

2.2.3.1. Kredi Garanti Sistemlerinin Amacı ve Gelişimi 

Kredi garanti sistemleri, işletmelerin kullandıkları kredilerin tamamının veya 

belli bir yüzdesinin ödenmesini bankalara karşı taahhüt ederek işletmelere kefil olan 

yapılardır. Bu sistemler, çoğunlukla kredi riskinin belli bir yüzdesini üstlenmekte 

olup finansal kuruluşla riski paylaşmaktadırlar.  

Bu yapılar, kârlı projesi ve/veya büyüme potansiyeli olan ancak yeterli 

teminata sahip olmayan veya kredi değerliliklerini kanıtlayacak finansal geçmişi 

bulunmayan işletmelerin krediye erişimlerinin sağlanması amacıyla 

oluşturulmaktadır. Diğer taraftan az sayıda olmakla birlikte krediye erişebilen 

işletmeler için kredi koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan sistemler de 

bulunmaktadır.62  

Garanti mekanizmaları, 19’uncu yüzyıl sonlarından itibaren oluşturulmaya 

başlanmış olmakla birlikte son yıllarda daha yaygın hale gelmiştir. İlk örnekleri 

1840’larda Belçika ve Fransa’da görülmüştür. Günümüzde dünya genelinde 2.250 

                                                 
61 González, 2006:9 
62 Green, 2003:16 
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civarında garanti kuruluşu bulunmaktadır.63 En büyük ve gelişmiş mekanizmalar 

ABD, Japonya, İtalya ve Kanada’da bulunmaktadır.  

AB’de kredi garanti sistemleri, ağırlıklı olarak küçük işletmelerin bir araya 

gelerek oluşturduğu yapılardır. Bunlar, ilk olarak 20’nci yüzyıl başlarında esnaf ve 

sanatkâr örgütlenmesinin güçlü olduğu Fransa, Belçika ve Almanya’da ortaya çıkmış 

ve zaman içerisinde diğer birçok AB ülkesinde de yaygınlaşmıştır.  

Asya kıtasında ise ilk garanti kuruluşu 1937’de Tokyo’da oluşturulmuş olup 

1947-49 yılları arasında Japonya’nın diğer şehir ve bölgelerinde de kurulmuştur. 

Güney Kore’de ise 1976 yılında bir kredi garanti kuruluşu oluşturulmuştur. 

Kuzey Amerika’da garanti mekanizmaları, 20’nci yüzyıl ortalarından itibaren 

oluşturulmaya başlanmış olup bu yapıların çoğu kamu tarafından yönetilmektedir. 

Latin Amerika’da ise 1980’lerin ortasından itibaren oluşturulmaya başlanan garanti 

mekanizmaları, işleyişte yaşanan sıkıntılar ve politik müdahaleler gibi nedenlerden 

ötürü başarısız olmuştur. 1980’lerde gelişmekte olan ülkelerde yaşanan başarısız ve 

olumsuz deneyimlere rağmen 1990’ların ortalarında garanti mekanizmaları tekrar 

artış göstermeye başlamıştır. Bu yıllarda Orta ve Doğu Avrupa ile Eski Sovyetler 

Birliği ülkelerinde birçok kamu garanti mekanizması oluşturulmuştur.64 

Dünya genelinde kredi garanti sistemlerinin tarihsel gelişimine bakıldığında, 

üç farklı dönemden ve ortaya çıkış biçiminden bahsetmek mümkündür:  

1. 20’nci yüzyıl başlarında garanti sistemleri, işletmelerin ortak hareket etme 

ve kooperatifleşme hareketleriyle ortaya çıkmıştır.  

2. 20’nci yüzyıl ortalarında garanti sistemleri, II. Dünya Savaşı sonrası 

dönemde savaşın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve işletmeleri 

güçlendirmek amacıyla kurulmuşlardır.  

3. 20’nci yüzyıl sonlarında ve 21’inci yüzyıl başlarında oluşturulan 

mekanizmalar ise diğerlerinden tamamen farklı bir ortamda 

küreselleşmenin ve KOBİ’lerin krediye erişimlerinin artırılmasına yönelik 

desteklerin arttığı bir dönemde oluşturulmuştur.  

                                                 
63 Green, 2003:20 
64 Green, 2003:22 
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2.2.3.2. Kredi Garanti Sistemlerinin Çeşitleri 

Garanti mekanizmaları çok farklı yapılarda ve amaçlarla kurulmakta olup 

aynı tür yapılar farklı ülkelerde değişik adlandırılabilmektedir. Dolayısıyla, 

literatürde garanti sistemlerinin çeşitlerine yönelik genel kabul gören bir sınıflama 

bulunmamakta birlikte garanti mekanizmalarını sahiplik yapısına göre şu şekilde 

sınıflandırmak mümkündür:65 

 Karşılıklı (Mutual) Garanti Sistemleri: İşletmelerin ve özel sektör 

temsilcilerinin ortak girişimleridir. Bu sistemler, üyelerinin kullandığı 

kredilere müşterek garanti temin ederler. Üyeler, sermayenin oluşumuna ve 

sistemin yönetimine doğrudan veya dolaylı katılırlar. Bu uygulama, 

sorumluluğun paylaşılması ve birlikte karar alma esaslarına dayanmaktadır. 

Bu sistemler, kamu desteği de alabilmektedir. Avrupa ve Güney Amerika’da 

sık görülmektedir. Bu sisteme örnek olarak Fransa, İtalya, Portekiz, Almanya, 

İspanya ve Belçika’daki garanti mekanizmaları ve Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri verilebilir. 

 Kamu Garanti Mekanizmaları: Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kamu 

otoriteleri tarafından oluşturulmuş girişimlerdir. Bu yapılar bir kamu kurumu 

tarafından (Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Merkez Bankası, Kamu 

Bankaları gibi) yönetilebildiği gibi yasal olarak ayrı bir kredi garanti kuruluşu 

tarafından da yürütülmektedir. Kamu belli aralıklarla kaynak sağlayabildiği 

gibi sabit bir fon da sağlayabilir. Bu sistemler, dünyada en yaygın görülen 

kredi garanti mekanizması türü olup Avusturya, Estonya, Macaristan, 

Romanya ve Güney Kore’deki garanti mekanizmaları bu sisteme örnek olarak 

verilebilir. 

 Garanti Şirketleri (Corporate Guarantee Schemes) :Bu mekanizmalar, 

genellikle özel sektör (bankalar, ticaret ve sanayi odaları, girişimciler gibi) 

tarafından kurulmakta ve işletilmektedirler. Sistemin kaynağı, özel sektör, 

kamu kaynakları veya uluslararası kuruluşlardan sağlanabilmektedir. 

Özellikle kaynak sağladığı durumlarda kamu da mekanizmaya müdahil 

                                                 
65 European Commission, 2006:10 
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olmaktadır. Bu durum, sistemin güvenilirliğinin artırılmasına da katkıda 

bulunmaktadır. 

Yüksek gelirli ülkelerdeki garanti sistemlerinin çoğu karşılıklı garanti sistemi 

şeklinde iken orta ve düşük gelirli ülkelerin çoğunda garanti sistemleri kamu 

tarafından işletilmektedir.66 Tamamen özel sektör tarafından oluşturulmuş ve 

yönetilen sistemlerin sayısı çok azdır.  

Green’e göre; tamamen kamu tarafından oluşturulmuş ve yönetilen 

sistemlerde finansman konusunda şeffaflığın olmaması, kamu çalışanlarının sistemin 

idaresi konusunda yeterince bilgili ve deneyimli olmaması veya motivasyonsuz 

olması, bürokrasi nedeniyle bankaların sisteme katılımda isteksiz olması gibi 

durumlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle, maliyeti yüksek dahi olsa yasal olarak ayrı, 

amaçları ve stratejisi belli bir yapının oluşturulması daha uygun olmaktadır. Ancak 

yönetimi özel dahi olsa özellikle ilk kurulum aşamasında kamudan veya özel sektör 

tarafından sermaye desteği sağlanması önemlidir.67 

Kredi garanti sistemleri, bankalarla çalışma biçimlerine göre de ikiye 

ayrılmaktadır: 

1. Doğrudan Başvuru: Bu yöntemde, işletme doğrudan bankaya 

başvurmaktadır. Banka, değerlendirme yaptıktan sonra ihtiyaç duyması 

durumunda işletmeyi garanti kuruluşuna yönlendirmektedir. Garanti kuruluşu 

da kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra, garanti verip vermeme 

konusunda karar almaktadır.  

2. Dolaylı Başvuru: Bu yöntemde ise; işletme ilk olarak garanti kuruluşuna 

başvurmaktadır. Garanti kuruluşu işletmeyi değerlendirerek garanti verip 

vermeme hususunda kararını bildirmektedir. İşletme garantiyi alması 

durumunda, bankaya kredi talebinde bulunmaktadır. 

                                                 
66 Beck at al, 2008: 12 
67 Green, 2003:34 
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2.2.3.3. Kredi Garanti Sistemlerinin Başarısını Etkileyen Faktörler 

Kredi garanti sistemlerinin işletilmesinde kamu değişik görevler 

üstlenebilmektedir. Öncelikle kamu, bu sistemlerin yasal çerçevesini 

oluşturmaktadır. Ayrıca, sermayeye katılım, kontr/eş garanti sağlama, vergi indirimi 

veya muafiyeti gibi destekler de sağlanabilmektedir. Kontr/eş garanti uygulamasında, 

merkezi bir veya birden fazla kurum, garanti kuruluşlarının sağladıkları kefaletlerin 

bir kısmına güvence vererek riski paylaşmaktadır.  Bu uygulama yaygın olarak tercih 

edilen bir kamu desteği olup garanti kuruluşlarının riskini azaltan ve kefalet hacmini 

artıran bir yöntemdir. Kontr-garanti sağlayan kurum, genellikle kredilere ilişkin bir 

değerlendirme yapmamakta, yalnızca sağlayacağı desteğe ilişkin birtakım öncelikler 

ve ölçütler belirlemektedir. 68 

Özellikle 1980’lerde yaşanan başarısız deneyimler bu sistemlerin etkinliği ve 

kamu müdahalesinin gerekliliği konularında birçok eleştiriyi de beraberinde 

getirmiştir. Bu eleştirilerde, sürekli bir kamu müdahalesinin, sistemin maliyet 

etkinliğine kavuşmasını engelleyeceği ve bir piyasa bozukluğu olması durumunda 

garanti mekanizmalarının en uygun müdahale aracı olup olmadığının 

gerekçelendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca bu görüşlerde, garanti 

mekanizmalarının ilave değer yaratmadığı yani sistemden yararlanan işletmelerin bu 

sisteme dahil olmasalar da kredi kullanabilecekleri ileri sürülmüştür. Bu durumda 

KOBİ’lere sağlanan net kredi tutarında ve kredi alabilen işletme sayısında bir 

değişiklik olmadığı ifade edilmiştir.  

Diğer taraftan, garanti mekanizmalarının maliyetine ilişkin de eleştiriler 

yapılmış olup taraflar arasında görev paylaşımlarının iyi yapılmadığı durumlarda 

izleme, değerlendirme gibi aşamalarda maliyetlerin artacağı belirtilmiştir. 

  Green, bu eleştirilerin birçoğunun 1990’ların başında gelişmekte olan 

ülkelerde oluşturulan kamu kredi garanti mekanizmaları için geçerli olduğunu ifade 

etmiştir. Bu mekanizmaların çoğu, ekonomideki olumsuzluklar ve sistemin yönetimi 

ve işleyişindeki hatalardan dolayı başarısız olmuştur.69 Daha sonra oluşturulan 

                                                 
68 Vincentis et al.,2008:23  
69 Green, 2003:9 
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sistemlerde başarısız örnekler göz önünde bulundurularak, sistemlere özel sektörün 

daha fazla katılımının sağlanması, finansal kuruluşlarla garanti mekanizmalarının 

arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, tarafların hak ve sorumluluklarını belirleyen 

sağlıklı düzenlemeler yapılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik önlemlerin 

alınması gibi sistemlerin yönetim ve işleyişine ilişkin tedbirler alınmıştır.  

Kredi garanti sistemlerinin yönetim ve idari yapısı, fonlarının kaynağı ve 

çeşidi, çalışanlarının niteliği ve sayısı, kâr amacı güdüp gütmemesi ve merkezileşme 

derecesi gibi özellikleri başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Uygun düzenleme 

ve denetimin sağlanması ile kontr-garantilerin olup olmaması gibi hususlar sistemin 

sürdürülebilirliği için önemlidir.  

González’e göre, kredi garanti sistemlerinin yapısı ve işleyiş mekanizması, 

finansal kuruluşların, işletmelerin ve kamunun çıkarlarını dengeli bir şekilde 

gözetecek biçimde tasarlanmalıdır. Bu durum, taraflar arasında uzun dönemli bir 

anlaşma ortamı yaratılmasını sağlamaktadır. Finansal kuruluşlar, sağlanan garantinin 

risk azaltmada önemli bir faktör olmasını, kendi kaynaklarını daha az kullanmayı ve 

daha az karşılık ayırmayı istemektedirler. Örneğin, İspanya’da garanti kuruluşu, bir 

bankaya garanti verdiği durumda, banka yüzde 8 yerine yüzde 1,6 oranında sermaye 

karşılığı ayırmaktadır. Ayrıca kredi verenlerle alanların sisteme katılımı, tanıtım 

faaliyetlerine, risk paylaşımına, sağlanan hizmetlere, izleme ve değerlendirmede 

sağlanan maliyet avantajına ve ücretlerin miktarına bağlı olarak değişmektedir. 

İşletmeler, kredi garanti sisteminden elde edecekleri faydalar ile katlanacakları 

maliyetler (ücret, komisyon, bekleme süresi gibi) arasında bir denge gözetmektedir. 

Kamu ise oluşturulan sistemin KOBİ politikalarına hizmet edecek nitelikte olmasını 

talep etmektedir.70 

Garanti kuruluşlarının faaliyetlerinin başarılı ve sürdürülebilir olması için 

güvenilir, istikrarlı ve finansal sistemle uyumlu bir “garanti sistemi” oluşturmak 

gerekmektedir.71 Bu çerçevede öncelikle, kredi garanti mekanizmaları için yasal 

düzenlemenin yapılması, sistemin sürdürülebilirliği ve finansal sisteme uyum 

sağlaması açısından gereklidir. 

                                                 
70 González, 2006:21 
71 González , 2006:20 
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Green’e göre; garanti mekanizmaları finansal ve ekonomik ilave değer 

(additionality) yaratmalıdırlar. Finansal ilave değer, daha önce teminat eksikliği veya 

yetersizliği nedeniyle krediye erişemeyen ama kredi değerliliği olan işletmelere 

verilen ticari kredilerdeki artıştır. Bunun yanı sıra garanti mekanizmaları, bankaların 

riskini paylaşarak ve işletmelerin bankalar tarafından tanınmasını sağlayarak kredi 

hacminin genişlemesi, şartlarının iyileşmesi, talep edilen teminat miktarının azalması 

ve garanti desteği olmadan kredi kullanabilen işletme sayısının artması gibi açılardan 

da finansal ilave değer sağlamalıdır. Finansal ilave değerin yanı sıra kredi alan 

işletmenin gelirinde, istihdamında, satışlarında, verimliliğinde, rekabetçiliğinde ve 

büyümesinde artış yaratarak ekonomik ilave değer yaratılması da amaçlanmalıdır.72  

2.2.3.4. Kredi Garanti Sistemi Uygulamaları 

Dünya genelinde kredi garanti sistemi uygulamaları ülkelerin ekonomik, 

sosyal ve hukuki yapılarına göre farklılaşmaktadır. Özellikle büyük ve gelişmiş AB 

ülkelerinde birden fazla kredi garanti yapılanması bulunmakta olup, bu yapıların 

bölgesel olarak çok sayıda kuruluşu veya şubesi bulunmaktadır. Japonya’da da çok 

sayıda yerel kredi garanti kuruluşu bulunmaktadır. Güney Kore’de ise kamu 

tarafından oluşturulmuş iki adet merkezi kuruluş bulunmaktadır.  

Kredi garanti sistemlerinin çoğu tüm sektörleri hedeflerken, belli sektör veya 

işletme gruplarına odaklananlar da bulunmaktadır. Örneğin; Güney Kore’de teknoloji 

odaklı, yenilikçi işletmelere yönelik bir kredi garanti kuruluşu oluşturulmuştur. 

Tablo 2.1’de çeşitli ülkelerde kredi garanti sistemine ilişkin veriler yer 

almaktadır. Tablodan AB ülkeleri arasında sermaye miktarı ve sağladığı kefalet 

hacmi bakımından en güçlü kredi garanti yapılanmasına İtalya’nın sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Dünya geneline bakıldığında ise Güney Kore ve Japonya diğer 

başarılı örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Verilen teminat miktarının toplam sermayeye oranlanmasıyla bulunan 

kaldıraç oranlarına bakıldığında, Fransa ve Almanya’da sermayenin 15-18 katı kadar 

                                                 
72 Green, 2003:16-17 
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İtalya ve İspanya’da sermayenin yaklaşık 9 katı, Güney Kore’de ise sermayenin 

yaklaşık 10 katı kadar kefalet hacmi yaratıldığı görülmektedir.  

Dünyadaki başarılı uygulamalarla karşılaştırıldığında Türkiye’de kredi 

garanti sisteminin yetersiz olduğu görülmektedir. Türkiye’de yaratılan kefalet 

hacminin yaklaşık yüzde 80’ini esnaf ve sanatkârlara hizmet sunan TESKOMB 

yapılanması oluşturmaktadır. Diğer taraftan, KOBİ’lerin tamamına yönelik hizmet 

veren Kredi Garanti Fonu’nun sağladığı kefalet miktarı ve sayısı bakımından yetersiz 

kaldığı görülmektedir. Türkiye’de kredi garanti sistemine ilişkin kapsamlı 

değerlendirmeler 4’üncü bölümde yapılmıştır. 

Tablo 2.1. Çeşitli Ülkelerde Kredi Garanti Sistemine İlişkin Göstergeler (2007) 

Ülke 
Garanti 

Kuruluşu 
Sayısı 

Sermaye 
Miktarı     

(bin Avro) 

2007 sonu 
itibarıyla 

Toplam Kefalet 
Tutarı  (bin 

Avro) 

Garanti 
Sayısı 

Kefalet 
Kullanan 

KOBİ 
Sayısı 

Kaldıraç 
Oranı 

Fransa 3       528.327      9.575.547    502.883      437.007       18,1   

Almanya 1        332.800        5.301.000       43.700         39.400        15,9   

İtalya 7    3.186.699    29.332.121      910.000     855.190         9,2   

İspanya 1        602.235         5.638.306       99.004         90.633          9,4   
Türkiye (1) TESKOMB        138.574        1.548.179      266.765        266.765        11,2   

KGF        111.601 262.893 2.605 1.905 2,7 

Güney Kore (2)  2    3.245.000     33.675.000  291.000     291.088    10,4  

Japonya 52  -      235.000.000  1.654.000  1.500.000  -  

(1) 2009 yılı verisidir. 
(2) 2005 yılı verisidir. 

                      Kaynak: AECM, EUROSTAT, KGF, TESKOMB 
 

2.3. Küresel Mali Krizin KOBİ’lerin Kredilere Erişimine Etkisi  

Makroekonomik koşullar KOBİ’lerin kredilere erişimi üzerinde belirleyici bir 

faktördür. Özellikle kriz dönemleri, küçük işletmelerin krediye erişimlerini oldukça 

olumsuz etkilemekte olup normal koşullardan farklı kamu politika ve desteklerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümde 2008 yılında başlayan küresel mali krizin 

KOBİ’lerin banka kredilerine erişimi üzerindeki etkisi ve bu konuda ülkeler 

tarafından alınan önlemler ile uygulanan destek programlarına yer verilmiştir.  
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Kriz dönemlerinde yaşanan makroekonomik gelişmeler, banka kredileri arzı 

ve talebi üzerinde önemli bir etkiye sahip olup bu dönemlerde bankaların 

kredilendirme teknikleri ve risk algıları farklılaşmaktadır.73 

 Ekonomik koşulların bozulduğu ve teminatların değerinin düştüğü 

dönemlerde bilgi asimetrisi sorunu nedeniyle kârlı projesi olan işletmeler dahi 

finansman bulmakta zorlanmaktadır.74 Olumsuz makroekonomik koşullar ve krizler, 

ölçeklerinin küçük, sermaye ve finansal yapılarının zayıf ve kurumsallaşma 

düzeylerinin düşük olması gibi nedenlerden ötürü büyük işletmelere kıyasla 

KOBİ’leri daha fazla olumsuz etkilemektedir.  

2007 yılının ikinci yarısından itibaren ABD’de başlayan krizin finansal 

piyasalar üzerindeki ilk etkileri, likidite ve kredi kanallarının daralması şeklinde 

olmuştur. Finansman şartlarının zorlaşması ve taleplerin azalması nedeniyle ticaret 

hacminin düşmesinin de etkisiyle 2008 yılı, dünya genelinde ekonomik büyümenin 

düştüğü, işsizliğin arttığı ve beklentilerin kötüleştiği bir yıl olmuştur.75 

Küresel kriz nedeniyle yaşanan talep daralması ve alacakların zamanında 

tahsil edilememesi gibi faktörler işletme sermayesi teminini, KOBİ’ler için önemli 

bir sorun haline getirmiştir. Bu durum, KOBİ’lerin üretimlerini azaltmalarına ve 

ödemelerini geciktirmelerine yol açmış olup işletmeler maliyetlerini düşürmeye ve 

borçlarını ertelemeye veya yeniden yapılandırmaya çalışmışlardır. 

Avrupa Merkez Bankası tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla yapılan 

Banka Kredilendirme Araştırması (Bank Lending Survey) sonuçlarına göre; 2008’in 

ikinci çeyreği ile 2009’un ilk çeyreği arasındaki dönemde işletmelere uygulanan 

kredi standartları (kâr marjı, faiz dışı ücretler, teminat yükümlülüğü gibi) 

sıkılaştırılmıştır.  

2008 yılında ABD’de yapılan bir çalışmada76 da KOBİ’lerin krediye erişim 

şartlarının zorlaştığı, bankaların kredi vermeye devam ettiği ancak, bunun yeni 

krediden çok mevcut kredilerin yenilenmesi, yeniden yapılandırılması şeklinde 

                                                 
73 Ruis et al, 2009:23 
74 Masschelein 2007: Ruis et al, 2009:24 
75 T.C. Merkez Bankası, 2009:3 
76 Ruis et al, 2009:31 
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olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 30’u kredi başvurusunda 

bulunmuş olup yüzde 14’ü talep ettiği kredinin bir kısmını alabilmiş, yüzde 34’ü ise 

hiç kredi alamamıştır. 

Dünya Bankası tarafından 2009 yılında Bulgaristan, Letonya, Litvanya, 

Macaristan, Romanya ve Türkiye’ye yönelik yapılan kriz araştırmasına göre; 

ülkelerin tamamında KOBİ’lerin büyük çoğunluğu, krizin en önemli etkisinin ürün 

ve hizmet taleplerinde yaşanan düşüş olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’deki 

KOBİ’ler ortalama olarak satışlarının yüzde 39 düştüğünü belirtmiş olup, bu oran 

inşaat, ana metal, metal dışı mineral ürün imalatı, ulaşım gibi sektörlerde daha da 

yüksektir. Ankete katılan işletmelerin yaklaşık üçte biri tedarikçilere olan borçlarını 

veya vergi borçlarını ertelediklerini belirtmişlerdir. İşletmelerin borçlarını yeniden 

yapılandırmaya ve desteklerle ayakta kalmaya çalıştığı görülmektedir. Geçen bir 

yılda işletmelerin yüzde 46’sı herhangi bir borcunu yeniden yapılandırırken, yüzde 

25’i devlet desteklerine başvurmuştur. İşletmelerin yüzde 21’i gelecek 6 ayda 

satışlarının düşmesi, yüzde 14’ü ise çalışan sayısını azaltma yönünde beklentiye 

sahiptir.77 

Özellikle 2008’in 4’üncü çeyreğinden itibaren ülkelerin çoğunluğunda başta 

yatırım kredileri olmak üzere KOBİ’lerin kredi taleplerinde düşüş yaşanmıştır. Bu 

talep düşüşlerinin boyutu farklı olmakla birlikte, genel olarak KOBİ’ler işletme 

sermayesi ihtiyaçlarına rağmen borç miktarlarını fazla artırmak istememektedir. Bu 

durum, geleceğe ilişkin belirsizlikler ve kredi koşullarının sıkılaşmasından 

kaynaklanmaktadır. KOBİ’ler ekonomik gerileme dönemlerinde gelirlerinin düşmesi 

ve maliyetlerinin artması sonucunda bilançolarının bozulması, teminatlarının 

değerinin düşmesi ve/veya kredi taleplerinin kabul edilmeyeceği beklentisi gibi 

nedenlerle kredi başvurusunda bulunmamaktadır. 

Kriz döneminde bankaların yeni kredi vermekte isteksiz olması, kredi 

koşullarını sıkılaştırmaları ve teminatların değer kaybetmesi gibi nedenlerden ötürü 

krediye erişim tüm banka müşterileri için zorlaşmaktadır. Ancak bankaların 

bilançolarını güçlü tutma, riskten kaçınma eğilimi göstermeleri nedeniyle KOBİ’ler 

                                                 
77 Dünya Bankası, 2010:11-13 
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daha zor koşullarda kredi alabilmektedir.78 Dolayısıyla 2008’in ortalarından itibaren 

KOBİ kredilerinde düşüş yaşanmaya başlanmıştır. Bu durum hükümetlerin 

bankaların sermayelerini güçlendirdiği ve çeşitli destek programları uyguladığı 

ülkelerde dahi görülmüştür.79 

Küresel krizin KOBİ finansmanı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak 

amacıyla ülkeler çeşitli politika ve destek tedbirleri uygulamaya koymuştur. Bu 

amaçla alınan tedbirler dört başlık altında toplanabilir:80 

1. Satışların ve İşletme Sermayesinin Artırılmasına Yönelik Kısa Vadeli 

Tedbirler:  

Tüketim ve yatırım harcamaları yoluyla talebin canlandırılması, vergi 

indirimleri ve/veya muafiyetleri, kamu ödemelerindeki gecikmelerin 

sınırlandırılması, ihracat kredileri ve sigortası gibi tedbirler örnek olarak verilebilir. 

2. KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişimini Artırmaya Yönelik Tedbirler: 

Bu amaçla hükümetler iki türlü yaklaşım benimsemiştir:  

a. Kredi garanti mekanizmaları oluşturmak veya mevcutları geliştirmek, 

kamu kredileri sağlamak: Bu politika tedbirleri ülkeler tarafından en fazla 

kullanılan araçlardandır. Kamu destekli garanti sistemlerinin Basel II’ye göre 

bankaların sermaye yükümlülüklerini azaltması bu mekanizmaların tercih 

nedenlerinden biridir. Bu kapsamda, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, 

İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, İspanya, İsveç ve İngiltere gibi birçok 

ülke, mevcut kredi garanti sistemlerinde değişiklik yapmış veya yeni kredi 

garanti uygulamaları başlatmıştır. Ayrıca Fransa, Japonya, Belçika, İspanya, 

Güney Kore ve Kanada kamu kuruluşları aracılığıyla KOBİ’lere kredi desteği 

sağlamıştır. 

b. Bankaların sermayelerini güçlendirmek ve KOBİ’lerle bankalar 

arasındaki sorunların giderilmesine yönelik araçlar geliştirmek: Bazı 

ülkeler, kriz sürecinde bankaların iflas etmesini önlemek amacıyla bu 

                                                 
78 OECD, 2009:7 
79 OECD, 2009:24 
80 OECD, 2009:30-33 
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kuruluşlara sermaye desteği sağlamışlar ve faaliyetlerini takibe almışlardır. 

Ayrıca bankalarla işletmeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 

ülkelerin bir kısmı aracılık sistemleri (mediation) geliştirmiştir. Örneğin; 

ABD, iflas etmekten kurtarılan bankaları sıkı bir şekilde izlemeye alarak, 

aylık olarak kredi faaliyetlerini raporlamalarını talep etmiştir. Fransa’da ise 

bölgesel ve ulusal düzeyde aracılık sistemi geliştirilerek kredi almak isteyen 

KOBİ’lerle bankalar arasındaki ayrılılıkların giderilmesi ve sürecin 

kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

3. Yatırım Destekleri:  

Krizin yarattığı belirsizlik nedeniyle KOBİ’lerin çoğu yeni yatırımlardan ve 

büyüme isteğinden vazgeçmiştir. Bazı ülkeler KOBİ’lerin kriz sonrası döneme 

hazırlıklı olmaları amacıyla sermaye yapılarını ve üretim kapasitelerini 

güçlendirmeleri için destek programları geliştirmiştir. Bu programlar, vergi 

indirimleri, hibe ve/veya kredi sağlama şeklinde olabilmektedir. 

4. Sermaye Piyasası ve Girişim Sermayesi Sistemlerinin Güçlendirilmesi: 

Bazı ülkeler kriz tedbir paketlerine sermaye piyasası araçlarını ve girişim 

sermayesi sistemlerini de dahil ederek işletmelerin sermaye yapılarını güçlendirmeyi 

amaçlamışlardır. Bu tedbirlerin bazıları yeni tasarlanırken bazıları daha önce 

planlanan ve kriz sürecine uygun olarak yeniden düzenlenen eylemlerdir. 

Kriz dönemlerinde ülkeler, ekonominin iyi olduğu dönemlerde uyguladıkları 

desteklerden farklı destekler sağlamaktadır. Avrupa Komisyonu, 2008 yılında 

başlayan küresel krizin finansal piyasalarda yaptığı ciddi olumsuz etki nedeniyle 

geçici bir dönem için devlet yardımları kurallarını daha esnek hale getirmiş ve 

normal şartlarda uygun görülmeyebilecek bazı desteklere izin vermiştir. Örneğin; 

İngiltere bu dönemde KOBİ’lerin ve büyük işletmelerin işletme sermayesi ve yatırım 

ihtiyaçlarına yönelik düşük faizli kredi uygulaması başlatmıştır. Ayrıca 2008 

yılından itibaren AB genelinde devlet yardımı miktarının önemli ölçüde arttığı 

görülmüştür. Ancak kriz dönemlerinde alınan bu tür kısa vadeli, acil tedbirlerin yanı 

sıra makroekonomik koşulların iyileştirilmesi ve yapısal sorunların çözümüne 

yönelik çalışmaların sürdürülmesi de büyük önem taşımaktadır.  
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Tablo 2.2’de küresel ekonomik krizin KOBİ’lerin krediye erişimi üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli ülkeler tarafından alınan önlemlere 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ülkelerin genellikle kredi garanti desteği ile uygun 

koşullu kredi programları uygulamaya koyduğu görülmektedir. Bu destekler, mevcut 

yapılara kaynak aktarılması şeklinde olabildiği gibi şartları ve işleyişi farklı yeni 

destek yapılanmaları oluşturma biçiminde de gerçekleşmiştir. 

Tablo 2.2. Çeşitli Ülkelerde KOBİ’lerin Kredilere Erişimlerinin Sağlanmasına 
Yönelik Kriz Tedbirleri 

Ülke  Krize Yönelik Alınan Tedbirlere İlişkin Bilgiler 

Almanya 

Mevcut sistemlerin geliştirilmesi ve yeni araçlar oluşturulması yoluyla KOBİ'lere yaklaşık 
115 milyar Avro değerinde kredi ve kredi garantisi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu 
kapsamda, KOBİ'lere sağlanan kredilerin artırılması amacıyla Alman Yatırım Bankası 
tarafından bütçesi 15 milyar Avro olan bir program 2010 yılı sonuna kadar uygulanacaktır.  

ABD 
Kamu tarafından iflas etmekten kurtarılan bankaların işletmelere sağladıkları krediler sıkı bir 
şekilde izlenmeye başlanmıştır. Belirli dönemler halinde yapılan raporlamalarla, önlemlerin 
zamanında alınabilmesi amaçlanmaktadır. 

Fransa 

KOBİ’lere sağlanan garanti desteği artırılarak 4 milyar Avro tutarında yeni kredi temin 
edilmesi amaçlanmaktadır. Kredilerin çoğunluğu kısa vadelidir. Ayrıca bankalarla KOBİ'ler 
arasındaki bağın kurulabilmesi için aracılık sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemden 2009 yılı 
sonu itibarıyla 5.331 işletme faydalanmıştır.  

İngiltere 

Kamu, işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi için kullanacakları kredilere teminat 
sağlamak amacıyla bir program başlatmıştır. Bu programın bütçesi 1,5 milyar Avro olup, 3 ay 
ile 10 yıl arasında değişen vadeli kredilere teminat sağlanacaktır. Ayrıca 28 milyon Avro 
bütçeli bölgesel bir fon oluşturularak, KOBİ'lerin kısa vadeli likidite sorunlarının giderilmesi 
amaçlanmıştır. 

İtalya 

Haziran 2009'da Merkezi Garanti Fonuna finansman ve kamu kontr-garantisi sağlanmıştır. Bu 
amaçla ayrılan kaynakların yüzde 70'i KOBİ kredileri için doğrudan garanti şeklinde 
verilirken, kalan kısmı bölgesel kredi garanti, kuruluşlarına kontr-garanti şeklinde 
verilecektir.  

Japonya 

Kamu finans kuruluşları tarafından sağlanacak krediler ile oluşturulan acil durum kredi 
garanti mekanizması aracılığıyla sağlanacak garantiler için ilave 160,6 milyar Avro'luk 
kaynak tahsis edilmiştir. Destek uygulamasının ilk iki aylık döneminde 9,8 milyar Avro 
değerinde 170.000 adet krediye teminat sağlanmıştır.  

Güney 
Kore 

Hükümet, garanti desteğinin artırılması, bankalara sermaye desteği sağlanması ve kamu 
bankalarının sağladığı kredi miktarının artırılması yoluyla KOBİ'lere sağlanan kredi miktarını 
35,7 milyar ABD Doları artırmayı amaçlamaktadır.  Bu kapsamda 2008 yılında 9,6 milyar 
ABD Doları olan garanti hacmi 2009 yılında 18 milyar ABD Dolarına yükseltilmiştir. Ayrıca 
kamu bankaları tarafından 2008 yılında KOBİ’lere sağlanan kredi miktarı 21,4 milyar ABD 
Doları iken 2009 yılında bu miktar 31,4 milyar ABD Dolarına çıkarılmıştır.  

Türkiye 

KOBİ’lere sıfır faizli kredi sağlanması amacıyla KOSGEB bütçesi artırılmış olup 2009 
yılında yaklaşık 60.000 işletmenin 2,5 milyar TL tutarında kredi kullanması sağlanmıştır.  
KGF’nin 60 milyon TL olan sermayesi 2009 yılı sonunda 240 milyon TL’ye çıkarılmıştır. 
Ayrıca Hazine Müsteşarlığı tarafından kredi garanti kurumlarına 1 milyar TL’ye kadar 
kaynak sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile Halk Bankası arasında protokol yapılarak KOBİ’lere düşük faizli kredi imkânı 
yaratılmıştır. Türk  Eximbank kredilerinin üst sınırı 10 milyon ABD Dolarından 20 milyon 
ABD Dolarına yükseltilmiştir. 2009 yılında yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Karar ile yatırımcılara faiz desteği verilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Kaynak: OECD, Hazine Müsteşarlığı, 2009
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3. AB VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE 

ERİŞİMİ 

Bu bölümde öncelikle AB genelinde KOBİ’lerin banka kredilerine erişim 

durumu ile bu alanda uygulanan politika ve destekleri ele alınacak olup daha sonra 

ABD, Japonya, İtalya ve Güney Kore örnekleri incelenecektir. ABD ve Japonya, 

KOBİ kredi destekleri alanında başarılı ve birbirinden farklı destek yapılanmalarına 

sahip iki gelişmiş ülke olması; İtalya, KOBİ sayısı ve ölçeği bakımından Türkiye ile 

mukayese edilebilir olması ve kredi garanti sistemi konusunda AB’deki en başarılı 

ülkelerden biri olması; Güney Kore ise kalkınma süreciyle Türkiye’ye örnek teşkil 

edebilecek bir ülke olması ve bu süreçte KOBİ kredi ve garanti desteklerini etkin ve 

başarılı bir şekilde uygulaması nedenleriyle seçilmiştir. Ülke örneklerinin 

incelenmesinde KOBİ’lerin sayısı, büyüklüğü gibi mevcut durum bilgilerine, banka 

kredilerine erişim durumlarına ve destek uygulamalarına yer verilmiştir. 

3.1. AB 

KOBİ’lerin, AB ekonomisindeki önemi ve rolü en üst politik seviyede kabul 

edilerek bu işletmelerin ihtiyaçları Lizbon Stratejisinin temelini teşkil etmiştir. AB, 

2005 yılında yenilenen Lizbon Stratejisinin büyüme ve iş yaratma hedeflerine 

ulaşmak için KOBİ’lerin finansmana erişiminin sağlanmasına büyük önem 

vermektedir. Söz konusu Strateji Belgesi, finansmana erişimin ulusal ve AB 

genelinde yapılacak reformlarla iyileştirilmesi için bir çerçeve sunmaktadır. 

 2008 yılında kabul edilen Küçük İşletmeler Şartı (The Small Business Act), 

KOBİ’lerin geliştirilmesini, girişimciliğin teşvik edilmesini ve KOBİ’lere yönelik 

politika oluşturma ve uygulama sürecine “Önce Küçük Olanı Düşün (Think Small 

First)” prensibini yerleştirmeyi amaçlamaktadır. KOBİ’lerin finansmana 

erişimlerinin kolaylaştırılması da bu politika belgesinin temel prensipleri arasında yer 

almaktadır. 

AB ülkeleri arasında KOBİ’lerin finansman ihtiyaçları, finansmana erişim 

durumları, mali piyasaların yapısı ve sunulan finansal araçlar bakımından farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu nedenle, üye ülkeler ekonomik ve finansal yapıları ile 
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işletmelerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kendi finansal destek araçlarını 

ve yapılanmalarını oluşturmaktadırlar. Avrupa Komisyonu da üye ülkelerde finansal 

ortamın iyileştirilmesine ve finansman kaynaklarının artırılmasına yönelik tedbirler 

almaktadır. 

Komisyon, KOBİ’lerin kredilere erişimini artırmak amacıyla yürüttüğü bazı 

çerçeve programlarla üye ülkelere mali ve teknik yardım sağlamaktadır. Bu 

kapsamda 2007-2013 yıllarını kapsayan Rekabetçilik ve Yenilik Programında 

(Competitiveness and Innovation Framework Programme) finansal araçlar için 1,1 

milyar Avro kaynak ayrılmıştır. Bu kaynak, Avrupa Yatırım Fonu gibi aracı 

kuruluşlarla KOBİ’lere kredi ve garanti desteği sağlamak için kullanılmaktadır.  

Ayrıca KOBİ’lere yönelik bilgilendirme ve eğitim programları yürütülmekte ve ilgili 

tarafları bir araya getiren platformlar oluşturulmaktadır. Bu çerçevede belirli 

aralıklarla bankalar ve KOBİ’ler için yuvarlak masa toplantıları ile finans günleri 

düzenlenmektedir. 

Komisyon, üye ülkelerin işletmelere sağlayacakları desteklerin ülkeler 

arasında rekabeti bozucu bir etkisi olmaması için "devlet yardımı81" tanımı 

geliştirmiş ve bu uygulamaların ortak pazar anlayışı ile bağdaşmadığını kabul 

etmiştir. Ancak sağlayacağı faydanın, yaratacağı olumsuz etkilerden daha fazla 

olduğu kabul edilen  KOBİ, araştırma-geliştirme, çevre, istihdam, bölgesel gelişme 

gibi bazı alanlardaki yardımlara, Komisyon tarafından belirlenen kurallara uyulması 

şartıyla izin verilmektedir. Bu çerçevede, üye ülkeler tarafından hazırlanan devlet 

yardımı programları, Komisyonun onayından sonra uygulamaya konulabilmektedir. 

Ancak "De Minimis" kuralı kapsamında, 3 yıllık süreç içinde KOBİ’lere toplam 200 

bin Avro’ya kadar olan yardımlar için istisnai bir durum geliştirilerek, bu yardımların 

rekabet ortamını bozmayacak ölçüde düşük miktarda oldukları kabul edilmiş 

ve Komisyona bildirim yükümlülüğü olmaksızın uygulanması öngörülmüştür. 

                                                 
81 Avrupa Topluluğu Anlaşmasının 107(1) Maddesi ile; kamu kaynağının kullanımı, ekonomik avantaj 
sağlama, belirli işletmeleri veya belirli ürünlerin üretiminin kayrılması ile  rekabeti bozma 
unsurlarının hepsini birden içeren uygulamalar devlet yardımı olarak tanımlanmaktadır.     
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Bu çerçevede, 1,5 milyon Avro’ya kadar olan kamu garanti desteklerinin de De 

Minimis kuralı kapsamına girdiği kabul edilmektedir.82 

 Küresel mali kriz nedeniyle işletmelerin artan finansman sorununu azaltmak 

amacıyla 2008 yılı Aralık ayında, 2010 yılı sonuna kadar geçerli olan bazı geçici 

devlet yardımı kuralları ve araçları benimsenmiştir. Bu kapsamda, bu dönemde 

KOBİ başına toplam 500 bin Avro’ya kadar destek sağlanabilmesine olanak 

sağlanmıştır. Ayrıca tüm kredi türleri için faiz sübvansiyonu desteği verilebileceği 

belirtilmiştir.83 Krize bir önlem olarak yapılan bu düzenlemeyle sağlanabilecek 

desteklerin kapsamı genişletilmiş, şartları kolaylaştırılmış ve miktarı artırılmıştır. 

AB’de kredi garanti mekanizmaları, KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin 

iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu sistemler, genellikle özel sektör ve 

kamu ortaklığında kurulmaktadır. Ulusal kontr/eş-garantilerin yanı sıra Komisyon 

tarafından fonlanan ve Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen kontr-garantiler de 

bulunmaktadır. AB devlet yardımları kuralları gereğince, garanti mekanizmaları 

kredinin en fazla yüzde 80’inine kefalet sağlamalıdır ve zor durumdaki işletmeler 

sistemde yer almamalıdır. Küresel kriz nedeniyle getirilen geçici önlemler 

kapsamında, 2010 yılı sonuna kadar verilecek teminat desteklerinde garanti 

kuruluşlarınca alınan yıllık ücretin yüzde 25’ine kadar bir indirim uygulanmasına ve 

kredinin yüzde 90’ına kadar kefalet sağlanmasına imkân tanınmıştır. 

AB’de KOBİ’lere yönelik önemli finansman destek araçlarından biri de 

mikro kredilerdir. AB’de 25 bin Avro’nun altındaki krediler, mikro kredi olarak 

kabul edilmekte olup bu krediler gelir getirici veya iş yaratıcı faaliyetlerin 

desteklenmesi, mikro işletmelerin oluşturulması ve geliştirilmesinin bir aracı olarak 

görülmektedir.84  

1990’lı yıllardan itibaren birçok AB ülkesinde mikro işletmelere ve başta 

kadın girişimciler olmak üzere yeni girişimcilere yönelik çok sayıda mikro kredi 

desteği sağlanmıştır. Söz konusu destek programlarında ortak nokta bölgesel ve yerel 

finans kuruluşlarının işletmelere daha iyi hizmet verebileceği düşüncesinden 

                                                 
82 European Commission, 2009:8 
83 European Commission, 2009:31-32 
84 European Commission, 2007b:3 
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hareketle, merkezi bir kuruluşun yerel banka ve kuruluşlara finansman sağlaması ve 

bu kuruluşların da işletmelere kredi vermesidir.85  

AB’de mikro kredi faaliyetleri, mevcut kredi birlikleri, kooperatifleri, yerel 

tasarruf ve kooperatif bankaları gibi yapılanmalarla başlamış olup, son yıllarda bu 

amaçla mikro finans kuruluşları da oluşturulmaktadır. 2007 yılında AB’de ortalama 

mikro kredi miktarı 11 bin Avro olup toplamda 394 milyon Avro tutarında 43 bin 

adet mikro kredi kullandırılmıştır.86 

3.2. ABD 

a. KOBİ Tanımı 

ABD’de KOBİ’ler, 500’den az çalışanı olan işletmeler olarak 

tanımlanmaktadır. 

b. KOBİ’lerin Mevcut Durumu 

2005 yılı verilerine göre; ABD’de 26,4 milyon adet KOBİ bulunmakta olup 

bunların yüzde 77’si sadece işletme sahibinden oluşmaktadır. Çalışanı olan 

KOBİ’lerin ise yüzde 62’si 5 kişiden az kişi istihdam etmektedir. KOBİ’ler tüm 

işletmelerin yüzde 99,9’unu, özel sektör istihdamının yaklaşık yarısını, ihracatçıların 

yüzde 97,3’ünü ve 2006 yılındaki toplam ihracat değerinin yüzde 29’unu 

oluşturmaktadır.87 

ABD’de 1990 ile 1995 arasında yaratılan yeni işlerin yüzde 60’ı, 20 kişiden 

az çalışanı olan KOBİ’ler tarafından oluşturulmuştur.  

c. KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişim Durumu 

ABD’de KOBİ finansmanı konusunda 1998 ve 2003 yıllarında yapılan iki 

araştırmaya göre; işletmelerin sırasıyla yüzde 80’i ve 90’ı daha önce kredi 

kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu verilerden ABD’de KOBİ’lerin kredi kullanım 

oranlarının yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

                                                 
85 European Commission, 2003:14 
86 Kraemer-Eis and Conforti, 2009:6 
87 SBA.17.12.2009.<http://www.sba.gov/advo/stats/sbfaq.pdf.> 
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Tablo 3.1’de kredi büyüklük grupları itibarıyla ABD’de KOBİ kredilerinin 

miktar ve adeti verilmektedir. 1 milyon ABD Dolarından az krediler KOBİ kredileri 

olarak kabul edilmekte olup, 2005 ve 2007 yılları arasında bu kredilerde yüzde 14 

artış yaşanmıştır. 2007 yılı itibarıyla 684,6 milyar ABD Doları tutarında 24,5 milyon 

adet KOBİ kredisi kullandırılmıştır.  

Tablo 3.1. ABD’de KOBİ Kredilerine İlişkin Bilgiler     

Kredi Büyüklüğü 2005 2006 2007 

100 Bin ABD Dolarının 
Altındaki Krediler 

Tutar (milyar ABD Doları) 138,4 146,0 159,7

Sayı (milyon) 19,0 19,0 21,6

100 Bin-1 Milyon ABD 
Doları Arasındaki Krediler 

Tutar (milyar ABD Doları) 462,3 487,9 524,9

Sayı (milyon) 1,9 2,2 2,9

Toplam Tutar(milyar ABD Doları) 600,8 634,0 684,6

Sayı (milyon) 21,0 21,3 24,5

Kaynak: SBA, Office of Advocacy, 2009 

d. KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişiminin Artırılmasına Yönelik Politika ve 

Destekler 

ABD Küçük İşletmeler İdaresi (Small Business Administration-SBA) 

KOBİ’lerin finansmana erişimlerini artırmak amacıyla borç ve özkaynak finansmanı 

alanında çeşitli programlar yürütmektedir. SBA, doğrudan kendisi kredi 

vermemektedir. Bankalarla veya diğer aracılarla çalışmakta ve genellikle kredilere 

teminat sağlamaktadır. SBA’nın uyguladığı kredi destek programları şunlardır: 

 Kredi Garanti Programı 

Teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişemeyen KOBİ’leri destekleyen 

temel programdır. İşletme sermayesi, makine-ekipman alımı, arsa ve bina alımı gibi 

çok çeşitli amaçlarla alınan kredilere garanti sağlanmaktadır. Programın amaçları şu 

şekildedir: 

 Yeni girişimcilerin sayısını ve başarısını artırmak, 

 Mevcut işletmelerin sürdürülebilirliği ve büyümesine katkı sağlamak, 

 Belli alanlarda fırsat eşitsizliği yaşayan kesimlerin (azınlıklar, kırsal kesimde 

ve düşük gelirli bölgelerde yaşayanlar gibi) başarılı işletme sahibi olma 

oranlarını artırmak.  
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Kredi miktarının üst sınırı 2 milyon ABD dolarıdır. SBA, en fazla bu 

miktarın yüzde 75’ine garanti vermektedir. SBA kredi programları KOBİ’lere uzun 

vadeli finansman sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Sabit varlık alımlarına yönelik 

kredilerin vadesi en fazla 25 yıl olurken işletme sermayesi kredilerinin vadesi azami 

10 yıldır. Faiz oranları, firma ile borç veren arasında müzakere edilmektedir ancak 

SBA’nın belirlediği üst sınırlara uymak zorundadır. 

İşletmeler öncelikle bankalara başvurmakta olup bankalar, taleplerde teminat 

açısından yetersizlik görmeleri durumunda işletmeleri bu programa 

yönlendirmektedir. İşletmede yüzde 20’den fazla payı olan her ortağın kişisel 

teminatı istenmektedir.  

 Proje Finansmanı Desteği 

İşletmelerin arsa, bina benzeri sabit varlık alımları ve yeni tesis inşaatı gibi 

projelerine uzun vadeli ve sabit faizli kredi sağlamaktadır. Bu programda SBA, 

finans kuruluşlarının yanı sıra Sertifikalandırılmış Kalkınma Kuruluşlarıyla 

(Certified Development Company-SKK) işbirliği yapmaktadır. SKK’lar, ekonomik 

kalkınmanın sağlanması için kurulmuş kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır.  

Desteklenen projelerin maliyetinin yüzde 50’sine finans kuruluşu, yüzde 

40’ına SKK kredi sağlamakta olup kalan kısmı işletme özkaynaklarından 

karşılanmaktadır. Genellikle, finanse edilen proje varlıkları teminat olarak 

kullanılmaktadır. Ayrıca işletme sahiplerinin şahsi teminatları da talep edilmektedir. 

 Mikro Kredi Desteği  

Program kapsamında SBA, kâr amacı gütmeyen aracı kuruluşlara fon 

sağlamakta olup bu aracılar işletmelere en fazla 35 bin ABD Doları tutarında kredi 

vermektedir. SBA, aracı kuruluş olarak faaliyet göstermek isteyenleri belirli ölçütlere 

göre değerlendirerek belirlemektedir. 

Başvurular aracı kuruluşlara yapılmakta ve bütün kredi kararları yerel 

düzeyde alınmaktadır. Kredilerin vadesi en fazla 6 yıl olup faiz oranları yüzde 8 ile 

13 arasında değişmektedir. Aracı kuruluşların her biri kendi kredi şartlarına sahiptir. 

Genellikle aracılar işletme sahiplerinin kişisel teminatını istemektedir. Bu 
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kuruluşların, kredi alan işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunması da 

gerekmektedir.  

 Afet Sonrası Yeniden Yapılanma Kredisi 

Bu krediden, afet bölgesinde yer alan veya afetten zarar gören kişiler işletme 

sahibi olmasalar dahi yararlanabilmektedir. Bu kredi, giyecek, otomobil gibi kişisel 

eşyalar ile konutların tamiri ve yenilenmesi için verilmektedir. 

Tablo 3.2. ABD’de SBA Finansman Desteklerine İlişkin Bilgiler 

Destek Türü  2007 2008 2009 

Kredi Garanti 
Programı 

Kredi Miktarı (milyon ABD Doları) 14.292 12.671 9.191

Kredi Sayısı 99.606 69.434 41.289

Proje Finansmanı 
Desteği 

Kredi Miktarı (milyon ABD Doları) 6.314 5.290 3.834

 Kredi Sayısı 10.669 8.883 6.608

Mikro Kredi 
Programı 

Kredi Miktarı (milyon ABD Doları) 21 20 23

Kredi Sayısı 2.427 2.682 2.715

Kaynak: SBA, Summary of Performance and Financial Information, 2009 

2007 yılı verisine göre bankacılık sektörü kredi hacminin yaklaşık yüze 3’ü 

kadar bir tutar SBA tarafından destek olarak verilmektedir. 2008 ve 2009 yıllarında 

Kredi Garanti Programı ve Proje Finansmanı Desteği kredilerinin miktar ve 

sayılarında önemli bir düşüş yaşanmıştır (Bkz.:Tablo 3.2). Bu durum, küresel kriz 

nedeniyle kredi taleplerinin düşmesinden, KOBİ’lerin kredi değerliliğinin 

kötüleşmesinden ve bankaların kredi kısıtlamasına gitmesinden kaynaklanmaktadır.88 

SBA destekli krediler özel bankaların vermek istemeyeceği veya zorlanacağı 

niteliktedir. Örneğin; yüksek riskli, yeterli sermayesi ve teminatı olmayan alıcılara 

uzun vadeli krediler verilmektedir. Desteklerin önemli bir kısmı azınlıkların, 

kadınların sahibi olduğu işletmelere, yeni kurulmuş işletmelere veya daha az gelişmiş 

bölgelerdeki işletmelere sağlanmaktadır. Kredi Garanti Programındaki kredilerinin 

yaklaşık yüzde 25’i yeni kurulmuş işletmelere giderken kredi piyasasının yaklaşık 

yüzde 95’i mevcut işletmelere hizmet etmektedir.  

                                                 
88 SBA, 2008:9 
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3.3. Japonya 

a. KOBİ Tanımı 

Japonya’da KOBİ tanımı sektörler itibarıyla değişmekte olup, sanayi 

sektöründe 300, toptan ticaret ve hizmetler sektöründe 100, perakende ticaret 

sektöründe ise 50 kişinin altında çalışanı olan işletmeler KOBİ olarak 

tanımlanmaktadır. 

b. KOBİ’lerin Mevcut Durumu 

2006 yılı verilerine göre; Japonya’da 4,2 milyon işletme bulunmakta olup 

bunların yüzde 99,7’si KOBİ’dir. KOBİ’lerin ise yüzde 87’si küçük işletmelerdir. 

KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 69,4’ünü ve toplam katma değerin yaklaşık 

yarısını oluşturmaktadırlar.89 Bu işletmelerin yüzde 22’si imalat, yüzde 78’i ise 

ticaret ve hizmetler sektörlerinde bulunmaktadır. 

c. KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişim Durumu 

Japonya’da 1990- 2000 yılları arasında KOBİ kredilerinde düşüş yaşanmıştır. 

2002 yılı sonundan itibaren artmaya başlayan krediler 2007’nin ikinci yarısından 

itibaren tekrar düşüşe geçmiştir. 2009 Mart sonu itibarıyla KOBİ kredilerinin miktarı 

yaklaşık 2,7 trilyon Japon Yeni olup bu kredilerin yaklaşık yüzde 5’i kamu 

tarafından sağlanmaktadır.90 

d. KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişiminin Artırılmasına Yönelik Politika ve 

Destekler 

 Kredi Destekleri 

Japonya’da 2008 yılı Ekim ayı öncesinde dört adet kamu finans kuruluşu 

bulunmakta iken söz konusu tarihte bu kuruluşlar birleştirilerek Japan Finance 

Corporation (Japonya Finans Kurumu- JFC) kurulmuştur. Böylelikle hizmet ve 

desteklerin koordineli ve etkin bir şekilde sağlanması amaçlanmıştır. 

                                                 
89 Japan Small Business Research Institute, 2008:14 
90 Japan Small Business Research Institute, 2009:25 
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Japonya, sanayileşme ve kalkınma sürecinde kamu kredi programlarını etkin 

ve başarılı bir politika aracı olarak uygulamaya koymuştur. Bu desteklerin en önemli 

özelliği, Japonya’nın değişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına ve politika 

önceliklerine göre nitelik ve nicelik olarak farklılaşmasıdır. II. Dünya Savaşı sonrası 

yeniden yapılanma sürecinde yoğun olarak kullanılan bu programlar, zamanla kamu 

politikalarının daha az müdahaleci hale gelmesiyle birlikte azalmaya başlamıştır. 91 

Kamu kredilerinin politikalar ve sosyo-ekonomik gelişmelere bağlı olarak 

nasıl bir değişim gösterdiğine ilişkin örnekler Tablo 3.3’de yer almaktadır.  

Tablo 3.3. Kamu Kredilerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmeler Karşısındaki  
Gelişimi   

Yıl Sosyo-Ekonomik 
Gelişmeler 

Kamu Kredi Programları 

1964 Tokyo Olimpiyat Oyunları İhracata yönelik üreticilere krediler (7,7 milyar Japon 
Yeni) 

1989 Tüketim vergisi 
uygulamasının başlaması 

Tüketim vergisinin ödenmesinin kolaylaştırılmasına 
yönelik krediler (332,5 milyar Japon Yeni) 

1995 Büyük Hanshin-Awaji 
Depremi  

Afet zararlarını azaltmaya yönelik krediler (107,1 
milyar Japon Yeni) 

2007 ABD mortgage krizi  Yeni işletme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik 
krediler (125,2 milyar Japon Yeni) 

Kaynak: Japan Finance Corporation. 15.10.2009. 
               http://www.c.jfc.go.jp/eng/pdf/AR_2007-2008_02_a.pdf  

Son yıllarda kamu kredi destekleri, çoğunlukla yeni girişimcilerin, kurumsal 

yeniden yapılanmanın ve bölgesel kaynak kullanımının teşvik edilmesi gibi özel 

finans kuruluşlarının kaynak ayırmadığı veya ayıramadığı alanlara yönelik olmuştur. 

Örneğin, 2008 yılında JFC, 48 bin mikro işletmeye kredi sağlamış olup, bunların 

yaklaşık yüzde 40’ı yeni girişimci veya 1 yıldan az süredir faaliyette olan 

işletmelerdir. Bu kredilerle yaklaşık 80 bin yeni istihdam yaratıldığı tahmin 

edilmektedir.92 Kredilerin verilmesinde JFC, ticaret ve sanayi odaları, danışmanlık 

hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar ile destek sağlayan diğer kurumlarla yakın 

                                                 
91 Vittas, 1996:282 

92 JFC, 2009:20 
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işbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda yeni girişimcilere ve işletmelere finansman 

desteğinin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sağlanmaktadır. 

Bu kredilerin miktarı, olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle özel sektör 

kredilerinin azaldığı dönemlerde artarken ekonomik şartlar iyi olduğunda 

düşmektedir.  

 Kredi Garanti Sistemi 

Japonya’da kredi garanti sistemi, Büyük Bunalım’ın KOBİ finansmanı 

üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 1937-1942 yılları arasında sırasıyla 

Tokyo, Kyoto ve Osaka’da birer Kredi Garanti Kuruluşu (KGK) oluşturulmasıyla 

doğmuştur. Sistem, İkinci Dünya Savaşından sonra daha da geliştirilmiş ve 1947-

1951 yılları arasında KGK’ların sayısı 52’ye yükseltilmiştir. 2007 sonu itibarıyla 

KGK’larin toplam şube sayısı 144’dür. JFC, bu kuruluşlara kontr-garanti desteği 

sağlamaktadır. 

Japonya’da kredi garanti sistemi de KOBİ finansmanı alanında etkili bir araç 

olarak görülmektedir. 1990’larda Japonya’da yaşanan kriz sürecinde KOBİ’lerin 

kredilere erişimini artırmak amacıyla kredi garanti sistemi ağırlıklı olarak 

kullanılmıştır. Bu çerçevede özel bir garanti programı oluşturulmuş olup, 20 milyar 

Japon Yeni tutarında bir kaynak bu amaçla ayrılmıştır. Ayrıca orta ölçekli işletmelere 

özel bir garanti programı geliştirilmiştir. 2002 yılında ise zor durumdaki KOBİ’leri 

kurtarmaya yönelik bir kredi garanti sistemi oluşturulmuştur. 

Yapılanma 

Japonya’da kredi garanti sistemi iki kısımdan oluşmaktadır: 

1. Kredi Garanti Kuruluşları: Kâr amacı gütmeyen kamu kuruluşları olup, finans 

kuruluşları tarafından KOBİ’lere sağlanan kredilere garanti vermektedir. Bunun yanı 

sıra KOBİ’lere bilgi, yönetim danışmanlığı gibi hizmetler de sunmaktadırlar. Her bir 

kuruluş bağımsız bir yapıda olup, bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek 

nitelikte çalışmaktadır. Bu kuruluşların ulusal bir federasyonları bulunmaktadır. 

 2. Kontr-Garanti Sağlayan Kuruluş: JFC, KGK’lar tarafından sağlanan 

garantilere kontr-garanti desteği sağlamaktadır. KGK, garantiyi onayladığı ve finans 
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kuruluşu tarafından kredi verildikten sonra, kredi doğrudan JFC tarafından 

sigortalanmaktadır.  

Yasal Altyapı: KGK’lar, 1953 yılında çıkarılan Kanuna göre faaliyet 

göstermektedirler.  

Sermaye/ Fon Yapısı: Merkezi veya yerel hükümetlerin denetimi altında 

bulunmakta olup yerel hükümetlerden sermaye katkısı veya kredi, finansal 

kuruluşlardan da sermaye şeklinde finansal destek almaktadır. KOBİ’ler ticaret ve 

sanayi odaları aracılığıyla bu kuruluşlara dolaylı bir biçimde katkı 

sağlayabilmektedir. 

Risk Paylaşım Miktarı: KGK’lar, kredi riskinin yüzde 80’ini üstlenmekte, JFC ise 

riskin yüzde 70-90’ına kontr-garanti sağlamaktadır.  

Kredi Değerlendirme/İzleme Yöntemi: KOBİ’ler kredi garanti sistemine doğrudan 

başvurabildikleri gibi finans kuruluşları aracılığıyla da başvurabilmektedirler.  

Ücretler:  İşletme risklerine göre garantinin yüzde 0,5’i ile 2,2’si arasında değişen 

oranlarda ücret alınmaktadır.  

İstatistikler: 2009 yılı Mart ayı sonu itibarıyla KGK’lar tarafından 1,57 milyon 

işletmeye 33 trilyon Japon Yeni tutarında garanti sağlanmıştır. Bu tutar, toplam 

KOBİ Kredilerinin yüzde 13’ü kadardır. Teminat desteği alan işletmeler ise 

KOBİ’lerin yüzde 38’ini oluşturmaktadır.93 

 Krize Karşı Alınan Önlemler 94 

Küresel krizin dünya genelinde ağırlaşmaya başladığı 2008’in ikinci 

yarısından itibaren Japonya’da KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin artırılması 

amacıyla çeşitli politikalar uygulamaya konulmuştur. Bu amaçla 30 trilyon Japon 

Yeni tutarında kaynak ayrılmıştır. Bu çerçevede, 31 Ekim 2008’de Acil Durum Kredi 

Garanti Programı (Emergency Credit Guarantee Program) başlatılmıştır.  

                                                 
93 JFC, 2009:35 
94 Japan Small Business Research Institute, 2009:30 



TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİ 
AB ve Seçilmiş Ülkelerde KOBİ'lerin Banka Kredilerine Erişimi 

 

 60  

Söz konusu programın yanı sıra kamu bankaları tarafından sağlanan kredi 

miktarı artırılmış olup, Ekim 2008-Mart 2009 döneminde JFC tarafından 1.382 

trilyon Japon Yeni tutarında 96.922 adet kredi verilmiştir. Bunların yanı sıra 

bankalara ve finansal kooperatiflere sermaye desteği sağlanmış ve denetim 

ilkelerinde değişiklik yapılarak, KOBİ kredi şartlarının gevşetilmesi amaçlanmıştır. 

3.4. İtalya 

 a. KOBİ Tanımı: 

 AB tanımı geçerli olup KOBİ’ler, 250’den az çalışanı olan işletmeler olarak 

tanımlanmaktadır. 

b. KOBİ’lerin Mevcut Durumu 

İtalya’da 3,8 milyon KOBİ bulunmakta olup, bu işletmeler 12,2 milyon kişi 

istihdam etmekte ve yaklaşık 420 milyar Avro değerinde katma değer yaratmaktadır. 

KOBİ’ler toplam işletmelerin yüzde 99,9’unu, toplam istihdamın yüzde 81’ini ve 

toplam katma değerin ise yüzde 71’ini oluşturmaktadırlar.95 

İtalya’da mikro işletme ağırlıklı bir işletme yapısı bulunmakta olup ortalama 

istihdam sayısı 3’tür. İmalat sanayi işletmelerinin yüzde 84’ü mikro ölçekli işletme 

olup bunlar istihdamın yüzde 25’ini ve katma değerin yüzde 15,3’ünü 

oluşturmaktadırlar.96  

c. KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişiminin Artırılmasına Yönelik Politika ve 

Destekler 

İtalya’da kredi garanti sistemi, esnaf ve sanatkârların kredilere erişimde 

yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla kooperatifleşme hareketleriyle 1957 

yılında doğmuştur.  

Yapılanma: Sistemin güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

kademeli bir yapılanma oluşturulmuştur. Buna göre; sistemin ilk kademesinde Kredi 

Garanti Kuruluşları (KGK) yer almaktadır. KGK’lar, küçük işletmelerin oluşturduğu 

                                                 
95 EUROSTAT, 2005 
96 OECD, 2005:257 
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kooperatifler ve daha büyük firmaların oluşturduğu konsorsiyumlar şeklinde 

örgütlenmiş olup, kâr amacı gütmemektedir. 

 Bu kuruluşlar, sermaye büyüklükleri, üye sayıları, yönetim kapasiteleri açısından 

büyük farklılıklar göstermektedirler. Bazıları sınırlı finansal kaynağa ve üyeye sahip 

yerel yapılarken; diğer bir kısmı güçlü sermayeye, çok sayıda üyeye ve güçlü kredi 

risk değerlendirme araçlarına sahip büyük yapılardır. KGK’ların büyük çoğunluğu 

bir sektöre ve bölgeye odaklanmıştır. Bu kuruluşlar arasında birleşmeler yoluyla 

büyümeye yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.  

Bu yapıların zayıf olması nedeniyle sistemin ikinci kademesinde bu kuruluşlara 

kontr-garanti sağlayan kuruluşlar bulunmaktadır. Bir üst kademede ise temsil, 

koordinasyon ve destekleme görevini yerine getiren ulusal federasyonlar 

bulunmaktadır.  

Yasal Altyapı: İtalya’da uzun yıllar boyunca kredi garanti sistemine yönelik olarak 

yasal bir altyapı oluşturulmamıştır. Bankacılık sisteminde yapılan düzenlemeler ve 

Basel II konusunda bilincin artmasının da etkisiyle, 2003 yılında sistemin yasal 

çerçevesini oluşturan bir Kanun çıkarılmıştır. Ancak gerekli yönetmelikler dört yıl 

sonra uygulamaya konulabilmiştir. Yasal altyapının eksikliği, garanti kuruluşlarının 

bankalar nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini azaltan bir unsur olmuştur. Ancak 

bankalar, işletmeleri yakından tanımaları ve işletmelerde oluşturdukları güven gibi 

nedenlerden ötürü bu kuruluşları, KOBİ’lere ulaşmak için etkili birer araç olarak 

görmüşlerdir.  

Sermaye/ Fon Yapısı: KGK’ların büyüklük ve kapasitelerini sahip oldukları garanti 

fonu belirlemektedir. Bu garanti fonu, üyelerin aidatları, yerel yönetimler, Ticaret ve 

Sanayi Odaları, finansal kuruluşlardan alınan katkılar ve ücret ve komisyonlardan 

oluşan nakit bir kısım ile diğer kuruluşlardan alınan teminatlardan oluşmaktadır. 

Ancak genellikle fonun nakit olan kısmı kullanılmaktadır.  

Risk Paylaşım Miktarı: KGK’lar genellikle kredi riskinin yüzde 50’sini 

üstlenmekte olup bu orana karşılık gelen tutar, bankaya risk fonu olarak 

yatırılmaktadır. Sistemin ikinci kademesinde yer alan kuruluşlar, KGK’ların 

üstlendiği riskin yüzde 90’ına kadar kontr-garanti desteği sağlayabilmektedir. 



TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİ 
AB ve Seçilmiş Ülkelerde KOBİ'lerin Banka Kredilerine Erişimi 

 

 62  

Kredinin kalan kısmı için işletme teminat göstermektedir. Ancak, işletme sermayesi 

kredilerinde teminat alınmamaktadır.97  

Kredi Değerlendirme/ İzleme Yöntemi: Talepler, hem banka hem de KGK’lar 

tarafından birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Bu kuruluşlar daha çok 

işletme sahibinin ve işletmenin yönetim kapasitesi, saygınlığı gibi nitel özelliklere 

dayalı değerlendirme yapmaktadırlar. Ancak küçük KGK’lar, kaynaklarının ve 

kapasitelerinin yetersizliğinden dolayı kendileri bir değerlendirme yapmamakta ve 

bankanın yaptığı değerlendirmeyi kabul etmektedir.  

Ücretler:  

Garanti ücreti: Kısa vadeli krediler için verilen garantinin yüzde 0,5-1,5’i, diğer 

kredilerde ise yüzde 0,5- 3’ü kadardır. 

Risk değerlendirme ücreti: KGK’ya üye işletmeler için yaklaşık 100 Avro civarında 

üye olmayan işletmeler için ise bu rakamının 2- 3 katı kadardır. 

 Derecelendirme ücreti: Tüm işletmeler için yaklaşık 300 Avro’dur.  

Bunların yanı sıra işletmelerden bir defaya mahsus olarak garanti verilen tutarın 

yüzde 1’i kadar bir ücret alınmaktadır. 

Kamu Desteği: Sistemin kaynaklarının kısıtlı olduğu düşünüldüğünde 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında kamu desteğinin büyük etkisi vardır. Sağlanan 

desteği iki başlık altında toplamak mümkündür: 

1. En alt düzeydeki kredi garanti kuruluşlarını güçlendirmeye yönelik 

destekler: Bölgelere tahsis edilen ulusal fonlar veya AB fonlarının KGK’lara 

tahsis edilmesi veya bölge yönetimleri tarafından bu kuruluşlara sermaye 

desteği sağlanması şeklinde olabilmektedir. Böylelikle yerel yönetimler, 

KGK’ların yönetiminde söz sahibi olmaktadır. Bu durum, KGK’ların 

yönetim kapasitesini artırdığı gibi bankalar nezdinde itibarını da 

artırmaktadır.   

                                                 
97 European Commission, 2006b:6 
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2. İkinci düzeydeki garanti kuruluşlarını güçlendirmeye yönelik destekler: 

Bu kuruluşlara da kamu tarafından sermaye veya kredi desteği 

sağlanmaktadır. 

İstatistikler: Düzenli ve sağlıklı istatistiklerin olmaması ve birleşmeler nedeniyle 

sayılarının çok hızlı değişmesi nedenlerinden ötürü KGK’ların kesin sayısı 

bilinmemekle birlikte 500 civarında oldukları tahmin edilmektedir.98 Bu sistem, 

AB’deki diğer garanti sistemleri arasında gerek ulaştığı işletme sayısı, gerekse 

sağlanan kefalet açısından önemli bir yere sahiptir. İtalya’da KGK’lar yaklaşık 1 

milyon üyeye (AB’deki kredi garanti sistemi müşterilerinin yaklaşık yüzde 70’i) 

sahip olup AB ülkelerinde sağlanan garantinin yüzde 41’i kadar garanti 

sağlamaktadır. Ayrıca kredi garanti miktarının GSYH’ya oranının en yüksek olduğu 

AB ülkesi de İtalya’dır (yüzde 1,4). Esnaf ve sanatkârlara verilen kredilerin yaklaşık 

yüzde 20’si KGK’lar aracılığıyla verilmektedir.99  

3.5. Güney Kore 

a. KOBİ Tanımı 

Güney Kore’de KOBİ tanımı, çalışan sayısı ve ödenmiş sermaye ölçütleri 

kullanılarak yapılmış olup sektörler itibarıyla değişmektedir. 

Tablo 3.4. Güney Kore KOBİ Tanımı 

  KOBİ Mikro İşletme 

 Sektörler 
Çalışan 
Sayısı 

Ödenmiş Sermaye veya 
Satış Miktarı 

Çalışan Sayısı 

İmalat <300 <8 milyar won <50 

Madencilik, İnşaat, Ulaştırma <300 <3 milyar won <50 

Toptan Ticaret, Oteller <300 30 milyar won <10 
Bilim ve Teknoloji Hizmetleri, İş 
Destek Hizmetleri, Eğlence 
Hizmetleri <200 

<10 milyar won          
(Satış M.) <10 

Diğer <100 
<5 milyar won           

(Satış M.) <10 
*2010 yılı itibarıyla 1 ABD Doları ortalama 1.140  won’dur. 

 

                                                 
98 Vincentiis at al., 2008:46 
99 Vincentiis at al., 2008:39 
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b. KOBİ’lerin Mevcut Durumu 

Güney Kore İstatistik Ofisinin 2006 yılı verilerine göre 3.017.787 adet KOBİ 

bulunmakta olup bu işletmeler 10,8 milyon kişi istihdam etmektedir. KOBİ’ler, tüm 

işletmelerin yüzde 99,9’unu ve özel sektör istihdamının yüzde 87,5’ini 

oluşturmaktadır. KOBİ’lerin yüzde 94’ü 10’dan az kişi istihdam etmektedir. 

c. KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişiminin Artırılmasına Yönelik Politika ve 

Destekler 

 Kredi Destekleri 

Güney Kore’de KOBİ’lerin banka kredilerine erişimlerini artırmak amacıyla 

faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar şunlardır: 

 

Güney Kore Merkez Bankası: Bankalara, KOBİ’lere kredi sağlamaları amacıyla 

düşük faizli fon temin etmektedir. 

Güney Kore Sanayi Bankası (Industrial Bank of Korea): 1961 yılında kurulmuş olup 

KOBİ’ler alanında özelleşmiş tek kamu bankasıdır. Banka, özellikle özel bankaların 

faiz oranlarını yükselttiği ve kredileri azalttığı kriz dönemlerinde küçük işletmelere 

uygun koşullu kredi imkânları sağlamaktadır. 2002 yılı sonu itibarıyla KOBİ’lere 

30,4 trilyon won kredi sağlanmış olup bu tutar yerli bankalar tarafından KOBİ’lere 

sağlanan kredilerin yüzde 16’sı kadardır. Banka tarafından sağlanan kredilerin 

yaklaşık yüzde 66’sı imalat sanayi sektörüne verilmektedir. Banka, politika 

öncelikleri doğrultusunda küçük işletmelere, yeni girişimcilere, büyüme potansiyeli 

olan teknolojik işletmelere ve dış ticaret yapan KOBİ’lere kredi sağlayarak KOBİ 

finansmanında diğer ticari bankalardan farklı bir rol oynamaktadır. 

 

 Kredi Garanti Sistemi 

Güney Kore’de kredi garanti sisteminin temelleri 1961 yılında bir fon 

oluşturulmasıyla atılmış daha sonraki yıllarda bu alanda önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. KODIT (Korea Credit) ve KIBO  (Kisul Bojiung), Güney Kore’deki 
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temel kredi garanti kuruluşlarıdır. Bunların yanı sıra 16 adet küçük ölçekli kredi 

garanti kuruluşu da bulunmaktadır.  

KODIT, bağımsız bir kuruluş olmakla birlikte Ekonomi Bakanlığı’nın 

kontrolüne tabiidir. Bu kuruluşun 85 şubesi bulunmakta olup farklı sektörlerde 

faaliyet gösteren KOBİ’lerin tümüne yönelik hizmet vermektedir. KIBO,1986 

yılında KODIT’in bir birimi olarak faaliyetlerine başlamış olup, 1989 yılında 

ayrılarak bağımsız bir kuruluş haline gelmiştir. KIBO, yenilikçi ve teknoloji yoğun 

sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere garanti desteği sağlamaktadır. Bu işletmeler, 

çoğunlukla 5 yıldan az süredir faaliyet gösteren, yenilikçi ve/veya bilgi teknolojileri, 

nanoteknoloji, biyoteknoloji, uzay teknolojisi gibi sektörlerde bulunan KOBİ’lerdir. 

Diğer garanti kuruluşları ise, bulundukları bölgelerdeki belediyelere bağlı olarak 

faaliyet gösteren küçük ölçekli yapılar olup bölgesel düzeyde mikro işletmelere 

hizmet vermektedirler. 

Güney Kore’de 2005 yılı sonu itibarıyla kredi garanti sistemi tarafından 

yaklaşık 36 milyar Avro tutarında 400 bin adet teminat sağlanmıştır. İşletmeler 

birden fazla kredi garanti kuruluşundan destek alabilmekte olup 350 bin civarında 

KOBİ teminat desteği almıştır.100 Böylelikle kredi garanti sistemi ile tüm KOBİ’lerin 

yaklaşık yüzde 10’una ulaşılmıştır.  

Tablo 3.5 Güney Kore'deki Kredi Garanti Sistemine İlişkin Veriler 

  
Çalışan Sayısı 

2005 Yılı Sonu İtibarıyla 
Toplam Kefalet Miktarı 

(Milyon Avro) 
Kefalet Sayısı 

KODIT 2.177 24.584 223.446

KIBO 975 9.091 67.642

Diğer kredi garanti 
kuruluşları* 31 168 8.514
* Her bir kuruluş için ortalama veridir.   
Kaynak: The Guarantee Systems and The SMEs Access To Credit, 2008:189 
 
 

                                                 
100 Vincentiis at al., 2008:189 
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3.6. Genel Değerlendirme 

Seçilen ülkelerde KOBİ’lere yönelik kamu finansman desteklerinin 

incelenmesi sonucunda Türkiye için örnek teşkil edebilecek hususlar ve başarılı 

uygulamalar şu şekilde özetlenebilir: 

 Farklı işletme türlerine ve ihtiyaçlara hitap edecek nitelikte destek 

programları geliştirilerek, sunulan hizmetler çeşitlendirilmektedir. 

 Uygulanan programlara ilişkin hedefler ve performans göstergeleri 

belirlenerek, program sonuçları bu çerçevede değerlendirilmektedir. 

 Destek programları aracılığıyla sağlanan krediler, genellikle uzun vadeli 

olmakta ve faizleri için bir üst sınır ve/veya aralık belirlenmektedir. 

 ABD, Japonya ve Güney Kore uygulamalarında kamu finans kuruluşları 

aracılığıyla politika öncelikleri doğrultusunda kredi desteği 

sağlanmaktadır. Bu destekler, çoğunlukla bankaların vermek istemediği 

veya vermekte zorlandığı nitelikte krediler (uzun vadeli krediler, 

kadınlara ve yeni girişimcilere yönelik krediler, yenilikçi ve teknolojik 

işletmelere yönelik krediler gibi) olmaktadır. Bu şekilde kamu finans 

kuruluşları, özel bankaların yetersiz kaldığı alanları tamamlamaya 

çalışmakta olup özellikle ekonominin krizde olduğu dönemlerde 

faaliyetlerini artırmaktadırlar. 

 İtalya’daki kredi garanti sistemi ile Türkiye’deki kefalet kooperatifleri, 

örgütlenme biçimi bakımından büyük benzerlik göstermektedir. Ancak 

İtalya’daki sistem daha gelişmiş olup işletmelerin bankalarla daha iyi 

ilişkiler kurabilmelerini ve daha uygun koşullarda kredi alabilmelerini 

sağlamaktadır. Kredi garanti kuruluşları işletmeleri daha yakından analiz 

ederek bankaların yükünü hafifletmekte ve maliyetlerini düşürmektedir. 

Bankalar da maliyetlerdeki bu azalışı kredi faizlerinde düşüş olarak 

işletmelere yansıtmaktadırlar.  

 Güney Kore’nin teknoloji ve yenilikçiliğe verdiği önem, KOBİ finansman 

politikalarına da yön vermiştir. Bu çerçevede, teknoloji sektörlerindeki 
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işletmelere ve yeni girişimcilere yönelik ayrı bir kredi garanti kuruluşu 

oluşturulmuştur.  

 Kredi ve garanti programlarında finansal desteğin yanı sıra eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri de sağlanmaktadır. 
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4. TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİM 

DURUMUNUN ANALİZİ 

4.1. KOBİ Finansmanına Yönelik Politikalar 

Cumhuriyetin ilk yıllarında sermaye birikimi ve özel sektörün yetersizliği 

nedeniyle esnaf ve sanatkâr ile küçük meslek sahiplerinin desteklenmesi gereği 

ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, bu kesime kaynak aktarmak ve sermaye birikimini 

başlatmak amacıyla 1933 yılında Halk Bankası kurulmuştur. 1950’li yıllardan 

itibaren ise esnaf ve sanatkârların krediye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla Esnaf 

ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) oluşturulmaya başlanmıştır. 

Bundan sonraki süreçte bu kesimin finansmana erişimlerinin artırılmasına yönelik 

politikalar önem kazanmıştır. 

Milli tasarrufları artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği 

önceliklere yöneltmek ve iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla 

sağlamak amacıyla 1960’lı yıllarda Planlı Kalkınma Dönemine geçilmiştir.101 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1963-1967), küçük sanayiye Halk 

Bankası tarafından ESKKK’lar aracılığıyla sağlanan kredilerin işleyişindeki sorunlar 

ortaya konularak kredi miktarının artırılacağı ve kredi maliyetlerini azaltıcı tedbirler 

alınacağı ifade edilmiştir.102 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1968-1972), küçük 

sanayici ile esnaf ve sanatkârların üretim ve finansman sorunları ele alınmış ve bu 

kesimlerin kredi sorunlarının, birbirinden ayrı olarak, farklı özellikleri ve ihtiyaçları 

göz önünde bulundurularak ele alınmasına yönelik tedbirler geliştirilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1973-1977), küçük sanayici ile esnaf 

ve sanatkârların finansman ihtiyacının karşılanmasında kredileri etkili kılma, Plan 

hedeflerinden biri olarak belirlenmiştir. Küçük sanayici ile esnaf ve sanatkârların 

kredilendirilmesi konusunda Halk Bankası’nın kredi ihtiyaçları farklı olan kesimleri 

birlikte ele almak zorunda olmasının karşılaştığı en önemli sorun olduğu 

belirtilmiştir. Diğer taraftan, kefalet kooperatiflerinin sayısının ve talep edilen kredi 

                                                 
101 DPT, 1963:2 
102 DPT, 1963:363 
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miktarının, Halk Bankası kaynaklarından daha hızlı artmasının kredilerin yetersiz 

miktarlara bölünmesine yol açtığı ifade edilmiştir.  

Belirlenen sorunların çözümüne yönelik olarak; kredilerin verilmesinde 

işletmelerin farklı özelliklerinin göz önünde bulundurulacağı ve kooperatiflerin 

sayısının, bankanın finansman imkânlarındaki değişimle paralel bir şekilde 

belirleneceği ifade edilmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında (1979-1983), Halk Bankası’nın 

esnaf ve sanatkârların üretim faaliyetlerini geliştirici bir kredi politikası izlemesine 

ve kooperatiflerin güçlendirilmesine yönelik politikalar belirlenmiştir. Beşinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) döneminde de benzer şekilde Halk Bankasının 

kaynaklarının kullandırılmasında kuruluş ilkelerine uygun şekilde, sermayenin etkin 

kullanımını ve teknolojik gelişmeyi gözeten küçük sanayi işletmeleri ile esnaf ve 

sanatkârlara ağırlık verileceği ve kredi imkanlarının geliştirileceği belirtilmiştir. 

Türkiye’de 90’lı yılların başlarından itibaren KOBİ’lere daha fazla önem 

verilmeye başlanmış olup geliştirilmelerine yönelik politika ve destek yapılanmaları 

oluşturma çabaları artmıştır. 1990 öncesi dönemde özellikle esnaf ve sanatkârlara 

uygun koşullu finansman imkânları sağlamaya yönelik politikalar uygulanmakla 

birlikte, KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarının belirlenmesine ve finansman 

imkânlarının artırılmasına yönelik önemli adımlar beşinci Plan sonrası dönemde 

atılmıştır.  

KOBİ’lerin desteklemesine yönelik en önemli adım olarak 1990 yılında 

KOSGEB kurulmuştur. Ayrıca 1990’lı yıllarda birçok finansal aracın altyapıları 

oluşturulmuştur. 1993 yılında KOBİ’lere sermaye desteği sağlamak amacıyla KOBİ 

Yatırımlarına Ortaklık A.Ş. ve KOBİ’lere teminat desteği sağlamak amacıyla KGF 

A.Ş. kurulmuştur. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında (1990-1994), küçük işletmelere 

verilmekte olan ucuz kredilerin artırılmasına, proje bazındaki kredi taleplerinin 

ipotek karşılığı olmadan değerlendirilmesini sağlayacak bir sistemin geliştirilmesine 

ve küçük işletmeler için başta finans yönetimi olmak üzere eğitim programlarının 

düzenlenmesine yönelik politikalar belirlenmiştir.  
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Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000), KOBİ’lere yönelik 

finansman olanaklarının artırılması amacıyla gerekli mevzuat düzenlemelerinin 

gerçekleştirileceği, risk sermayesi sistemine ve kredi garanti sistemine işlerlik 

kazandırılacağı ifade edilmiştir. Bankacılık sistemine ilişkin ise; kamu kesiminin 

bankacılık kesimi içindeki payını azaltmak ve serbest piyasa koşulları altında 

kaynakların daha rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla Ziraat Bankası ve Halk 

Bankası dışındaki kamu bankalarının özelleştirilmesine hız verileceği ve söz konusu 

kamu bankalarının ihtisas görevlerine uygun yönetim, organizasyon ve kaynak 

yapısına kavuşturulacağı belirtilmiştir. 

Bu dönemde 96/8615 sayılı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yatırımlarında 

Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmıştır. Karar kapsamında 

KOBİ yatırımlarına uygun faizli kredi kullandırılmış ve vergi istisnası 

uygulamalarından yararlanma hakkı tanınmıştır. 99/12474 sayılı Karar ile de 

KOBİ'lere sağlanan kredilerin üst sınırı artırılmış ve kredi geri ödemelerinde 

kolaylıklar getirilmiştir. Bu dönemde, işletmelere kullandırılan krediler içinde, KOBİ 

kredilerinin payının artırılması amacıyla yapılan çalışmalardan beklenen başarı elde 

edilememiştir.  

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (2001-2005), KOBİ’lerin banka 

kredilerinden aldıkları payın yüzde 5 civarında olduğu belirtilerek bu işletmelerin 

toplam kredi hacmi içindeki payının artırılmasına yönelik tedbirler alınacağı ifade 

edilmiştir.103 Bu çerçevede, KOBİ’lerin modern finansman araçları ve kurumlarıyla 

destekleneceği ve kredi garanti fonu, risk sermayesi, gayrimenkul yatırım ortaklığı 

gibi finansman uygulamalarının yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir. Bu amaçlarla, 

KOBİ’lerin sermaye piyasalarına menkul kıymet ihraç edebilmelerini sağlamak, 

kredi garanti fonunu güçlendirmek ve girişim sermayesi sistemini geliştirmek üzere 

gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerin yapılacağı ifade edilmiştir. 

Bu Plan döneminde KOSGEB tarafından bankalar aracılığıyla sıfır faizli 

kredi desteği uygulaması başlatılmıştır. KOBİ’lerin geliştirilmesi ve rekabet 

güçlerinin artırılması amacıyla 2004 yılında KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2004-

                                                 
103 DPT, 2000:124-125 
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2006) hazırlanarak, bu kesime yönelik politikalar bir bütün olarak ve detaylı bir 

şekilde ele alınmıştır.  

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) KOBİ’lerin geliştirilmesine 

yönelik politikalar “Rekabet Gücünün Artırılması” gelişme ekseni altında ele 

alınmıştır. Belirlenen bu stratejik amaca ulaşılması için “İş Ortamının İyileştirilmesi” 

ve “Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin 

Sağlanması” politika öncelikleri belirlenmiştir. 

İş ortamı şartlarının iyileştirilmesi amacıyla işletmelerin uygun koşullu 

finansman kaynaklarına erişiminin sağlanacağı ve kaynakların çeşitlendirileceği 

ifade edilmiştir. Bu amaçla, girişim sermayesi, başlangıç sermayesi ve kredi garanti 

sisteminin geliştirileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan, işletmelerin 

kurumsallaşmasının sağlanması yoluyla da finansmana erişimlerinin artırılmasına 

çalışılacağı ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere, oluşturulan politikalarda işletmelerin 

finansmana erişimlerinin artırılması için uygun koşullu finansman imkânlarının 

yaratılmasının yanı sıra işletmelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesinin de 

önemli olduğu hususu öne çıkmaktadır. 

Bu Plan döneminde, KOBİ’lerin finansman imkânlarının artırılması amacıyla 

oluşturulmuş desteklerin sayısı ve miktarı artırılmıştır. Bu kapsamda, KOSGEB kredi 

faiz desteği uygulamalarının bütçesi yükseltilmiş ve kamu bankalarının yanı sıra özel 

bankalar da sisteme dahil edilmiştir. Ayrıca KGF’nin sermayesi ve şube sayısı 

artırılmış, Halk Bankası kredilerinden yararlanan esnaf ve sanatkâr sayısı artırılmış, 

sağlanan esnaf kredilerinin faizleri düşürülmüş ve üst sınırları yükseltilmiştir. 

Bu Plan döneminde KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, 2007-2009 yıllarını 

kapsayacak şekilde yeniden hazırlanmıştır. “İş Ortamının İyileştirilmesi” Strateji 

Alanı altında KOBİ’lerin banka kredilerine erişiminin artırılmasına, girişim 

sermayesi, kredi garanti sistemi gibi araçların geliştirilmesine ve KOBİ’lerin 

finansman imkânları hakkında bilgilendirilmelerine yönelik politikalar 

oluşturulmuştur. Kredi garanti sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak sistemin 

daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesi, banka ve finans kuruluşlarının sisteme dahil 
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edilmesi, yasal altyapının oluşturulması ve kaynaklarının artırılması stratejileri 

belirlenmiştir.  

2010 yılında Esnaf ve Sanatkarlara yönelik Değişim, Dönüşüm ve Destek 

Strateji ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu kapsamda, finansmana erişimin 

sağlanması, strateji alanlarından biri olarak belirlenerek bu kesime sağlanan kredi 

desteklerinin iyileştirilmesine yönelik tedbirler geliştirilmiştir. 

4.2. Türkiye’de Kredi Dışındaki KOBİ Finansman Araçları 

Girişim Sermayesi 

Türkiye’de girişim sermayesi faaliyetlerine ilişkin ilk yasal düzenleme 1993 

yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım 

Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile yapılmıştır. Bu kapsamda Girişim Sermayesi 

Yatırım Ortaklıkları, kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini 

esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklar olarak 

tanımlanmıştır. Bu çerçevede, 1993 yılında KOSGEB ve TOBB ortaklığında KOBİ 

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (KOBİ A.Ş) kurulmuştur. Ancak şirket 

faaliyetlerine aktif olarak 2004 yılından sonra başlayabilmiştir. 2010 yılı sonu 

itibarıyla şirketin sermayesi 38 milyon TL olup toplam 8 şirkete sermaye desteği 

sağlayarak ortak olmuş durumdadır. 

Türkiye’de bu alanda 1990’lı yıllarda bankalar tarafından da bazı girişimler 

başlatılmıştır. Bunlardan biri olan Vakıf Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş 1996 

yılında kurulmuş, ancak şirket 2005 yılında tasfiye edilmiştir. 2000 yılında ise İş 

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurulmuştur. 2010 yılı sonu itibarıyla kuruluşun 

12 adet işletmede yaklaşık 71 milyon ABD Doları tutarında yatırımı bulunmaktadır. 

Bunların yanı sıra Türkiye’de yabancı girişim sermayesi şirketleri de faaliyet 

göstermektedir. Alliance Capital, Merrill Lynch, Providence Capital, Morgan Stanley 

gibi şirketler bugüne kadar Türkiye’de çeşitli yatırımlarda bulunmuşlardır. 

Türkiye’de girişim sermayesi alanında sağlanan destekler gelişmiş ülkelerle 

karşılaştırıldığında çok kısıtlı düzeyde olup sistemin geliştirilmesi özellikle yenilikçi 
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ve yüksek teknoloji sektörlerinde yer alan KOBİ’lerin ve yeni girişimcilerin 

desteklenmesi için önem arz etmektedir. 

KOBİ Borsası 

Türkiye’de İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Ulusal Pazar, İkinci 

Ulusal Pazar ve Yeni Ekonomi Pazarı olmak üzere üç ana Pazar işlem görmektedir. 

Bunlardan; İkinci Ulusal Pazar, Ulusal Pazarın kotasyon koşullarını yerine 

getiremeyen KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yararlanmalarını sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. Yeni Ekonomi Pazarı ise telekomünikasyon, bilişim, elektronik, 

bilgisayar üretim, yazılım ve donanım, medya veya Borsa Yönetim Kurulu’nca kabul 

edilecek benzeri alanlarda faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin, sermaye 

piyasasından kaynak elde etmesi amacıyla oluşturulmuştur.104 Her iki pazarda da 

kotasyon koşulları oldukça esnek olmasına rağmen istenilen düzeyde bir gelişme 

kaydedilememiştir. 2010 yılı sonu itibarıyla İkinci Ulusal Pazar’da 2 adet, Yeni 

Ekonomi Pazarında ise 21 adet şirketin hisseleri işlem görmektedir. Bu durum büyük 

ölçüde KOBİ’lerin önemli bir kısmının kurumsallaşma düzeyinin düşük, bu 

konudaki bilinç düzeylerinin yetersiz olması gibi nedenlerden ötürü borsaya açılma 

şartlarını yerine getirememelerinden kaynaklanmaktadır. 

KOBİ’lerin sermaye piyasalarından yararlanmasını sağlayacak etkili bir 

yapılanmaya duyulan ihtiyaçtan hareketle, 2009 yılında KOBİ’lere yönelik İMKB 

bünyesinde ayrı bir piyasa olarak Gelişen İşletmeler Piyasası kurulmuş ve çalışma 

usul ve esaslarını belirleyen bir Yönetmelik105 yayımlanmıştır. KOBİ Borsası olarak 

da adlandırılan bu piyasada KOBİ’lerin işlem görebilmesini kolaylaştırmak amacıyla 

kabul şartları kolaylaştırılmış, bazı muafiyetler sağlanmış, ücretlerde indirimler ve 

yükümlülüklerde azaltmalar yapılmıştır.106 

Sermaye piyasalarından sağlanan finansmanda, işletmelerin nakit akışını 

zorlayabilecek geri ödeme zorunlulukları bulunmamakta olup işletmelerin sermaye 

                                                 
104 Emre ve Budak, 2006: 4-6 
105 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği. 
106 IMKB.11.10.2010. 
<http://www.imkb.gov.tr/Libraries/gelisen_isletmeler_piyasasi/Geli%C5%9Fen_%C4%B0%C5%9Fletmeler_Piy
asas%C4%B1_K%C4%B1lavuzu_2010_pdf.sflb.ashx> 
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yapıları güçlendirilmektedir. Ayrıca artan sermaye oranları ile işletmelerin 

borçlanma kapasiteleri de artmakta ve kredi bulmaları kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla 

büyümek isteyen işletmeler için borsaya açılmak uygun bir yöntemdir.  

Türkiye’de KOBİ borsasının işler hale gelebilmesi için bu konuda KOBİ’lere 

öncelikle eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilerek bilgi ve bilinç düzeylerinin 

artırılması gerekmektedir. Ayrıca KOBİ’lere kurumsallaşma düzeylerini artırma ve 

borsaya açılma yükümlülüklerini yerine getirme konularında danışmanlık ve mali 

destek verilmesi de önem taşımaktadır. 

Finansal Kiralama 

Türkiye’de finansal kiralama uygulamaları 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı 

Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. 1985-2009 yılları arasında 

yaklaşık 45 milyar ABD doları tutarında yatırım malı finansal kiralama yoluyla 

finanse edilmiştir. Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren kuruluş sayısında 2006 

yılından itibaren önemli bir azalma yaşanmış olup 2006 yılında 81 olan kuruluş 

sayısı 2010 yılı Haziran ayı itibarıyla 46’ya düşmüştür.107 

 Dünyada ve Türkiye’de finansal kiralama işlemlerine ilişkin veriler 

incelendiğinde; Türkiye’deki işlem hacminin ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve 

İtalya gibi gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduğu görülmektedir. Finansal 

kiralama işlemlerinin yatırımlardaki payına bakıldığında ise ABD, Almanya, İtalya, 

İngiltere ve Polonya’da yatırımların yüzde 15-20’sinin; Fransa ve Güney Kore’de 

yüzde 10-12’sinin, Japonya, İspanya ve Türkiye’de ise 6-7’sinin finansal kiralama 

yöntemiyle finanse edildiği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                 
107 BDDK, 2010a:17 
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Tablo 4.1. Dünyada Finansal Kiralama İşlem Hacmi ve Yatırımlardaki Payı 
(2008) 

  İşlem Hacmi                   
(Milyar ABD Doları) 

Yatırımlardaki Payı 
(Yüzde) 

ABD 110,0 16,4
Almanya 71,6 16,2
Japonya 67,0 7,2
Fransa 40,2 12,2
İtalya 39,7 16,9
Güney Kore 7,9 10,5
İngiltere 19,2 20,6
Polonya 12,5 14,9
İspanya 17,0 6,1
Türkiye 4,7 7,1
Kaynak: Finansal Kiralama Derneği, 2010 

2009 yılında Türkiye’de finansal kiralama işlem hacmi bir önceki yıla oranla 

yüzde 53 azalarak 2,2 milyar ABD Dolarına, sözleşme sayısı ise yüzde 69 azalarak 

6.197’ye düşmüştür. 2010 yılının ilk 6 ayında ise 2009 yılının aynı dönemine kıyasla 

işlem hacmi yüzde 31 artarak 1,3 milyar ABD Dolarına, sözleşme adeti ise yüzde 70 

artarak 4.631’e yükselmiştir.108 Bu verilerden sektörün küresel krizden olumsuz 

etkilenmekle birlikte 2010 yılında toparlanma sürecine girdiğini söylemek 

mümkündür. 

Faktoring 

Türkiye’de faktoring işlemleri 1988 yılında bir banka tarafından başlatılmış 

olup ilk faktoring şirketi 1990 yılında kurulmuştur. Bu yıldan itibaren de sektörde 

şirket sayısı artmaya başlamıştır. 

Faktoring şirketi, KOBİ’lerin yurt içi satışlarından doğan alacaklarının tahsili 

işlemlerini yürüttüğü gibi, yurt dışı işlemlerde de ihracatı kolaylaştırmakta, sunduğu 

finansman yanında ihracat bedelinin ödenmesini garanti etmekte ve bu bedelin 

vadesinden önce yurda getirilmesine olanak sağlamaktadır. 

Türkiye’de faktoring, özellikle yasal altyapısının oluşturulduğu 1994 yılından 

itibaren, hızlı bir gelişme süreci içine girmiştir. Sektörün aktif büyüklüğü Haziran 

                                                 
108http://www.fider.org.tr/wswFiles/document/document_158/2010%20FİDER%20%20II.Dönem%20
ve%20Yıllık%20Özet%20İstatistikler.pdf 
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2010 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,7 artarak 12,3 milyar 

TL’ye yükselmiştir. Türkiye’de 2010 yılı Haziran ayı itibarıyla 81 adet faktoring 

kuruluşu bulunmaktadır. Sektör hizmetlerinde yararlanan müşteri sayısı geçen yılın 

aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 50.869’a yükselmiştir.109 

4.3. KOBİ’lerin Kredilere Erişimi  

4.3.1. Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü 

Türkiye’de yaklaşık yüzde 80’i bankacılık sektöründen oluşan finans sistemi, 

tarihsel olarak özel sektör yatırımlarını desteklemekte yetersiz kalmış, sistemdeki 

fonlar daha çok devlet tahvillerine ve az sayıdaki büyük işletmeye tahsis 

edilmiştir.110 Bu süreçte küçük işletmeler ile esnaf ve sanatkârlara ağırlıklı olarak 

kamu bankaları tarafından kredi sağlanmış olup, bu kesimin kredilerden aldıkları pay 

oldukça sınırlı kalmıştır.111  

Türkiye’de 1990’lı yıllarda ekonomide yaşanan olumsuzluklar, bankacılık 

sektörünün özellikle kur, faiz ve likidite risklerinin yüksek düzeyde gerçekleşmesine 

neden olmuş ve kredi arzının büyümesini sınırlandırmıştır.112 2001 krizinden sonra 

yeniden yapılandırılan bankacılık sektörü, büyük ölçüde güçlenmiş olup, 

makroekonomik istikrarın da sağlanmasıyla birlikte kredilendirme faaliyetlerinde 

artış görülmüştür (Bkz.: Grafik 4.1). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 DPT, 2007b: 26-27 
110 Dünya Bankası, 2007:128 
111 DPT, 2004b:9 
112 TBB, 2008:25 
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Grafik 4.1. Yıllar İtibarıyla Toplam Banka Aktifleri İçinde Kredilerin Payı 
(Yüzde) 
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 Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, BDDK, 2011 

Türkiye’de banka aktifleri içinde toplam kredilerin payı, 1980’li yıllarda 

ortalama yüzde 46 iken, 1990’lı yıllarda ortalama yüzde 39’a düşmüştür. 2001’de 

yaşanan kriz nedeniyle ise bu oran yüzde 25’e gerilemiştir. Bu yıldan itibaren ise 

banka aktifleri içinde kredilerin payı, 2008 yılına kadar sürekli artış göstererek yüzde 

50’ye yükselmiştir. Ancak, 2009 yılında küresel krizin etkisiyle yüzde 47’ye 

gerileyen bu oran, 2010 yılında yeniden artışa geçerek yıl sonu itibarıyla yüzde 52’ye 

yükselmiştir. Bu verilerden, 2002 yılı sonrası dönemde bankacılık sektörünün 

kredilendirme işlevini daha fazla yerine getirir duruma geldiği anlaşılmaktadır. Bu 

durum, bir taraftan bankacılık sektöründe yaşanan yeniden yapılanma sürecinden 

diğer taraftan ise uluslar arası finans piyasalarında, küresel ekonomik büyümede ve 

Türkiye ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelerden kaynaklanmaktadır.113 

2007 yılı sonu itibarıyla çeşitli ülkelerde özel sektör kredilerinin GSYH 

içindeki payları Grafik 4.2’de gösterilmiştir. Buna göre; Türkiye’de 2007 yılında 

özel sektöre verilen krediler, GSYH’nin yüzde 26’sı kadarken, bu oran ABD’de 

yüzde 202; Almanya, Güney Kore, Fransa, Japonya ve İtalya’da yüzde 100 

civarında; Hindistan, Polonya, Brezilya ve Rusya gibi bazı ülkelerde ise yüzde 30-45 

                                                 
113 TBB, 2008:ix 
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aralığındadır. Bu gösterge bakımından Türkiye, Meksika hariç diğer ülkelere göre 

geri durumdadır. 

Grafik 4.2. Çeşitli Ülkelerde Özel Sektör Kredilerinin GSYH İçindeki Payı, 
2007 (Yüzde) 
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 Kaynak: Dünya Bankası, Database on Financial Development and Structure, Mayıs 2009 

 

 Görüldüğü üzere; son yıllarda kredilendirme faaliyetlerinde yaşanan 

yükselişe rağmen, finansal sistemin özel sektörü fonlama hacmi ve kapasitesi 

bakımından Türkiye hâlâ gelişmiş ve benzer gelir düzeyindeki birçok ülkenin 

gerisindedir. 

Tablo 4.2’de seçilmiş bazı ülkeler ile Türkiye’de 2009 yılı sonu itibarıyla reel 

sektör kredi miktarları, bu kredilere uygulanan faiz oranları ile toplam işletme sayısı 

bilgileri verilmektedir. Buna göre; Türkiye’deki işletme sayısına yakın değerde 

işletmeye sahip olan Almanya, İspanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin, Türkiye’nin 

yaklaşık 7-8 katı büyüklüğünde krediyi işletmelerine kullandırdıkları görülmektedir. 

Hollanda’da işletme sayısı Türkiye’nin beşte biri kadar olmasına rağmen, işletmelere 

sağlanan kredi miktarı Türkiye’nin yaklaşık üç katıdır. Kredi miktarı bakımından 

Türkiye ile yaklaşık değerlere sahip olan Portekiz ve Belçika’nın işletme sayılarının, 

Türkiye ile kıyaslandığında oldukça düşük olduğu görülmektedir.  
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Reel sektör kredilerine uygulanan faiz oranlarına bakıldığında; bahse konu 

ülkelerde faiz oranları yüzde 3-6 seviyeleri arasında değişirken, Türkiye’de yüzde 

10-25 arasındadır. Bu verilerden Türkiye’de işletmelerin oldukça yüksek faiz 

oranlarıyla kredi kullanabildikleri anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu durum, Türkiye’de 

işletmelerin krediye erişimlerini olumsuz etkileyen önemli bir faktördür. 

Tablo 4.2. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Reel Sektör Kredilerine ve Faiz Oranlarına 
İlişkin Göstergeler 

  Reel Sektöre Verilen 
Krediler (1)               

(Milyar Avro) 

Faiz Oranı (1)  
(Yüzde) 

İşletme Sayısı (2) 
(Bin) 

İspanya 969,4 3,6 2.632
Almanya 901,8 3,2 1.774
İtalya 860,9 2,9 3.847
Fransa 827,7 2,7 2.332
İngiltere 588,7 3,0                            1.530 
Hollanda 342,3 3,1 494
Portekiz 122,3 4,9 861
Belçika 122,5 2,4 402
Türkiye 135,0 10-25 2.474

    Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK, EUROSTAT, TÜİK, 2010 
     (1) 2009 yılı verisidir. 
     (2) 2006 yılı verisidir. 

Reel sektöre sağlanan krediler toplamı, KOBİ kredileri ile daha büyük ölçekli 

işletmelere sağlanan kurumsal ve ticari kredilerden oluşmaktadır. 1990’lı yıllarda 

KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüzde 5 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir.114 Bu yıllarda ortak KOBİ tanımının bulunmaması ve verilerin düzenli 

derlenmemesi nedeniyle söz konusu yıllara ilişkin sağlıklı veriler bulunmamaktadır. 

KOBİ kredi istatistikleri, 2007 yılından itibaren BDDK tarafından düzenli olarak 

yayımlanmaya başlanmıştır. Ancak KOBİ kredilerine ilişkin sektörel ve bölgesel 

veriler bulunmamaktadır. 

Kurumsal ve ticari krediler pazarında müşterilerin pazarlık gücünün nispeten 

fazla olması ve son yıllarda rekabetin artması nedenleriyle kâr marjları düşmeye 

başlamıştır. Bireysel krediler pazarı ise, en kârlı alanlardan biri olmakla birlikte 

2000’li yıllarda bu alanda da bankalar arası rekabet çok fazla artmıştır. Türkiye’de 

kurumsal ve bireysel kredi piyasalarında yaşanan söz konusu gelişmelerin yanı sıra,  

                                                 
114 DPT, 2004:9 
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2000’li yıllarda kamu borçlanma gereğinin azalması ve genel faiz düzeylerinde 

görülen düşüş gibi nedenlerden ötürü KOBİ pazarı daha riskli olmakla birlikte 

taşıdığı kâr potansiyeli nedeniyle bankalar için cazip hale gelmeye başlamıştır. 

KOBİ kredi piyasasının canlanmasında, 2001 krizinden sonra bankacılık 

sisteminin genelinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak, KOBİ bankacılığı alanında 

yaşanan ilerlemelerin de önemli etkisi olmuştur. Bu dönemde kredi değerlendirme 

yöntemleri gibi bankacılık uygulamalarında KOBİ’ler lehine gelişmeler yaşanmaya, 

birçok bankada bu işletmelerin kredilendirilmesine özgü birimler oluşturulmaya 

ve/veya insan kaynağı tahsis edilmeye başlanmıştır.  

4.3.2. Türkiye’de KOBİ Kredilerinin Mevcut Durumu 

2006 Aralık ayında 59,6 milyar TL olan KOBİ kredileri toplamı 2008 yılı 

Haziran ayına kadar sürekli artış göstererek 85,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu 

dönemde KOBİ kredileri yüzde 44 artarken, kurumsal krediler yüzde 62 artış 

göstermiştir. 2008’in ikinci yarısından itibaren KOBİ kredileri düşüşe geçerek 2009 

yılı Haziran ayı sonuna kadar olan dönemde yüzde 7 azalmıştır. Bankacılık sektörü 

toplam kredileri ise, 2008’in ikinci yarısında önceki dönemlere kıyasla daha az bir 

artış göstermiştir(Bkz.:Grafik 4.3). Bu dönemde kredilerin artışında görülen 

yavaşlama eğilimi, özellikle KOBİ kredilerindeki gerilemenin etkisiyle, 2009 yılının 

ilk döneminde yerini durgunluğa bırakmıştır. Bu gelişmede, küresel krizin etkisiyle 

bankaların daha az riskli plasmanlara yönelmesi, kredi koşullarının sıkılaşması ve 

ekonomik faaliyetteki daralma nedeniyle kredi talebinin azalması etkili olmuştur.115  

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 DPT, 2009:94 
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Grafik 4.3. 2006-2010 Yılları Arasında KOBİ Kredileri, Ticari/Kurumsal 
Krediler ile Bankacılık Sektörü Toplam Kredilerinin Değişimi 
(Milyar TL)  
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Kaynak: BDDK, İnteraktif Aylık Bültenler, 2011 

2009’un ikinci yarısından itibaren KOBİ kredileri yeniden artmaya başlamış 

olup Haziran 2009-Aralık 2010 döneminde yüzde 58 artarak 125,4 milyar TL’ye 

yükselmiştir. Aynı dönemde ticari/kurumsal krediler ve bankacılık sektörü toplam 

kredileri sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 43 artış göstermiştir.  

Banka kredilerine erişim bakımından küresel krizden en fazla etkilenen kesim 

KOBİ’ler olmuştur. Bu durum, altı aylık dönemler itibarıyla KOBİ kredilerinin 

toplam krediler içindeki payını gösteren Grafik 4.4’den de görülebilmektedir. Aralık 

2006-2007 döneminde KOBİ kredileri toplam kredilerin yüzde 27’si kadardır. 2008 

yılından itibaren bu oran azalmaya başlamış olup 2009 yılı sonu itibarıyla toplam 

banka kredilerinin yüzde 21’ini KOBİ kredileri oluşturmuştur. 2010 yılı Haziran ayı 

itibarıyla ise bu oran yüzde 22’ye, yıl sonu itibarıyla ise yüzde 24’e yükselmiştir. 
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Grafik 4.4. Dönemler İtibarıyla KOBİ Kredilerinin Toplam Krediler 
İçerisindeki Payı (Yüzde) 
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Kaynak: BDDK, İnteraktif Aylık Bülten, 2011 

Aynı şekilde KOBİ kredilerinin reel sektöre verilen toplam krediler içindeki 

payı da, yüzde 40 seviyesinde iken 2009 yılı sonu itibarıyla yüzde 32’ye gerilemiştir. 

2010 yılında bu oran da artış göstererek yıl sonu itibarıyla yüzde 36’ya yükselmiştir. 

Grafik 4.5. Reel Sektöre Verilen Krediler İçinde KOBİ Kredilerinin Payı 
(Yüzde)   
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Kaynak BDDK, İnteraktif Aylık Bülten, 2011 

 Görüldüğü üzere ekonominin genelinde yaşanan olumsuz gelişmeler 

KOBİ’leri krediye erişim bakımından bireysel ve kurumsal kredi kullanıcılarına 

kıyasla daha fazla olumsuz etkilemektedir. Diğer taraftan krizin olumsuz etkisinin 
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azalmasıyla birlikte kredilerin genelinde yaşanan toparlanma sürecinde en fazla artış 

KOBİ kredilerinde yaşanmıştır. Bu durum, KOBİ’lerin krediye erişim bakımından 

makro ekonomik yapıdaki değişimlere oldukça duyarlı olduğunu göstermektedir.  

Tablo 4.3’de toplam bankacılık sektörü kredileri ile KOBİ kredilerinin takibe 

düşen miktarları ve takibe dönüşüm oranları verilmektedir. Aralık 2006-Haziran 

2008 döneminde takipteki toplam krediler yüzde 27, takipteki KOBİ kredileri ise 

yüzde 57 artmıştır. Haziran 2008-Aralık 2009 döneminde ise takipteki toplam 

krediler ile KOBİ kredilerinde yaklaşık yüzde 100’lik bir artış yaşanmıştır. Bu 

durum, 2008’in ikinci yarısından itibaren küresel krizin, kredi kullanan kesimlerin 

ödeme gücünü olumsuz etkilediğini göstermektedir. 2010 yılında ise takipteki toplam 

kredi miktarında yüzde 9, takipteki KOBİ kredi miktarında ise yüzde 14 düşüş 

yaşanmıştır. 

Tablo 4.3. Toplam Banka Kredilerinin ve KOBİ Kredilerinin Takibe Dönüşüm 
Oranı 

Dönem 

Toplam 
Takipteki 

Krediler Miktarı  
(Milyar TL) 

Kredilerin 
Takibe Dönüşüm 

Oranı (1)  
(Yüzde) 

Takipteki KOBİ 
Kredileri 
Miktarı     

(Milyar TL) 

KOBİ 
Kredilerinin 

Takibe Dönüşüm 
Oranı  (Yüzde) 

Ara.06 8,55 3,7 2,16 3,5 
Haz.07 9,44 3,7 2,60 3,7 
Ara.07 10,35 3,5 2,87 3,6 
Haz.08 10,84 3,0 3,39 3,8 
Ara.08 14,05 3,7 4,26 4,8 
Haz.09 18,79 4,9 5,58 6,6 
Ara.09 21,85 5,4 6,85 7,8 
Haz.10 20,99 4,4 6,27 5,9 
Ara. 10 19,99 3,7 5,89 4,6 
(1) Takibe Dönüşüm Oranı = Takipteki Krediler / Brüt Krediler 
Kaynak: BDDK, İnteraktif Aylık Bülten, 2011 

Aralık 2006’da yüzde 3,7 olan bankacılık sektörü kredilerinin takibe 

dönüşüm oranı, Haziran 2008’de yüzde 3’e gerilemiştir. Küresel krizin etkisiyle bu 

tarihten itibaren tekrar artışa geçerek 2009 yılı sonu itibarıyla yüzde 5,4’e 

yükselmiştir. KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranı ise Aralık 2006-Haziran 2008 

döneminde ortalama yüzde 3,7 iken bu tarihten itibaren artarak Aralık 2009 itibarıyla 

yüzde 7,8’e yükselmiştir. Görüldüğü üzere, bankacılık sektörü ortalamasında 
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seyreden KOBİ kredileri takibe dönüşüm oranı, küresel krizin etkisiyle sektör 

ortalamasının oldukça üzerine çıkmıştır. 2010 yılı sonu itibarıyla ise toplam 

kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,7’ye, KOBİ kredileri takibe dönüşüm oranı 

ise yüzde 4,6’ya gerilemiştir. KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranı önemli ölçüde 

azalarak bankacılık sektörü ortalamasına yaklaşmıştır. 

2010 yılı sonu itibarıyla toplam KOBİ kredilerinin yüzde 33’ü mikro, yüzde 

27’si küçük ve yüzde 40’ı orta ölçekli işletmeler tarafından kullanılmaktadır. 2006-

2010 yılları arasında işletme ölçekleri itibarıyla kredilerin paylarındaki değişimlere 

bakıldığında; mikro ve küçük işletmelerin toplam krediler içindeki payı azalırken 

orta ölçekli işletmelerin payının arttığı görülmektedir. Özellikle 2009 ve 2010 

yıllarında mikro işletmeler tarafından kullanılan kredilerin toplam içindeki payında  

önemli bir düşüş yaşanmıştır. Dolayısıyla küresel krizden krediye erişim bakımından 

en fazla etkilenen kesimin mikro işletmeler olduğunu söylemek mümkündür. 

Kredi kullanan işletmeler içinde mikro işletmelerin payının fazla olmasının 

sayıca KOBİ’lerin büyük çoğunluğunu oluşturmalarından kaynaklandığı, orta ölçekli 

işletmelerin payının fazla olmasının ise bu işletmelerin krediye daha kolay 

erişebilmelerinden ve daha büyük miktarlarda kredi kullanmalarından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Grafik 4.6. 2006-2010 Yılları Arasında İşletme Ölçekleri İtibarıyla Kullanılan 
KOBİ Kredilerinin Yüzde Değişimleri 
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Tablo 4.4’de işletme ölçekleri itibarıyla ortalama kredi miktarları yer 

almaktadır. Tablodaki değerler belirtilen tarihler itibarıyla kredi bakiyesinin kredi 

sayısına bölünmesiyle elde edilmiş olup tam olarak ortalama kredi miktarını 

vermemekle birlikte yaklaşık olarak ölçekler arasında karşılaştırma yapma imkânı 

sağlamaktadır. Bu değerlerden görüldüğü üzere küçük ölçekli işletmeler mikro 

işletmelerin yaklaşık 3-4 katı, orta ölçekli işletmeler ise mikro işletmelerin yaklaşık 

10-15 katı büyüklüğünde kredi kullanmaktadır.  

Tablo 4.4. İşletme Ölçekleri İtibarıyla Ortalama Kredi Miktarları (Milyon TL) 

  Mikro Küçük Orta Genel Ortalama 

2006 18,7 53,8 202,8 34,9

2007 30,6 71,8 221,3 55,5

2008 30,7 141,0 466,5 65,0

2009 29,2 136,5 475,0 67,8

2010 38,5 146,4 580,6 91,0
Kaynak: BDDK, İnteraktif Aylık Bültenler, 2011 

4.3.3. Türkiye’de KOBİ’lerin Krediye Erişim Durumlarının Analizi 

Yukarıda KOBİ’lerin banka kredileri kullanımına ilişkin makro veriler ve 

bankacılık sistemine ilişkin birtakım göstergeler analiz edilerek KOBİ’lerin kredi 

kullanım durumları ortaya konulmuştur. Diğer taraftan, son yıllarda KOBİ 

finansmanı alanında yapılan önemli araştırma ve analiz sonuçları şu şekildedir: 

KOSGEB tarafından KOBİ’lere yönelik uygulanan anketin 2006 yıl sonu 

verilerine göre; ankette yer alan 50 bin KOBİ’nin yüzde 37’si daha önce kredi 

kullandığını belirtirken, yüzde 72’si yatırım için ek finansmana, yüzde 57’si ise ilave 

işletme sermayesine ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir.  

Söz konusu araştırmaya göre mikro işletmelerin yüzde 25’i, küçük 

işletmelerin yüzde 45’i ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 60’ı kredi kullandığını 

ifade etmiştir. İşletme sermayesi 50 bin TL’nin altında olan işletmelerin yüzde 25’i, 

50-150 bin TL arasında olanların yüzde 27’si, 151-300 bin TL arasında olanların 

yüzde 47’si ve 300 bin TL’nin üzerinde olanların ise yüzde 53’ü kredi 
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kullanmıştır.116 Bu verilerden işletmelerin ölçeği ve sermaye miktarı arttıkça kredi 

kullanımlarının da arttığı anlaşılmaktadır.  

2005 ve 2008 yıllarında Türkiye’nin görece az gelişmiş bölgelerindeki 50’den 

az çalışanı olan işletmelerin finansmana erişimlerinin analiz edilmesi amacıyla 

yapılan araştırmalarda, işletmelerin finansman kaynaklarının yaklaşık yüzde 75’ini 

özkaynaklarının oluşturduğu görülmüştür. 2008 yılında işletmelerin finansman 

yapısında banka kredilerinin payı, 2005 yılına kıyasla artmış olmakla birlikte hala 

sınırlı düzeydedir.  

2008 yılında işletmelerin yüzde 35’i daha önce banka kredisi kullandıklarını 

belirtmiş olup bu işletmelerin yüzde 27’si ilk kredilerini 2007 yılında, yüzde 20’si 

2006 yılında ve yüzde 14’ü 2005 yılında almıştır. İşletmelerin büyük çoğunluğu 10-

20 bin TL arasında değişen tutarlarda kredi kullanmışlardır. 2008 yılında ankete 

katılan mikro işletmelerin yüzde 30’u kredi kullanmışken, 10-49 arası çalışanı olan 

işletmelerin yüzde 73’ü kredi kullanmıştır.117 İşletmeler, faiz oranlarının 

yüksekliğini, teminat gösterme yükümlülüğünü ve geri ödeme kapasitelerinin 

olmamasını krediye erişimleri önündeki başlıca engeller olarak tanımlamaktadırlar. 

Kredi kullanmayan işletmelerin yüzde 26’sı daha önce kredi başvurusunda 

bulunduklarını ancak taleplerinin reddedildiğini belirtmişlerdir. Bu işletmelerin 

yüzde 92’sinin talepleri kısmen veya tamamen teminat yüzünden reddedilmiştir. 

Diğer taraftan, Dünya Bankası’nın Türkiye’de Yatırım Ortamının Değerlendirilmesi 

Araştırmasının 2008 yılı sonuçlarına göre; işletmelerin yaklaşık üçte ikisi banka 

kredisi kullanımlarında teminat olarak gayrimenkul veya kişisel varlıklarını 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. 

2008 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 

tarafından esnaf ve sanatkârlara yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Söz 

konusu ankete yaklaşık 7 bin esnaf ve sanatkâr katılım sağlamış olup bu kesimin 

yüzde 72’si işini kendi sermayesiyle kurduğunu belirtmiştir. Diğer taraftan, 

                                                 
116 KOSGEB Saha Araştırma Anketi verilerinden çalışma kapsamında hesaplanmıştır. 
117 Dirkes et al., 2008:1-10 
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işletmelerin yüzde 38’i iş kurma veya faaliyetlerini sürdürme amacıyla daha önce 

kredi kullandığını belirtirken, yüzde 58’si kredi kullanmadığını ifade etmiştir.118  

KOBİ’ler arasında finansmana erişim bakımından en fazla sorun yaşayan 

kesimlerin başında yeni girişimciler gelmektedir. TOBB tarafından genç 

girişimcilere yönelik yapılan bir anket çalışmasına119 göre; girişimcilerin yüzde 23’ü 

finansmana erişimi ve finansman maliyetini iş kurma önündeki en büyük engel 

olarak tanımlamışlardır. Girişimcilerin yüzde 57,5’i mevcut aile işlerini devam 

ettirdiklerini belirtirken, yüzde 36’sı ailesinin veya kendi kaynaklarıyla, yüzde 5’i 

krediyle, yüzde 1,5’u ise kamu destekleriyle iş kurduğunu belirtmişlerdir. Türk 

Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından hızlı büyüyen, 

başarılı girişimcilere yönelik yapılan bir çalışmada da, girişimcilerin büyük 

çoğunluğu işletmelerini kendi ve aile birikimleriyle kurduklarını ve banka kredisi 

kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Kredi kullanmama nedenleri olarak 

makroekonomik belirsizlikler ile faizlerin yüksek ve vadelerin kısa olmasını 

göstermişlerdir. Bu durum işletmelerin daha küçük ölçekte işe başlamalarına neden 

olmuştur.120 

4.3.4. Genel Değerlendirme 

Genel olarak bankacılık sektörü makro verilerinin analizinden ve işletme 

ölçeğinde yapılan araştırma sonuçlarından Türkiye’de KOBİ’lerin banka kredilerine 

erişimi konusunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: 

 Bankacılık sisteminde ve makroekonomik koşullarda yaşanan olumlu 

gelişmelerin de etkisiyle özellikle 2005 yılından itibaren KOBİ’lerin banka 

kredilerine erişiminde önemli bir artış ve iyileşme görülmüştür. 

 Son yıllarda KOBİ kredilerinde yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, başta 

mikro ve küçük işletmeler ile esnaf ve sanatkârlar olmak üzere, KOBİ’lerin 

büyük çoğunluğu hâlâ krediye erişimde sorun yaşamaktadır. 

                                                 
118 TESK, 2009:178 
119 TOBB, 2009 
     <http://haber.tobb.org.tr/uploads/2687_EKONOMIK%20DURUM%20ANKETI%20SONUCLARI.ppt> 
120 TÜRKONFED, 2008:8 
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 Az gelişmiş bölgelerdeki mikro ve küçük işletmeler için banka kredilerine 

erişim daha kısıtlı düzeydedir. 

 İşletme ölçeği ve sermaye büyüklüğü arttıkça krediye erişim 

kolaylaşmaktadır. 

 Yeni girişimcilerin iş kurma aşamasında dış finansman veya kamu desteği 

kullanma oranı çok düşüktür. Bu durum Türkiye’de bu alandaki desteklerin 

yetersizliğinin ve finansmana erişimin zorluğunun yanı sıra, girişimcilerin 

kendi tercihlerinden de kaynaklanabilmektedir. 

 Girişimci adaylarının yeterli finansmana erişimde sorun yaşamaları bir 

kısmının iş kuramamasına neden olurken diğer bir kısmının daha küçük 

ölçekli iş kurmalarına yol açmaktadır. 

 Faiz oranlarının yüksekliği ve teminat gösterme yükümlülüğü özellikle mikro 

ve küçük işletmeler için krediye erişim önündeki başlıca engelleri 

oluşturmaktadır. Kriz sürecinde bu şartların bankalar tarafından daha da 

sıkılaştırıldığı görülmektedir. 

 Küresel kriz nedeniyle KOBİ kredileri diğer kredi türlerine göre daha 

olumsuz etkilenmiştir. Özellikle 2008 yılının ikinci yarısından itibaren KOBİ 

kredileri düşmeye başlamış ve sorunlu kredi miktarı artmıştır. 

Yapılan analiz ve değerlendirmeler ışığında Türkiye’de KOBİ’leri krediye 

erişim bakımından aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür: 
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   Şekil 4.1. KOBİ’lerin Krediye Erişimleri Bakımından Sınıflandırılması 

 
Kaynak:  Yazarı tarafından çalışma kapsamında yapılan analiz ve değerlendirmeler çerçevesinde 
oluşturulmuştur. 

Krediye Erişebilen KOBİ’ler:  

 Krediye erişebilen işletmelerin bir kısmı, istedikleri vade ve miktarda kredi 

kullanabilmektedir. Bu işletmeler, genellikle daha büyük ölçekli olup mali ve 

kurumsal açıdan güçlüdür. 

 İşletmelerin diğer bir kısmı ise, krediye erişebilmekle birlikte çoğunlukla kısa 

vadeli ve düşük miktarlarda kredi kullanabilmektedir. Bu durumun 

nedenlerinin başında teminat yetersizliği, bankacılık sisteminde uzun vadeli 

kredilerin yetersiz olması ve işletmenin yapısal birtakım zayıflıkları 

gelmektedir. Bunlar genellikle mikro ve küçük ölçekli işletmelerdir.  

Krediye Erişemeyen KOBİ’ler: 

 İşletmelerin krediye erişememesinin kendilerinden ve finans sistemi ile 

bankacılık sisteminin yapısından kaynaklanan birçok nedeni bulunmaktadır.  

 Bazı işletmeler kredi kullanmak istemekle birlikte finansman olanakları ve 

başvuru şekli konusunda yeterince bilgiye sahip olmadıklarından dolayı kredi 

kullanamamaktadır.  
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 KOBİ’lerin bir kısmının ise kurumsal ve mali zayıflıklarından dolayı 

bankalar nezdinde kredi değerliliği düşüktür. 

 Bazı işletmeler, teminatlarının olmaması veya yetersiz olmasından dolayı 

kredi alamamaktadır.  

 Özellikle mikro işletmeler, yeni girişimciler, esnaf ve sanatkârlar gibi bazı 

işletme grupları ise bankacılık sisteminin fazla ilgi duymaması, maliyetli ve 

riskli bulması gibi nedenlerden ötürü kredi piyasasından dışlanabilmektedir. 

 Yatırım kredisi ve/veya uzun vadeli kredi ihtiyacı olan bazı işletmeler de bu 

alanda yeterli ve uygun kredi imkânlarının olmamasından dolayı istedikleri 

nitelikte kredi kullanamamaktadır. 

Kredi Talebi/ İsteği Olmayan KOBİ’ler:  

Bu işletmeler genellikle kültürel nedenlerle ve/veya işletme sahibinin kişisel 

özelliklerinden dolayı kredi kullanmayı istememekte ve işletme sermayesi 

ihtiyaçlarını tedarikçilerden vadeli alım, tanıdıklardan borç alma gibi yöntemlerle 

karşılamaktadır. Genellikle yeni yatırım yapmadıkları ve büyüme gibi bir istekleri 

olmadığı için de, büyük miktarlarda finansmana ihtiyaç duymamaktadırlar. 

4.4. KOBİ’lerin Kredilere Erişiminin Artırılmasına Yönelik Kamu Destekleri 

Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren küçük sanayiciler ile esnaf ve 

sanatkârlara kamu bankaları tarafından uygun koşullu kredi imkânları sunulmaktadır. 

2000’li yıllarda KOBİ’lere ve KOBİ destek yapılanmalarına verilen önemin 

artmasıyla birlikte finansman desteklerinde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu 

dönemde KOSGEB tarafından sıfır faizli kredi uygulamaları başlatılmış, Halk 

Bankası esnaf ve sanatkâr kredilerinin miktarı artırılmış ve kredi garanti sisteminin 

güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Ancak yaşanan ilerlemelere rağmen 

KOBİ finansman desteklerinin geliştirilmesine ve etkinliğinin artırılmasına duyulan 

ihtiyaç devam etmektedir. 

KOBİ’lerin kredilere erişiminin artırılmasına yönelik başlıca destekler 

KOSGEB, Halk Bankası ile kredi garanti kuruluşları tarafından verilmektedir. Diğer 

taraftan, KOBİ’lere yönelik Türkiye Kalkınma Bankası, Türk Eximbank tarafından 
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ve uluslararası kuruluşların sağladığı kaynaklardan da kredi imkânları 

yaratılmaktadır. 

4.4.1. KOSGEB Kredi Faiz Desteği 

KOSGEB kredi destek programlarına 2003 yılında başlamıştır. Bu 

programlarda KOSGEB, kredi faizlerinin tamamını veya bir kısmını karşılamaktadır. 

22.03.2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı121 ile KOBİ’lere kamu bankaları 

tarafından kullandırılacak işletme sermayesi, yatırım ve ihracat kredilerinin faiz 

giderlerinin, KOSGEB tarafından karşılanmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

Kredilerin üst sınırı, 100 bin ABD Dolarına karşılık gelen TL olarak belirlenmiş ve 

sıfır faizli kredi programları başlatılmıştır.  

2008 yılında alınan yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı122 ile kredi 

programlarında kamu bankalarının yanı sıra, özel bankalarla da çalışılması 

sağlanmış, kredi üst sınırı kaldırılarak, kredi faiz desteğinin üst sınırı işletme başına 

300 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca azami kredi vadesi, 24 aydan 48 aya 

yükseltilmiştir.  

İlk yıllarda işletme, istihdam ve ihracat kredileri verilirken, 2007 yılından 

itibaren Gıda Sektörü Makine-Teçhizat Kredisi, Deri Sektörü OSB’ye Taşınma 

Kredisi, Makine Teçhizat Kredisi ve Bilişim Kredisi gibi belli sektörlere veya amaca 

yönelik krediler de verilmeye başlanmıştır. Ayrıca 2008 yılında imalatçı esnaf ve 

sanatkârlara özel kredi programları uygulanmıştır. 2009 yılındaki uygulamalarda sıfır 

faizli yerine düşük faizli krediler sağlanmıştır. Özelikle 2008 ve 2009 yıllarındaki 

uygulamalar “Cansuyu Kredileri” olarak adlandırılarak bu kredilerle esnaf ve 

sanatkârlar, küçük işletmeler ve krizden olumsuz etkilenen işletmeler ağırlıklı olarak 

desteklenmiştir. 

Tablo 4.5’de 2004 yılından itibaren sağlanan KOSGEB kredi faiz 

desteklerine ilişkin veriler yer almaktadır. Buna göre; bu tarihten itibaren verilen faiz 

                                                 
121 2004/ 7131 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 
Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar 
122 2008/13524 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 
Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 
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desteğinin ve kullandırılan kredi miktarının, özellikle 2007 yılı sonrasında önemli 

ölçüde arttığı görülmektedir. Bu yıldan itibaren sağlanan kredi miktarı, önceki 

yılların ortalamasına kıyasla yaklaşık 5 kat, kredi sayısı ise yaklaşık 10 kat artış 

göstermiştir.  

  2004 ve 2005 yıllarında kullandırılan krediler, ortalama 100 bin TL iken, 

2006 yılından itibaren bu değer azalmaya başlamıştır. Son 3 yılda kullandırılan 

krediler ortalama 50 bin TL civarında olup kredilerin yüzde 61’i mikro, yüzde 29’u 

küçük ve yüzde 10’u orta ölçekli işletmelere kullandırılmıştır.123 Bu durum, son 

yıllardaki kredi programlarında işletme başına daha düşük tutarlarda kredi verilmesi 

ile esnaf ve sanatkârlara özel programlar yürütülmesinin bir sonucudur. Böylelikle, 

uygun maliyetli kredi sağlanarak küçük işletmelerin finansman ihtiyaçları 

karşılanmaya çalışılmıştır.  

Tablo 4.5. Yıllar İtibarıyla Sağlanan KOSGEB Kredi Desteğine İlişkin Bilgiler 

Yıllar 

Kredi 
Miktarı 
(Milyon 

TL) 

Kredi 
Sayısı 

Ort. 
Kredi 

Miktarı     
(bin TL) 

Faiz 
Desteği 

(Milyon TL)

Kredi 
Miktarı/ 

Faiz 
Desteği 

KOSGEB Kred. 
Toplam KOBİ 
Kred. İçindeki 
Payı  (Yüzde) 

2004 295 2.864 103 37 8,1 -
2005 451 4.598 98 49 9,2 -
2006 322 4.384 74 60 5,4 0,7
2007 1.363 33.949 40 164 8,3   1,7
2008 1.435 21.691 67 165 8,7 1,6
2009 2.594 60.831 43 142 19,7 3,1

Kaynak: KOSGEB, 2010 

2004-2008 yılları arasında sağlanan faiz desteğinin ortalama 8 katı 

büyüklüğünde bir kredi hacmi yaratılmışken 2009 yılında sıfır faizli yerine düşük 

faizli kredi uygulamasına geçilmesiyle birlikte destek miktarının 20 katı kadar bir 

kredi hacmi oluşturulmuştur (Bkz.:Tablo 4.5). Düşük faiz uygulaması sağlanan kamu 

kaynağının daha etkin kullanılmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca kredilerin sıfır 

faizli olmaması amaç dışı kullanımları da azaltan önemli bir unsurdur.  

2006 yılında KOSGEB destekli krediler toplam bankacılık sektörü KOBİ 

kredilerinin yaklaşık yüzde 0,7’si kadarken yıllar içinde artış göstererek 2009 yılı 

                                                 
123 2009 yılı KOSGEB kredi verileridir. 
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sonu itibarıyla bu oran yüzde 3,1’e yükselmiştir. Son 4 yıl ortalaması ise yüzde 

1,7’dir (Bkz.:Tablo 4.5). Kriz tedbirleri kapsamında kaynakların artırılmasının da 

etkisiyle özellikle son yıllarda KOSGEB’in önemli miktarda kredi desteği verdiği 

görülmektedir. 

Grafik 4.7’de 2004-2009 yılları arasında kullandırılan toplam KOSGEB kredi 

desteğinin ve imalat sanayi işletme sayısının Düzey II bölgeleri bazında dağılımı 

verilmektedir. Grafiğe göre; KOSGEB tarafından verilen kredi desteklerinin bölgesel 

dağılımı, imalat sanayinin dağılımıyla paralellik göstermektedir. Bu durum kredilerin 

bölgesel olarak dengeli dağıtılması açısından olumlu görülmektedir. Ancak 

Türkiye’de görece az gelişmiş bölgelerdeki işletmelerin, gerek kendilerinden gerekse 

bankacılık sisteminden kaynaklanan nedenlerle krediye erişimde daha fazla sorun 

yaşadığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu bölgelerdeki işletmeler kamu desteklerine 

daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. 

Grafik 4.7. KOSGEB Kredi Miktarının (1) ve Toplam İmalat Sanayi İşletme 
Sayısının (2) Düzey II Bölgeleri Bazında Dağılımı  
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 (1) 2004-2009 yılları arasındaki toplam kredi desteği tutarıdır. 
 (2) 2006 yılı verisidir. 
 Kaynak: KOSGEB, TÜİK  

Diğer taraftan, KOSGEB tarafından bazı kredi destek programlarında 

bölgesel kotalar ve hedefler belirlenmiş, ancak daha az gelişmiş bölgelerden yeterli 
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talep gelmemesi veya gelen taleplerin bankalar tarafından uygun bulunmaması 

nedeniyle çoğunlukla bu bölgelerde hedeflenen kredi rakamlarına ulaşılamamıştır. 

Örneğin; 2007 ve 2008 yıllarında uygulanan ihracat kredisi programında faiz 

desteğinin yüzde 20’sinin Kalkınmada Öncelikli Yörelere kullandırılması 

hedeflenmesine rağmen destek oranı yüzde 7 ile sınırlı kalmıştır.124  Söz konusu 

bölgelerden gelen taleplerin niceliksel ve niteliksel olarak yetersiz olmasının, 

ağırlıklı olarak işletmelerin kredi değerliliklerinin ve geri ödeme kapasitelerinin daha 

düşük ve kurumsal yapılarının daha zayıf olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Grafik 4.8. KOSGEB Kredi Desteklerinin ve Toplam İmalat Sanayi 
İşletmelerinin Sektörler İtibarıyla Dağılımı (2007-2009) 
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Kaynak: KOSGEB, TÜİK, 2009 

2007-2009 yılları arasındaki KOSGEB kredi desteklerinden en fazla 

yararlanan sektörler sırasıyla gıda ürünleri imalatı, tekstil ürünleri imalatı, makine ve 

teçhizatı hariç metal ürünleri imalatı, mobilya imalatı ve başka yerde 

sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı sektörleridir. Bu verilerden KOSGEB 

kredi desteklerinin sektörel dağılımının teknoloji sınıflandırması bakımından imalat 

sanayinin yapısıyla paralellik arz ettiği anlaşılmaktadır.  

                                                 
124 KOSGEB, 2008:5,9 
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KOSGEB bankalar aracılığıyla kullandırdığı kredilerin yanı sıra kendi 

kaynaklarından da geri ödemeli destekler sağlamaktadır. Dolayısıyla belli hedef 

gruplarına ve belli destek türleri için KOSGEB’in de bir tür kredi mekanizması 

geliştirdiğini söylemek mümkündür. Bu kapsamda, yeni girişimcilere teminat 

karşılığında 70 bin TL’ye kadar geri ödemeli destek verilmektedir. Ödemeler destek 

alındığı tarihten 24 ay sonra başlamakta olup faiz alınmamaktadır. 2007-2009 yılları 

arasında 22 yeni girişimciye yaklaşık 730 bin TL destek verilmiştir. Yeni 

girişimcilere diğer kurum ve kuruluşlar tarafından verilen mali destekler de düşük 

seviyededir. Türkiye’de yeni kurulan işletmelerin sayısı ve finansman ihtiyaçları göz 

önünde bulundurulduğunda yeni girişimcilere sağlanan mali desteklerin yetersiz 

olduğu anlaşılmaktadır. 

KOSGEB Kredi Desteklerinin Değerlendirilmesi ve İncelenen Ülke 

Uygulamalarıyla Karşılaştırılması:  

İncelenen ülke örneklerindeki uygulamalarda kamu ağırlıklı olarak;  

 özel bankaların kredi vermek istemediği veya vermekte zorlandığı işletmeleri 

(yeni girişimciler vb.) desteklemek, 

 özel bankaların kredi vermekte zorlandığı türdeki kredileri (uzun vadeli 

krediler vb.) sağlamak, 

 teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişemeyen KOBİ’leri desteklemek, 

 yeni yatırımlar ile öncelikli politikalar arasında yer alan ancak işletmeye ilave 

ağır mali bir yük getiren alanları (çevre, enerji verimliliği yatırımları vb.) 

desteklemek görevlerini üstlenmektedir. 

KOSGEB kredi programları ise yeni istihdam yaratma, ihracat yapma, 

makine-teçhizat yatırımı gibi alanların desteklenmesi gereğinden ve maliyetlerin 

krediye erişimdeki en önemli sorun olduğu varsayımlarından hareketle 

hazırlanmıştır.  

Sağlanan krediler,  yeni istihdam yaratılmasında veya mevcut istihdamın 

korunmasında, ihracatın ve yatırımların desteklenmesinde önemli fonksiyonlar 

üstlenmiştir. Örneğin; 2007 ve 2008 yıllarında verilen yaklaşık 25 milyon TL 
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tutarındaki ihracat kredisi faiz desteği ile işletmelerin 560 milyon ABD Doları 

ihracat yapması desteklenmiştir. Ayrıca destek alan işletmelerin yüzde 31’i 

kullandıkları krediyle ilk defa ihracat yapmışlardır.125 

KOSGEB kredi desteklerinin büyük çoğunluğunda, KOBİ’lerin, geçmiş vergi 

ve kredi borcunun olmaması ve KOSGEB veritabanına kayıtlı olması şartları 

aranmıştır. Bunların yanı sıra bazı kredi türleri için belli sayı ve nitelikte istihdam 

yaratılması, makine alımı gibi bazı özel koşullar da aranmıştır. Söz konusu şartları 

taşıyan kredi talepleri, başvuru sırasına göre bankalara iletilmiş ve kaynak kısıtı 

çerçevesinde bankaların değerlendirmesinde olumlu bulunan işletmeler kredi 

kullanmıştır. Dolayısıyla, ön şartları taşıyan işletmeler arasından kredi 

kullanacakların belirlenmesinde, başvuru sırası dışında herhangi bir seçim kriteri 

benimsenmemiştir. 

KOSGEB kredilerinde temel yaklaşım; bankalarca kredilendirilebilir olan 

ancak istihdam yaratma, ihracat, yatırım yapma gibi alanlarda veya kriz döneminde 

desteğe ihtiyaç duyan işletmelerin desteklenmesidir. Dolayısıyla bu kredilere daha 

önce kredi kullanmış ve yeterli teminatı olan işletmelerin daha kolay ulaşabildiği; 

yeterli teminatı olmayan işletmelerin, yeni girişimciler ile yeni kurulmuş, kredi 

geçmişi olmayan işletmelerin ise erişmekte zorlandığını söylemek mümkündür.  

Bu durum, KOSGEB tarafından 2007 ve 2008 yıllarında kredi desteği alan 

işletmelere yönelik yapılan anket sonuçlarından da anlaşılabilmektedir. Bu yıllarda 

ihracat destek kredisi kullanan işletmelerin yüzde 69’u daha önce KOSGEB’in aynı 

desteğinden faydalandığını, yüzde 56’sı daha önce destek almadan başka bir 

bankadan aynı amaçla kredi kullandığını ve yüzde 83’ü KOSGEB destekli krediyi 

kullandığı bankayla daha önce kredi ilişkisinin bulunduğunu belirtmiştir.126 

 

 

                                                 
125 KOSGEB, 2008:20 
126 KOSGEB, 2008:20-22 
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4.4.2. Halk Bankası Kredileri  

Halk Bankası tarafından 1960’lı yıllardan itibaren esnaf ve sanatkarlar kredi 

ve kefalet kooperatiflerinin kefil olduğu esnaf ve sanatkârlara düşük faizli krediler 

kullandırılmaktadır.127 Bu kredilerin faiz tutarının belli bir kısmı Hazine tarafından 

karşılanmakta olup sağlanacak destek oranı, her yıl çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı 

ile belirlenmektedir. 2006-2008 yılları arasında Bankanın belirlediği cari faiz 

oranının yüzde 35’inin Hazine tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır. 2009 

yılında ise bu oran, yüzde 50 olarak tespit edilmiştir.128   

2000 yılında çıkarılan 4603 sayılı Kanun ile Halk Bankasının özelleştirmeye 

hazırlanacak şekilde yeniden yapılandırılması süreci başlatılmıştır. Özelleştirmenin 

ilk adımlarından biri olarak 2007 yılı Mayıs ayında banka hisselerinin yüzde 24.98’i 

halka arz edilmiştir. 12.03.2007 tarih ve 2007/11835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Bankadaki kamu payının yüzde 50’nin altına düşmesi halinde, ESKKK kefaletiyle 

esnaf ve sanatkârlara düşük faizli kredi kullandırılmasına 5 yıl süreyle Banka 

kanalıyla devam edilmesine karar verilmiştir. 

Halk Bankası tarafından verilen esnaf ve sanatkâr kredileri ile diğer KOBİ 

kredileri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden (BSMV) muaftır. ESKKK 

kefaletiyle kullandırılan krediler, ihtisas kredisi niteliğinde olduğundan, Kaynak 

Kullanımını Destekleme Fonundan da muaf tutulmuştur. Ayrıca taraflar arasında 

düzenlenecek senetler Damga Vergisinden de istisnadır.  

Hazine sübvansiyonlu esnaf ve sanatkâr kredileri dışında Halk Bankası 

tarafından KOBİ’lere yönelik birçok kredi çeşidi sunulmaktadır. Bu krediler piyasa 

şartlarında verilmekte olup, BSMV muafiyeti dışında herhangi bir kamu desteği 

bulunmamaktadır.  

                                                 
127 Halk Bankası tarafından ESKKK’ların kefaletiyle esnaf ve sanatkârlara kullandırılan krediler 

4.3.3.1 bölümde detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 
128 10.01.2009 tarih ve 2008/14564 sayılı Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve 

Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi 
Kullandırılmasına Dair Karar 
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Halk Bankası tarafından KOBİ’lere verilen krediler 2007 yılında bir önceki 

yıla göre yüzde 59 artarken, 2008 yılından itibaren artış hızı yavaşlamaya 

başlamıştır. 2008 yılında kredi miktarı yüzde 6; 2009 yılında yüzde 18 ve 2010 

yılında ise yüzde 27 artarak 15,6 milyar TL’ye yükselmiştir. Kredi kullanan KOBİ 

sayısı ise 2007 yılında yüzde 23 artış gösterirken, 2008 yılından itibaren azalmaya 

başlamış olup 2010 yılı sonu itibarıyla kredi kullanan KOBİ sayısı yaklaşık 343 

bin’dir.    

Grafik 4.9. 2006-2010 Yılları Arasında Halk Bankası KOBİ Kredi Miktarı ve 
Kredi Kullanan İşletme Sayısı 
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Kaynak: Halk Bankası, 2011 

Halk Bankası KOBİ kredilerinin büyük kısmı mikro işletmelere 

kullandırılmaktadır. Ancak 2006 yılından itibaren mikro işletmelerin payında düşüş 

yaşanırken özellikle orta ölçekli işletmelerin payı önemli ölçüde artış göstermiştir. 

2010 yılı sonu itibarıyla Halk Bankası KOBİ kredilerinin yüzde 62’si mikro 

işletmeler, yüzde 17’si küçük işletmeler ve yüzde 21’i orta ölçekli işletmeler 

tarafından kullanılmıştır. 
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Grafik 4.10. Halk Bankası KOBİ Kredilerinin İşletme Ölçekleri İtibarıyla 
Dağılımı (2006-2010) 
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Kaynak: Halk Bankası, 2011 

Halk Bankası kredi toplamı içinde KOBİ kredilerinin payı 2006 ve 2007 

yıllarında yaklaşık yüzde 55 iken, 2008 yılında bu oran yüzde 46’ya, 2009 yılında 

yüzde 39 ve 2010 yılında yüzde 36’ya gerilemiştir. Bu durum, büyük ölçüde küresel 

kriz nedeniyle Halk Bankası KOBİ kredilerinin bireysel ve ticari kredilere kıyasla 

daha az artış göstermesinden kaynaklanmıştır.129 2010 yılında bankacılık sektörü 

kredilerinin yüzde 24’ünün KOBİ’lere verildiği göz önünde bulundurulduğunda, son 

yıllarda yaşanan düşüşe rağmen Halk Bankası kredileri içindeki KOBİ kredi payının, 

sektör ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. 

Grafik 4.11. Halk Bankası Kredileri İçinde KOBİ Kredilerinin Payı  
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Kaynak: Halk Bankası, 2011 

 

                                                 
129 Halk Bankası 2009 Yılı Faaliyet Raporu. 
<http://www.halkbank.com.tr/images/channels/2010Report/tr/m-9-5.html > 
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Bankacılık sektörü tarafından KOBİ’lere sağlanan toplam kredilerin içinde 

Halk Bankası KOBİ kredilerinin payı, 2009 yılında önceki yıllarına kıyasla artarak 

yüzde 15 olarak gerçekleşmiştir. Küresel krizin etkisiyle bankacılık sektörü toplam 

KOBİ kredilerinde düşüşün yaşandığı dönemde Halk Bankası KOBİ kredi miktarını 

az da olsa artırarak KOBİ finansmanındaki rolünü güçlendirmiştir. 2010 yılında ise 

sektör genelinde KOBİ kredilerinde yaşanan hızlı toparlanmayla birlikte, Halk 

Bankası’nın toplam KOBİ kredileri içindeki payı yine yüzde 12 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Grafik 4.12. Bankacılık Sektörü Toplam KOBİ Kredileri İçinde Halkbank 
KOBİ Kredilerinin Payı (Yüzde) 
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Kaynak: BDDK, Halk Bankası, 2011 

Yukarıda yapılan değerlendirmelerden de anlaşıldığı üzere Halk Bankası 

geçmişte olduğu gibi halen KOBİ bankacılığında en önemli aktör konumundadır. 

Özellikle Hazine destekli esnaf ve sanatkâr kredilerinin de etkisiyle KOBİ 

müşterilerinin büyük kısmını kredilendirilmesi zor bir kesim olan mikro işletmeler 

oluşturmaktadır. Diğer taraftan, özellikle 2008 ve 2009 yıllarında KOBİ kredilerinin 

toplam krediler içindeki payında ve mikro işletmelerin toplam işletmeler içindeki 

paylarında azalmalar yaşanmıştır. Bu durumun, büyük ölçüde küresel krizin etkisiyle 

gerçekleştiği düşünülmekle birlikte son yıllarda Halk Bankasının bireysel ve ticari 

bankacılık alanlarında faaliyetlerini ve etkinliğini artırması da bu değişim üzerinde 

etkili olmuştur. 
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4.4.3. Diğer Kredi Destekleri 

4.4.3.1. Uluslararası Kuruluşlardan Sağlanan Krediler 

Hazine garantisi altında Avrupa Yatırım Bankası, Uluslararası İmar ve 

Kalkınma Bankası gibi uluslar arası finans kuruluşlarından sağlanan uygun koşullu 

kaynaklarla, kamu bankaları tarafından KOBİ’lere kredi imkânı yaratılmaktadır. Bu 

kapsamda, 1999-2008 yılları arasında yaklaşık 3,6 milyar ABD Doları tutarında 

2.107 adet kredi kullandırılmıştır.130 Uluslararası kuruluşlardan sağlanan krediler 

özellikle 2004 yılından sonra artış göstermiştir. Bu kapsamda 1999-2005 yılları 

arasında yılda ortalama 121 adet kredi verilirken, kredi sayısı 2006 yılında 353’e, 

2007’de 409’a ve 2008 yılında 495’e ulaşmıştır. 

Tablo 4.6. 2006-2008 Yılları Arasında Uluslararası Kuruluşlardan Sağlanan 
KOBİ Kredi Bilgileri 

  

  

2006 2007 2008 

Kredi Sayısı Yüzde Kredi Sayısı Yüzde Kredi Sayısı Yüzde

Dünya Bankası 146 41 195 48 219 44 

Avrupa Yatırım 
Bankası (AYB) 

169 48 154 38 226 46 

Diğer* 38 11 60 15 50 10 

Toplam 353 100 409 100 495 100 
*Alman Kalkınma Bankası ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası tarafından sağlanmaktadır. 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2010 

4.4.3.2.Türkiye Kalkınma Bankası Kredileri 

Türkiye Kalkınma Bankası (TKB), 4456 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince 

anonim şirket statüsündeki işletmelere proje, yatırım ve işletme kredisi 

sağlamaktadır. 2005 yılı sonu itibarıyla 352 KOBİ Kalkınma Bankası’ndan 162 

milyon TL tutarında kredi kullanmakta iken 2009 yılı sonu itibarıyla 226 KOBİ 430 

milyon TL tutarında kredi kullanmıştır. Dolayısıyla bu süreçte KOBİ’ler tarafından 

kullanılan TKB kredilerinin ortalama büyüklüğünün arttığını söylemek mümkündür. 

Bu yıllar arasında KOBİ kredileri TKB toplam kredilerinin ortalama yüzde 58’ini 

                                                 
130 Hazine Müsteşarlığı, 2010:4 
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oluşturmuştur. TKB KOBİ kredilerinin, toplam bankacılık sektörü KOBİ kredileri 

içindeki payı ise ortalama yüzde 0,4 ile sınırlı kalmıştır. 

Tablo 4.7. Türkiye Kalkınma Bankası KOBİ Kredilerine İlişkin Bilgiler (2005-
2010) 

Yıllar 

KOBİ 
Kredileri 
Miktarı      

(Milyon TL) 

KOBİ 
Sayısı 

Kalkınma Bankası 
Kredi Toplamı 
İçinde KOBİ 

Kredilerinin Payı 
(Yüzde) 

Kalkınma B. KOBİ 
Kredi Miktarının  

Bankacılık Sektörü 
Toplam Kredi M. 

İçindeki Payı (Yüzde) 
2005 162 352 57 -

2006 176 313 53 0,3

2007 242 247 61 0,3

2008 363 244 62 0,4

2009 430 226 54 0,5

Haz.10 546 219 60 0,5

Kaynak: Türkiye Kalkınma Bankası,2010 

Kredi verilerinden anlaşıldığı üzere TKB, küresel krizin etkilerinin yoğun 

hissedildiği dönem de dahil olmak üzere 2005 yılından itibaren KOBİ kredi miktarını 

sürekli artırmıştır. Ancak TKB’nin KOBİ kredi miktarı ve kredilerinden yararlanan 

KOBİ sayısı çok düşüktür. Dünya genelinde kalkınma bankacılığı, yatırımlara ve 

projelere uzun vadeli finansman sağlayarak ülke ekonomilerinde önemli görev 

üstlenmektedir. Türkiye’de de özellikle yenilikçi, yüksek teknolojili sektörlerdeki 

KOBİ’lerin ve yeni girişimcilerin projelerini ve yatırımlarını değerlendirerek uzun 

vadeli finansman sağlayan bir bankacılık anlayışına ihtiyaç duyulmaktadır. TKB’nin 

bu ihtiyacı karşılamada önemli bir aktör olabileceği düşünülmektedir. 

Son yıllarda TKB, KOBİ’lere yeni kredi imkânları yaratmak amacıyla, 

toptancı bankacılık (apeks) yaklaşımını uygulamaya koymaktadır. Bu uygulamalarda 

TKB, doğrudan kendisi kredi vermemekte olup ticari bankalar aracılığıyla kredi 

sağlamaktadır. TKB, istihdamı ve işletmelerin rekabet gücünü artırma amacına 

yönelik olarak hazırladığı projeleri bankalarla müzakere etmekte ve bu projelerin 

gerçekleştirilmesi için bankalara uygun koşullu finansman sağlamaktadır. Bankalar 

da sağlanan kaynağı, proje kapsamında belirlenen amaç ve koşullarda KOBİ’lere 

kredi olarak kullandırmaktadır.  
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Bu kapsamda, OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yer 

alan küçük imalatçıların desteklenmesi, Doğu ve Güneydoğu’daki işletmelerin 

finansmanı, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesine hazırlanan turizm KOBİ’lerine 

orta ve uzun vadeli finansman desteği sağlanması konularında projeler 

yürütülmüştür.  

Geliştirilen bu yeni yaklaşım, incelenen ülke örneklerinde de görüldüğü 

şekilde KOBİ politikalarına hizmet edecek nitelikte kredilerin verilebilmesi 

bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca sağlanan kredilerin genellikle bankacılık 

kesiminin vermekte zorlandığı orta ve uzun vadeli krediler olması da olumlu bir 

durumdur.  

4.4.3.3. Mikro Krediler 

Mikro kredinin ve mikrofinansmanın dünyada artan önemine karşılık, 

Türkiye’de bu konuya gösterilen ilgi düşük seviyede kalmıştır. Son yıllarda 

uluslararası kuruluşların etkisiyle konu gündeme gelmiş olmakla birlikte, bazı sivil 

toplum örgütleri tarafından yürütülen az sayıdaki bölgesel uygulamanın dışında fazla 

bir gelişme yaşanmamıştır.  

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’inin mikro ölçekli olduğu, yaklaşık 1,9 

milyon esnaf ve sanatkâr bulunduğu ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının fazla 

olduğu düşünüldüğünde, özellikle KOBİ’lerin ve yeni girişimcilerin finansmana 

erişimlerinin artırılabilmesi için AB’deki uygulamalara benzer şekilde mikro kredi 

imkânlarının artırılması önem arz etmektedir. Ancak AB’de kooperatif ve tasarruf 

bankalarının yerel düzeyde yaygın bir örgütlenmeye sahip olması mikro kredi 

sisteminin gelişmesine katkı sağlarken Türkiye’de bu alanda etkin olabilecek aktörler 

sınırlıdır. 

Halk Bankası sanayi ve hizmet sektörlerindeki, Ziraat Bankası ise tarım 

sektöründeki küçük işletmelere uzun yıllardır mikro kredi niteliğinde kaynak 

sağlamaktadır. Yaygın şube ağına sahip olmaları ve bu alandaki deneyimleri 

nedeniyle söz konusu bankalar mikrofinans konusunda önemli bir potansiyele 

sahiptirler.131  

                                                 
131 Burritt, 2003:31 
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Ticari bankaların son yıllarda KOBİ’lere yönelik ilgisi artmış olmakla 

birlikte, kısa vadede mikrofinans konusunda etkili birer aktör olmaları zor 

görünmektedir.132 Ancak uygun koşullar ve teşvik edici unsurların sağlanması 

durumunda, bazı bankaların bu alana ilgi gösterebileceği düşünülmektedir. Örneğin; 

mikro kredi programlarından yararlanacak kesime yönelik garanti sağlayan yapıların 

oluşturulması veya mevcutların güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, 

esnaf ve sanatkâr kooperatifleri üye sayılarının fazla olması, yaygın bir ağa sahip 

olmaları ve işletmeleri yakından tanımaları gibi özellikleri nedeniyle mikro kredi 

sisteminin geliştirilmesinde önemli bir işleve sahip olabilecektir. Ancak öncelikle 

kooperatiflerin kurumsal yapılarının ve kapasitelerinin güçlendirilmesi 

gerekmektedir. 

4.4.3.4.Türk Eximbank Kredileri 

Türk Eximbank, ihracatçılara, ihracata yönelik üretim yapan imalatçılara ve 

yurt dışında faaliyet gösteren müteahhit ve girişimcilere kredi, sigorta ve garanti 

desteği sağlamaktadır.  

2004-2009 yıllarına ilişkin kredi verilerine göre; Eximbank tarafından 

KOBİ’lere yılda ortalama 1,5 milyar ABD Doları tutarında kredi kullandırılmıştır. 

Bu yıllar arasında Eximbank’ın toplam kısa vadeli kredilerinin ortalama yüzde 37’si 

KOBİ’lere kullandırılmıştır. 

Tablo 4.8. Türk Eximbank KOBİ Kredilerine İlişkin Veriler (2004-2009) 

  Kredi Miktarı            
(milyar ABD Doları) 

KOBİ Kredilerinin Toplam Kısa Vadeli 
Krediler İçindeki Payı (Yüzde) 

2004 1,3 39

2005 1,1 33

2006 1,3 37

2007 1,4 39

2008 1,7 41

2009 1,6 34
Kaynak: Türk Eximbank, 2010 
 

                                                 
132 Burritt, 2003:34 
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4.4.3.5. AB Projeleri Kapsamında Sağlanan Krediler 

 KOBİ’lerin kredilere erişiminin artırılması amacıyla 2004-2008 yılları 

arasında “Küçük İşletmeler Kredi Programı (Small Enterprise Loan Program)” adı 

altında AB destekli bir proje uygulanmıştır. Bu kapsamda 37,8 milyon Avro 

tutarında 2.383 adet kredi kullandırılmıştır. 2008 yılında projenin ikinci aşaması 

başlatılmıştır. Bu projede uygulama alanı genişletilerek, özellikle gelir seviyesi 

düşük bölgelerde küçük işletmelerin kredilere erişiminin artırılması 

amaçlanmaktadır. İkinci proje kapsamında 2009 yılı sonu itibarıyla 85 milyon Avro 

tutarında 7.683 adet kredi kullandırılmıştır.   

4.4.3.6. Kalkınma Ajansları 

Kalkınma Ajansları, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kanun çerçevesinde 

kurulmuştur. Ajansların amaçları, bölgelerin potansiyellerini harekete geçirerek 

ulusal ekonomiye katkılarını azami düzeye çıkarmak, diğer bölgelerle gelişmişlik 

farklarını azaltarak, nispeten geri kalmış bölgeleri ülke ortalamasına yaklaştırmak, 

bölge içindeki gelişmişlik farklarını dengelemek ve gelişmiş bölgelerin küresel 

ölçekte rekabet gücünü artırmaktır. 

Ajanslar, ağırlıklı olarak KOBİ’lere proje karşılığında hibe desteği 

sağlamaktadır. Diğer taraftan, 08.11.2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış olan Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine göre işletmelere faiz 

desteği ve faizsiz kredi desteği de sağlamaya yetkilidirler.  

4.4.4. Kredi Garanti Sistemi 

Türkiye’de KOBİ’lere teminat desteği sağlamak amacıyla kurulmuş iki adet 

kredi garanti sistemi yapılanması bulunmaktadır: Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 

Kefalet Kooperatifleri ve Kredi Garanti Fonu A.Ş. 

Bu yapılar birçok açıdan birbirinden farklı niteliktedir. Bu yapılanmaların 

arasındaki en önemli farklılık, esnaf ve sanatkâr kefalet kooperatiflerinin işletmelerin 

kurduğu yapılar olmasına karşılık KGF, kamu ve meslek kuruluşları tarafından 

oluşturulmuştur. KGF’nin sermayesinin bir bölümü kamu tarafından sağlanırken 

kooperatiflerin sermaye yapısı esnaf ve sanatkârların katkılarından oluşmaktadır. 
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Kamu, kooperatifler aracılığıyla kullandırılan kredilere faiz desteği vererek sisteme 

dolaylı destek sağlamaktadır.   

4.4.4.1.Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri  

Yapılanma ve İşleyiş: 

ESKKK’lar, AB ülkelerinin büyük çoğunluğunda olduğu gibi işletmelerin bir 

araya gelerek oluşturdukları özel sektör girişimleridir. 1951 yılından itibaren 

oluşturulmaya başlanan bu kooperatifler, 1970 yılında birleşerek Bölge Birliklerini 

ve Birlikler de bir araya gelerek Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğini (TESKOMB) oluşturmuşlardır.  

2009 sonu itibarıyla TESKOMB’a bağlı 915 adet kooperatif ve 32 adet Bölge 

Birliği bulunmaktadır. Kooperatifler yürütme; Birlikler koordinasyon; Merkez Birliği 

ise genel politika ve stratejileri oluşturma ile denetim, eğitim ve temsil 

hizmetlerinden sorumludur.  

 ESKKK’lar, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre 

faaliyetlerini sürdüren özel hukuk tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardır. Kooperatifler, 

ilçe ve belde düzeyinde kurulmuş olup, 2009 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 784.559 

üyeye sahiptir. Bu tarih itibarıyla Türkiye’deki esnaf ve sanatkârların yaklaşık yüzde 

40’ı kefalet kooperatiflerine üyedir. 

Kooperatiflerin ana sözleşmelerinde temel görevleri; kooperatife ortak olan 

esnaf ve sanatkârlara kredi sağlamak ve/veya kefil olmak olarak belirlenmiştir. 

Uygulamada kooperatifler, ortakları olan esnaf ve sanatkârların Halk Bankası’ndan 

kullandıkları kredilere kefil olmaktadır. Bunun karşılığında ortağın kullandığı kredi 

miktarı üzerinden bir miktar komisyon ve teminat alınmaktadır.  

ESSKK’ların komisyon oranı, 2009 yılı sonuna kadar kredinin yüzde 7,5’i 

kadar iken 2010 yılı Ocak ayında bu oran yüzde 6,5’e düşürülmüştür. Ayrıca daha 

önce kredi vadesi dolduğunda masraf oranının yüzde 1’lik kısmı iade edilirken, bu 

tarihten itibaren yüzde 3’lük kısmı iade edilmeye başlanmıştır. Böylelikle işletmeler 

açısından kredi maliyeti azaltılmıştır. Ancak gelişmiş ülke uygulamalarıyla 

kıyaslandığında bu oran yüksektir. Son yıllarda kredi faizlerinde yaşanan düşüşe ve 
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sağlanan önemli kamu desteğine karşılık komisyon ve masrafların görece yüksek 

kalması işletmeler açısından kredi maliyetini önemli ölçüde artırmaktadır. 

Kredilerin üst sınırı 2008 yılı başında 15 bin TL’den 35 bin TL’ye 

yükseltilmiş olup kooperatifin mali yapısına göre 50 bin TL’ye kadar 

artırılabilmektedir. Kredilerde vade 2 ile 4 yıl arasında değişmekle birlikte, ortalama 

olarak 2 yıldır. 

İşletmenin kredi talebi olması durumunda, öncelikle kooperatif tarafından 

üyenin mali durumu araştırılarak istihbarat raporu düzenlenmekte ve kefalet sınırı 

belirlenmektedir. Daha sonra kredi teklifi, Halk Bankası’na iletilmekte ve Halk 

Bankası’nın istihbaratı ve gerekli diğer işlemleri tamamlamasından sonra, olumlu 

bulunduğu takdirde işletme kredilendirilmektedir. Görüldüğü üzere kooperatifler 

Halk Bankası’nın bir nevi şubeleri gibi hareket ederek ilk istihbaratı ve adımları 

tamamlamaktadır. İşletmeleri daha yakından tanımaları ve yerel bilgiye sahip 

olmaları, kredi taleplerinin ön değerlendirmesinde avantaj sağlamaktadır. 

Kooperatifler, kredi riskinin tamamını üstlenmektedir. Ancak dünyadaki 

uygulamaların büyük çoğunluğunda kredi riski bankalarla kredi garanti kuruluşları 

arasında paylaşılmaktadır. Ayrıca AB devlet yardımı kuralları, kredi garanti 

kuruluşlarının riskin en fazla yüzde 80’ini üstlenebilmesine imkân vermektedir.  

Grafik 4.13’de 2009 yılı sonu itibarıyla ESKKK’ların sahip oldukları üye 

sayılarına göre dağılımı verilmektedir. Kooperatiflerin yüzde 22’sinin üye sayısı 

250’den az, yüzde 24’ünün üye sayısı 250 ile 500 arasında, yüzde 15’inin üye sayısı 

ise 500 ile 750 arasında değişmektedir. 
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Grafik 4.13. Üye Sayılarına Göre ESKKK’ların Dağılım Oranları (Yüzde), 2009 

 

Kaynak: TESKOMB, 2010 

Kooperatiflerin yüzde 17’sinin sermayesi 100 bin TL’den az, yüzde 23’ünün 

sermayesi 100 ile 250 bin TL arası, yüzde 23’ünün ise sermayesi ise 250 ile 500 bin 

TL arasındadır.  

Grafik 4.14. Sermaye Miktarlarına Göre ESKKK’ların Dağılım Oranları 
(Yüzde), 2009  

Kaynak: TESKOMB, 2010 

Kredi kullanan üye sayıları bakımından ESKKK’ların dağılımına 

bakıldığında ise; 915 adet kooperatifin yüzde 9’unun hiçbir üyesinin kredi 

kullanmadığı, yüzde 24’ünün kredi kullanan üye sayısının 100’den az olduğu, yüzde 

30’unde kredi kullanan üye sayısının 100 ile 250 arasında olduğu, yüzde 21’inde ise 

bu değerin 250 ile 500 arasında değiştiği görülmektedir (Bkz.:Grafik 4.15).  
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Grafik 4.15. Kredi Kullanan Üye Sayısına Göre ESKKK’ların Dağılım Oranları 
(Yüzde), 2009 

 

Kaynak: TESKOMB, 2010 

Kooperatiflerin yapısına ve faaliyetlerine ilişkin yukarıda yer alan verilerin 

incelenmesinden; kefalet kooperatiflerinin önemli bir kısmının üye sayılarının, 

sermaye miktarlarının ve kredi kullanan üye sayılarının düşük olduğu görülmektedir. 

Sağlanan Kefalet Desteğine İlişkin Bilgiler: 

Halk Bankası ESKKK kredilerine faiz desteği için Hazine Müsteşarlığı 

tarafından ayrılan kaynak 2003 yılından itibaren önemli ölçüde artırılmış olup 2009 

yılında 307 milyon TL bu amaca tahsis edilmiştir.  Bu durumun bir sonucu olarak 

2003-2007 yılları arasında kredi miktarı ve kredi kullanan işletme sayısında sürekli 

artış sağlanmıştır. 2003 yılında kredi miktarı 690 milyon TL iken, 2007 yılında 2,6 

milyar TL olmuştur (Bkz.:Tablo 4.9).  

Diğer taraftan, 2008 ve 2009 yıllarında kredi miktarı artışı sürmesine karşılık 

kredi kullanan işletme sayısı azalmıştır. 2008 yılında yaklaşık 255 bin işletmenin 

kredi bakiyesi bulunurken bu sayı 2009 yılında 248 bine düşmüştür. Aynı dönemde 

kredi miktarı ise 3,1 milyar TL’den yaklaşık 3,3 milyar TL’ ye yükselmiştir. Banka 

yetkilileriyle yapılan görüşmelerde; kredi kullanan işletme sayısındaki düşüşün, son 

yıllarda kredi değerlendirme ölçütlerinde yaşanan sıkılaşmadan ve küresel krizin 

etkisiyle kredi talebinin azalmasından kaynaklanmış olabileceği ifade edilmiştir. 
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Diğer taraftan, kredi miktarındaki artışın, işletme başına kullanılabilecek kredi üst 

sınırının artması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği belirtilmiştir.133 

Tablo 4.9. Yıllar İtibarıyla Esnaf ve Sanatkârlara ESKKK Kefaletiyle 
Kullandırılan Halk Bankası Kredilerine İlişkin Bilgiler 

Yıl 

ESKKK'ların 
Toplam 
Sermaye 
Miktarı     
(Bin TL) 

Kredi 
Tutarı 

(Milyon 
TL) 

Kredi 
Bakiyesi 
Bulunan
İşletme 
Sayısı 

ESKKK 
Üye 

Sayısı 

Hazine 
Faiz 

Katkısı 
(Milyon 

TL) 

Cari 
Kredi 
Faiz 

Oranı 

İndirimli 
Kredi 
Faiz 

Oranı 

2003 - 690 149.590 666.500 35 43 30
2004 - 1.212 226.288 667.993 81 30 25
2005 - 1.559 227.431 668.835 76 20 15
2006 254.672 2.362 257.030 668.918 109 20 13
2007 338.675 2.634 266.922 669.877 175 20 13
2008 433.986 3.114 255.221 671.508 207 22 14
2009 507.150 3.291 248.070 784.559 307 18 9

Kaynak: Halk Bankası, TESKOMB, 2009 

2009 yılı sonu itibarıyla ESKKK’ya üye olan işletmelerin yüzde 32’sinin, 

toplam esnaf ve sanatkârların ise yüzde 13’ünün kooperatif destekli kredilerden 

yararlandığı görülmektedir. Son 4 yıl ortalamasına göre Hazine destekli esnaf ve 

sanatkâr kredileri toplam KOBİ kredilerinin yaklaşık yüzde 3,7’si kadardır.  

Esnaf ve sanatkârların finansmana erişim durumlarının analiz edilmesi 

amacıyla 2008 yılında yapılan bir araştırmaya134 göre; araştırmaya katılan esnaf ve 

sanatkârların yüzde 85,8’i finansman ihtiyaçlarını ESKKK kredisiyle, yüzde 45’i 

diğer banka kredileriyle, yüzde 47’i özkaynaklarıyla karşıladıklarını belirtmişlerdir. 

Bu verilerden, ESKKK kredilerinin üye esnaf ve sanatkârların finansman 

ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Grafik 4.16’de ESKKK kredilerinin esnaf ve sanatkârlar tarafından hangi 

amaçlarla kullanıldığı gösterilmektedir. Buna göre, söz konusu kredilerin büyük bir 

kısmı işletme sermayesi ihtiyacını gidermek, borç kapatmak ve işletmeyi ayakta 

tutmak gibi amaçlar için, yüzde 10’luk kısmı ise makine-teçhizat yatırımında 

                                                 
133 Halk Bankası yetkilileriyle 14.01.2010 tarihinde yapılan mülakat. 
134 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile TESK tarafından ESKKK’lara üye işletmelere Kredi Memnuniyeti 

Ve Algı Analizi Araştırması yapılmıştır. 
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kullanılmaktadır. Bu verilerden, ESKKK kredilerinin toplumun önemli bir kesimini 

oluşturan esnaf ve sanatkârların ayakta kalabilmesine katkı sağladığı anlaşılmaktadır. 

Grafik 4.16. Esnaf ve Sanatkârların Aldıkları Kredileri Kullanım Amaçları 
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Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı/ ESKKK Ortakları Kredi Memnuniyeti ve Algı Analizi Araştırması 

Genel Değerlendirme: 

ESKKK’lar, yaygın örgütlenme yapısı, toplam üye sayısı ve uzun yıllardır 

süregelen deneyimiyle esnaf ve sanatkârların finansmana erişimlerinin 

kolaylaştırılmasında önemli bir işleve sahiptir. Ancak; sahip olduğu avantajların yanı 

sıra sistemin işleyişinde ve yapılanmasında birtakım yetersizlikler de bulunmaktadır: 

 Mevcut yapılanması ve sayısıyla kooperatifler dağınık ve çok parçalı bir yapı 

sergilemektedir. Kooperatiflerin bir kısmının üye sayısının ve sermayesinin 

çok düşük olması, kurumsal kapasitelerinin yetersiz olması, sistemin genel 

işleyişindeki etkinliği azaltmaktadır.  

 Kooperatifler, mevcut durumda sadece Halk Bankası ile çalışmakta olup 

kefaletlerinin diğer bankalar nezdindeki tanınırlılıkları düşüktür.  

 Hazine tarafından sağlanan faiz sübvansiyonu, kooperatif kredilerini esnaf ve 

sanatkârlar için cazip hale getirmektedir. Ancak, ESKKK kefaleti karşılığında 

alınan ücret ve komisyonların yüksek olması ve özellikle son yıllarda 

neredeyse esnaf ve sanatkârların ödedikleri faiz oranı seviyesine yaklaşması, 
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bu kesim için kredilerin avantajını azaltan bir unsurdur. 2010 yılının başında 

masraf oranlarında yapılan indirimler olumlu karşılanmakla birlikte gelişmiş 

ülkelerle karşılaştırıldığında bu oranlar yüksektir. 

 Mevcut uygulamada Halk Bankası kooperatifleri, kefalet sağladıkları 

kredilerin performanslarına göre derecelendirerek her bir kooperatife belli bir 

miktar kredi riski tahsis etmektedir. İyi performans gösteremeyen, örneğin 

takipteki veya batık kredi miktarı artmış olan kooperatiflere sağladığı kredi 

miktarını azaltmaktadır. Ancak bu durum, kooperatifin iyi durumdaki 

üyelerinin de kredi alamamasına yol açabilmektedir. Dolayısıyla 

kooperatiflerin mali açıdan güçlendirilmeleri önem taşımaktadır. 

 Kooperatiflerin sağladıkları kefalete karşılık aldıkları teminatların yanı sıra 

bazı işletmelerden Halk Bankası da ilave teminat almaktadır. Bu durum esnaf 

ve sanatkarlar için kredi şartlarını ağırlaştırmaktadır. 

 Türkiye’de BASEL II kuralları uygulanmaya başlandığında, kooperatiflerin 

büyük bir kısmı gerekli şartları yerine getirmekte zorluk yaşayacaktır. 

Kefalet kooperatifleri yapılanması, İtalya’daki kredi garanti sistemiyle büyük 

benzerlikler taşımakla birlikte; destek miktarı ve etkinlik bakımından geride 

kalmaktadır. Türkiye’den farklı olarak İtalya’da kamu desteği, garanti kuruluşlarına 

sermaye desteği veya kontr-garanti sağlama şeklinde olmaktadır. İtalya’da kredi 

garanti sisteminin toplam üye sayısı ve sermaye miktarı bakımından güçlü olması 

sebebiyle bankalar nezdinde tanınırlığı yüksektir. Dolayısıyla kredi garanti 

kuruluşları, bankalarla yaptıkları müzakerelerle kefalet sağladıkları işletmelerin daha 

düşük faizli krediler kullanabilmelerini sağlayabilmektedir.  

4.4.4.2.Kredi Garanti Fonu 

KGF, 1993 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile135 kurulmuştur. 

Şirket, özel bir yasa kapsamında oluşturulmamış olup, Türk Ticaret Kanununa 

tabiidir. Bu nedenle KGF, diğer anonim şirketler gibi ana sözleşmesinde yer alan 

hükümlere göre faaliyet göstermektedir. Ancak, diğer şirketlerden farklı olarak KGF, 

                                                 
135 14 Temmuz 1993 tarih, 21637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 93/4496 sayılı Karar. 
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kâr amacı gütmemekte olup kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve damga 

vergisinden muaftır.  

KGF, kamu-özel sektör işbirliği şeklinde faaliyet göstermektedir. 2009 

yılındaki sermaye artışından önce şirketin, ana ortakları TOBB (yüzde 50,99) ve 

KOSGEB (yüzde 48,54) iken söz konusu yılda ortaklık yapısına 19 banka katılmıştır. 

Yeni yapılanmada TOBB, KOSGEB ve bankaların tamamı yüzde 33 civarında, diğer 

ortaklar136 ise yüzde 1’in altında bir paya sahip olmuşlardır. 

KGF’nin genel özellikleri şöyle sıralanabilir: 

 Hedef Kitle: Tüm sektörlerdeki KOBİ’ler ve girişimcilerdir. 

 Başvuru Biçimi ve Değerlendirme Süresi: KGF’ye başvurular bankalar 

aracılığıyla olmaktadır. Banka tarafından kredi başvurusu uygun bulunduğu 

takdirde kefalet talebi yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 

 Kefalet Üst Sınırı / Risk Paylaşımı: İşletme başına kefalet üst sınırı 750 bin 

TL’dir. KGF, riskin en fazla yüzde 80’ini üstlenmektedir. 

 Kefalet Maliyeti: Başvuru dosyalarının incelenmesi için her işletmeden sabit 

bir ücret alınmaktadır. Bunun yanı sıra, kefaletin sağlanması durumunda 

kredi vadesi boyunca her yıl kefaletin bakiyesi üzerinden yüzde 1 ile 2 

arasında değişen oranlarda komisyon alınmaktadır. 

 Değerlendirme Kıstasları: İşletmenin mali durumu, kredi değerliliği, 

projesinin yapılabilir ve kârlı olması başlıca ölçütlerdir. 

 KGF kefaleti bankacılık mevzuatı karşılıklar yönetmeliğinde 3’üncü grup 

teminatlar arasında sayılmaktadır. 

 Verdiği kefaletin yüzde 20’si kadar kaynağı ilgili banka nezdinde “Kredi 

Karşılığı Sorumluluk Fonu Hesabında” karşılık olarak tutmaktadır. 

Dolayısıyla kaldıraç oranı137 en fazla 5 olabilmektedir. 

                                                 
136 TESK, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı, Halk Bankası ile Türkiye Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı. 
137 Sağlanan teminat miktarının kuruluşun sermayesine oranıdır. 



TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN BANKA KREDİLERİNE ERİŞİMİ 
Türkiye’de KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişim Durumunun Analizi 

 

 114

KGF, 1993 yılında kurulmuş olmasına rağmen, uzun bir süre yeterince 

işlerlik kazanamamış ve gelişememiştir. Tablo 4.10’dan da görüleceği üzere 

KGF’nin kuruluşundan 2010 yılı sonuna kadar sağladığı toplam kefalet adetinin 

yüzde 68’i son 3 yılda verilmiştir. 2005 ve 2007 yılları arasında yılda ortalama 300 

adet kefalet verilirken 2008 yılında 1.138 adet, 2009 yılında ise 2.605 ve 2010 

yılında 2.382 adet kefalet sağlanmıştır. 2010 yılında sağlanan kefalet miktarı 

yaklaşık 663 milyar TL’ye yükselmiştir.  

Tablo 4.10. KGF Tarafından Sağlanan Kefaletlere İlişkin Bilgiler (1994-2010)   

Yıllar 
Kefalet 
Adeti 

İşletme 
Adeti 

Yıl İçinde 
Verilen Kefalet 

Tutarı           
(bin TL) 

Yıl Sonu 
İtibarıyla 

Kefalet Riski 
Tutarı (bin 

TL) 

Kaldıraç 
Oranı (1) 

1994-2004 1.914   776 101.489 - -
2005 298         195 37.280                       -                -
2006 317  245 46.860 - -
2007 305  249 52.995 55.637 2,7
2008 1.138  914 284.594 178.396 2,9
2009 2.605 1.905 565.356 360.802 2,4
2010 2.382 1.333 663.024 508.402              2,1

(3) Kaldıraç oranı, kefalet riski tutarının sermayeye bölünmesiyle hesaplanmıştır. 
Kaynak: KGF, 2011 

KGF’nin bugüne kadar etkin faaliyet gösterememesinin en başta gelen nedeni 

Tablo 4.11’den görüleceği üzere 2006 yılına kadar olan dönemde şirketin çok düşük 

bir sermayeyle çalışmış olmasıdır. 2006 yılı Eylül ayında şirketin sermayesi 50 bin 

TL’den 20 milyon TL’ye yükseltilerek önemli bir artış yapılmıştır. Özellikle 2006 

yılından sonraki dönemde öneminin daha fazla anlaşılmaya başlanmasıyla birlikte 

KGF’nin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve faaliyetlere 

ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda şirketin sermayesi 2007 yılı Aralık ayında 60 

milyon TL’ye, 2009 yılının Ekim ayında ise 240 milyon TL’ye yükseltilmiştir.  

Tablo 4.11. Yıllar İtibarıyla KGF’nin Sermayesi                               (Cari Fiyatlarla, TL) 

Yıllar 1999-2003 
2004- 

Eylül 2006 
Eylül 2006-
Aralık 20 07 

Aralık 2007- 
Ekim 2009 

2009-…. 

Sermaye 
Miktarı 

20.400 50.100 20 Milyon 60 Milyon 240 Milyon 

Kaynak: KGF, 2011 
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Sermaye yetersizliğinin yanı sıra KGF’nin bankalar nezdinde tanınırlığının ve 

işletmeler tarafından bilinirliliğinin az olması ile şube sayısı ve kurumsal 

kapasitesinin yetersiz olmasını gelişimini olumsuz etkileyen diğer faktörler olarak 

sıralamak mümkündür. Son yıllarda bu konularda da iyileştirme çalışmaları 

yürütülmüştür. Şirketin şube sayısı hızlı bir şekilde artırılmış olup 2010 yılı sonu 

itibarıyla 25’e yükseltilmiştir. 2005 yılında anlaşmalı finansal kuruluş sayısı 10 iken, 

2010 yılı sonu itibarıyla 37’ye ulaşmıştır. Ayrıca son yıllarda KGF, diğer kurumlarla 

işbirliği yaparak birtakım projeler kapsamında da teminat desteği sağlamıştır. Bu 

duruma örnek olarak Tarım Satış Kooperatifi Birliklerine Ürün Alımı Finansman 

Desteği ve BTC Boru Hattında yerleşik KOBİ’lere sağlanan kredi desteği verilebilir.  

Yapılan bu çalışmalarla KGF’nin kefalet miktarı ve sayısı ile bankalar ve 

işletmeler nezdinde tanınırlığı özellikle 2008 yılından itibaren artmaya başlamıştır. 

2009 yılında şirketin ortaklık yapısına bankaların da dahil olması şirketin 

tanınırlığını ve itibarını oldukça güçlendirmiştir. Ancak Türkiye’de KOBİ’lerin 

krediye erişim durumları ile yaşadıkları sorunlar göz önünde bulundurulduğunda ve 

kredi garanti sisteminin hacmi bakımından başarılı ülke uygulamalarıyla kıyaslama 

yapıldığında, KGF’nin sağladığı kefalet sayısı ve miktarının artırılması ihtiyacının 

devam ettiğini söylemek mümkündür. 

KGF’nin sermayesini ne ölçüde etkin kullandığını gösteren kaldıraç oranına 

bakıldığında; 2007-2010 yılları arasında şirketin, yılda ortalama sermayesinin 2,5 

katı kadar teminat sağladığı görülmektedir. Dünyadaki uygulamalarla 

kıyaslandığında KGF’nin sermayesini yeterince etkin kullanamadığı anlaşılmaktadır. 

KGF’nin kuruluşundan 2010 yılı sonuna kadar olan dönemde, toplam 

kefaletlerin yüzde 71’inin sanayi, yüzde 21’inin hizmetler ve yüzde 8’inin tarım 

sektörüne verildiği görülmektedir (Bkz.:Grafik 4.17). 
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Grafik 4.17. Kefalet Adetinin Sektörel Dağılımı (1994-2010) 
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Hizmetler

Tarım

 
 Kaynak: KGF, 2011 

Aynı dönemde kefaletlerin yüzde 41’inin Marmara, yüzde 19’unun İç 

Anadolu, yüzde 14’ünün Ege ve yüzde 9’unun Karadeniz Bölgesi’ndeki işletmelere 

verildiği görülmektedir (Bkz.:Grafik 4.18). Sağlanan kefaletlerin Marmara ve İç 

Anadolu Bölgesinde yoğunlaşmasında, bu bölgelerdeki işletme sayısının fazlalığı ve 

görece işletmelerin finansmana erişim bakımından daha iyi durumda olmasının yanı 

sıra KGF’nin uzun yıllar sadece Ankara, İstanbul ve İzmir şubeleriyle faaliyet 

göstermesinin ve yeterli tanıtımın yapılamamasının da etkisi olduğu 

düşünülmektedir. 

Grafik 4.18. Kefaletlerin Bölgesel Dağılımı (1994-2010) 
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  Kaynak: KGF, 2011 
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Grafik 4.19’dan de görüleceği üzere, 1994-2010 yılları arasında kefaletlerin 

yüzde 37’si mikro, yüzde 48’i küçük ve yüzde 15’i orta ölçekli işletmelere 

verilmiştir. Ayrıca 2009 yılında kefaletlerin yüzde 2’si yeni girişimcilere 

sağlanmıştır.138 

 Grafik 4.19. İşletme Ölçeklerine Göre Kefalet Bilgileri (1994-2010) 

 

37
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Mikro İşletme 
(1-9)
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(10-49)

Orta Ölçekli 
İşletme (50-
249)

 
 Kaynak: KGF, 2011 

KGF kefaletiyle kullanılan kredilerin türlerine göre dağılımına bakıldığında 

ise; kefaletlerin yüzde 56’sının işletme kredisi, yüzde 18’inin yatırım, yüzde 15’inin 

ihracat ve yüzde 8’inin gayri nakdi krediler için verildiği görülmektedir (Bkz.:Grafik 

4.20). Görüldüğü üzere kefaletlerin önemli bir kısmı işletme kredileri için 

verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 KGF.26.02.2010 
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Grafik 4.20. KGF Kefaletiyle Kullanılan Kredilerin Türlerine Göre Dağılımı 
(1994-2010) 
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 Kaynak: KGF, 2011 

KGF kefaletiyle kullanılan kredilerin yüzde 27’si kısa, yüzde 69’u orta ve 

yüzde 4’ü uzun vadelidir (Bkz.: Grafik 4.21). 

Grafik 4.21. KGF Kefaletiyle Kullanılan Kredilerin Vadelerine Göre Dağılımı 
(1994- 2010)    

 

27

69

4

Kısa ( 1 yıldan az)

Orta ( 2 ile 5 yıl 
arası)

Uzun ( 5 yıldan 
fazla)

 
Kaynak: KGF, 2011 

Küresel kriz nedeniyle Türkiye’de işletmelerin krediye erişimde yaşadıkları 

sıkıntıların azaltılması amacıyla birçok ülkede olduğu gibi kredi garanti sistemi 

öncelikli bir destek aracı olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda kredi garanti sisteminin 

güçlendirilmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı’nın kredi garanti kurumlarına 1 milyar 
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Türk Lirasına kadar nakit kaynak aktarması ve/veya özel tertip devlet iç borçlanma 

senedi ihraç etmesine ilişkin yasal düzenleme139 yapılmıştır.  

Buna ilave olarak, bankalar ile finans kuruluşlarının ortak olduğu kredi 

garanti kurumlarına sağlanacak kaynağın kullandırılma usul ve esaslarını belirlemek 

amacıyla Temmuz 2009’da bir Bakanlar Kurulu Kararı140 çıkarılmıştır. Kararın 

“Tanımlar” bölümünde kredi verenler; kredi garanti kurumlarına ortak olan bankalar 

ve finansal kiralama şirketleri olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere banka ve 

finansal kiralama şirketlerinin kredi garanti kurumlarının ortaklık yapısında 

bulunması, destekten hem garanti kurumlarının hem de banka ve kiralama 

şirketlerinin yararlanabilmesi için bir gereklilik haline getirilmiştir. Bahse konu 

Kararda, KOBİ’lerin ilk defa veya ek olarak kullanacakları ya da yenileyecekleri 

nakdi ve gayri nakdi kredilere teminat desteği sağlanacağı ifade edilmiş olup krediler 

toplamının üst limiti 10 milyar TL olarak belirlenmiştir.  

Teminat desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerin en az iki bilanço 

dönemi faaliyet göstermiş olması, iflas, fesih ve/veya iflas erteleme sürecinde 

olmaması, Haziran 2008 sonu itibarıyla vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcunun 

olmaması141 ve kredi geçmişinin sağlam olmasına ilişkin birtakım kriterler 

belirlenmiştir. Kullanılacak krediler ise asgari 6 ay, azami 4 yıl vadeli TL veya döviz 

cinsinden veya dövize endeksli olabilmektedir. Kefalet başvuru süresi Kararın yayım 

tarihinden itibaren 2 yıl olarak belirlenmiştir. Kefalet tutarının üst sınırı işletme 

başına 1 milyon TL, bir risk grubuna ait işletmeler için 1,5 milyon TL olarak 

belirlenmiş olup Hazine, kredinin en çok yüzde 65’ine kefalet sağlamaktadır. Riskin 

kalanı bankalar tarafından üstlenilmektedir. Kefalet sağlayan kurumların, Hazine 

Müsteşarlığı desteğiyle sağladıkları kefaletlerin sektörlere, kredi verenlere ve firma 

yapılarına göre dengeli dağılımını gözetmesi gerekmektedir. 

                                                 
139 16.07.2008 tarih ve 5787 sayılı Kamu finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
140 14.07.2009 tarih ve 2009/15197 sayılı Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar 
141 Başvuru tarihi itibarıyla anılan kurumlara vadesi gecikmiş borcunun bulunmaması durumunda bu 
şart aranmaz. 
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Yapılan düzenlemeler çerçevesinde Hazine desteğinin kullanılabilmesi 

amacıyla öncelikle 19 bankanın KGF ortaklığına katılması sağlanmıştır. Desteğin 

kullandırılmasına ilişkin oluşturulan yapıda Hazine desteği ile KGF 

özkaynaklarından sağlanacak teminatlar birbirinden ayrılarak ikili bir yapı 

oluşturulmuştur. Hazine kaynağından sağlanacak kefaletlerde, işletmelerin kredi 

değerliliğinin finans kuruluşlar tarafından değerlendirilecek olup KGF tarafından 

ayrıca bir değerlendirme yapılmayacaktır. Finans kuruluşlarının değerlendirmesinden 

geçen KOBİ’ler, Bankalar, Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB ve TOBB 

temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından seçilmektedir. Hazine Müsteşarlığı’nın 

verilecek karara ilişkin veto yetkisi bulunmaktadır. 

Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanan bu destek, kriz döneminde 

KOBİ’lerin artan teminat sorununu azaltmaya yönelik önemli bir adım olmuştur. Söz 

konusu destek, kredi garanti sistemine mali katkı sağlamanın yanı sıra KGF’ ye 

bankaların ortak olmasını ve sermaye artışını sağlayarak sistemin kurumsal ve teknik 

altyapısının güçlenmesine de katkı sağlamıştır. Son yıllarda sistemin bankalar ve 

işletmeler nezdinde tanınırlığının artırılması çabaları bu şekilde büyük ölçüde 

gerçekleşmiştir. Ancak 2011 yılı Mart ayı sonu itibarıyla Hazine desteğiyle 1060 

KOBİ’ye yaklaşık 398 milyon TL tutarında kefalet sağlanmıştır. Bu dönemde Hazine 

desteği için alınan talep sayısı ise 1210’dur.142 

Bu verilerden söz konusu desteğin kullanımının sınırlı düzeyde olduğu ve 

beklenildiği şekilde etkin ve yoğun bir kullanımın olamadığı anlaşılmaktadır. 

Sisteme yönelik taleplerin de sınırlı olması işleyişte veya yapılanmada birtakım 

sıkıntılar olduğunu göstermektedir.  

                                                 
142 KGF. 02.05.2011. <http://www.kgf.com.tr/4_1_a2.htm> 
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5. TÜRKİYE İÇİN KREDİ VE GARANTİ DESTEKLERİNE İLİŞKİN 

UYGULAMA ÖNERİLERİ 

Bu bölümde Türkiye’de kredi garanti sisteminin ve kredi destek 

programlarının hacmine ve işleyişine ilişkin değerlendirme ve öneriler yapılmıştır.  

Bir işletmenin krediye erişimini belirleyen temel faktör, kredi değerliliğinin 

olup olmaması hususudur. Bu çerçevede, çalışmanın 4’üncü bölümünde yapılan 

analizlerden ve 3’üncü bölümde incelenen ülke örneklerinden hareketle, Türkiye’de 

KOBİ’ler, krediye erişim bakımından sınıflandırılarak uygulanması önerilen kamu 

destek araçları Şekil 5.1’de özetlenmiştir.  

Şekil 5.1. KOBİ’lerin Krediye Erişimlerinin Sağlanması/ Artırılmasına Yönelik 
Kamu Destek Önerileri 

Kaynak: Yazarı tarafından çalışma kapsamında oluşturulmuştur. 

Bu destekler çeşitli kurumlar tarafından hâlihazırda sağlanıyor olmakla 

birlikte bir kısmı miktar ve hacim olarak önemli bir kısmı ise niteliksel olarak 

yetersizdir. Ayrıca özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın bir şekilde görülen başarılı 

olma potansiyeli yüksek işletmelere veya projelere sağlanan mali desteğin yanı sıra 
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eğitim, danışmanlık, teminat gibi tamamlayıcı desteklerin verilmesi yaklaşımı 

Türkiye’de bulunmamaktadır.  

Sağlanacak kamu desteklerinin yanı sıra Türkiye’de kredi faiz oranlarının 

yüksekliği, vadelerin kısalığı gibi tüm KOBİ’leri etkileyen sorunların çözümüne 

yönelik olarak finans ve bankacılık sisteminde yapılacak iyileştirmeler de büyük 

önem taşımaktadır. Bu alanlarda yapılacak iyileştirmeler KOBİ’lerin tamamı için 

krediye erişimi ve kredi şartlarını kolaylaştıracaktır. Bu çerçevede; 

 Bankacılık sisteminin aktif yapısının güçlendirilmesi ve kredilendirme 

faaliyetlerinin artırılması, 

 İşletmelerin ve girişimcilerin kredi geçmişlerine ilişkin kayıtların tutulduğu 

veri tabanlarının kapsamının genişletilmesi ve kredi paylaşımının 

iyileştirilmesi, 

 Bankaların kredi değerlendirme tekniklerini, teknoloji altyapılarını 

geliştirmeleri ve etkin risk derecelendirme metotları kullanmaları, 

 Bankaların, KOBİ kredilendirmesine özgü birimler, şubeler oluşturması ve bu 

alanda insan kaynağı niteliğini artırması, 

 Finansal kiralama, faktoring gibi alternatif finansman sistemlerine ilişkin 

yasal altyapının geliştirilmesi, 

 Maliyetleri düşürmek amacıyla bankaların, bazı altyapı ve teknoloji 

yatırımlarını ortak gerçekleştirmeleri gibi bankacılık ve finans sistemine 

yönelik yapılacak iyileştirmeler KOBİ’lerin kredilendirilmesi üzerinde de 

olumlu etki yaratacaktır. 

Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Türkiye’de KOBİ’lerin krediye 

erişimlerine yönelik destek uygulama önerisi üç başlık altında sunulacaktır. Bu 

kapsamda sırasıyla kredi garanti sistemi yapılanması, kamu kredi programları ile bu 

yapılar arasındaki tamamlayıcılığın ve koordinasyonun artırılmasına ilişkin model 

ele alınacaktır.  
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5.1. Kredi Garanti Sistemine Yönelik İhtiyaç ve Öneriler 

Türkiye’de kredi garanti sisteminin hacmi ve etkinliğinin analiz edilmesi 

amacıyla; Türkiye ile bu alanda başarılı ülke uygulamalarına ilişkin verilerden çeşitli 

göstergeler oluşturularak karşılaştırma yapılmıştır (Bkz.: Tablo 5.1). Kıyaslamalarda 

“Toplam Kefalet Miktarının GSYH İçindeki Payı” ile “KOBİ’ler İçinde Kefalet 

Desteği Alanların Payı”  göstergeleri kullanılmıştır. 

 Tablo 5.1’e göre; kredi garanti sistemi ile Güney Kore’de KOBİ’lerin yüzde 

10’una, Fransa ve İtalya’da yaklaşık yüzde 20’sine, Japonya’da ise yüzde 38’ine 

destek verildiği görülmektedir. Türkiye’de Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri, esnaf ve sanatkârların yüzde 14’üne kefalet desteği sağlamaktadır. 

KGF ise, KOBİ’lerin yüzde 0,08’ine kefalet sağlamakta olup esnaf ve sanatkârlar 

dışarıda tutulduğunda bu oran yüzde 0,16’ya yükselmektedir. Verilerden görüleceği 

üzere; ESKKK’lara ve diğer ülke uygulamalarına kıyasla KGF, KOBİ’lerin çok 

düşük bir kısmına kefalet sağlamaktadır.  

Diğer taraftan, seçilen ülkelerin GSYH’leri içinde kefalet tutarının paylarına 

bakıldığında bu oranın yüzde 0,5 ile 6 arasında değiştiği görülmektedir. Türkiye’de 

ise bu oran yüzde 0,34’dür. Ancak bu oranın yaklaşık yüzde 90’ını ESKKK 

kefaletleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla ESKKK’lar, sağladığı kefalet miktarı 

bakımından KGF’ye kıyasla daha iyi bir performans göstermektedir. 

Tablo 5.1. Seçilmiş Ülkelerde Kredi Garanti Sistemine İlişkin Göstergeler 

 
Ülkeler 

Kefalet Tutarının GSYH 
İçindeki Payı (Yüzde) 

Toplam KOBİ Sayısı 
İçinde Kefalet Alanların 

Payı (Yüzde) 
Fransa 0,5 20,3
İtalya  1,9 22,2
Japonya 6,0 38,0
Güney Kore 4,1 10,4
ABD 5,0 0,2
Türkiye TESKOMB 0,3 14,0

KGF 0,04 0,08
Kaynak: AECM, OECD, KGF ve TESKOMB verileri kullanılarak çalışma kapsamında hazırlanmıştır. 
*Fransa, İtalya, Güney Kore ve Japonya verileri 2007 yılına, Türkiye verileri ise 2009 yılına aittir. 
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Bu kıyaslamalardan, gerek ulaşılan KOBİ sayısı gerekse kefalet tutarının 

GSYH içindeki payı bakımından KGF’nin oldukça yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, kriz nedeniyle 2009 yılında Hazine tarafından sağlanan ilave 1 milyar 

TL tutarında desteğin tamamının kullanılması durumunda; yaklaşık 20 bin işletmeye 

kefalet verilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması durumunda KGF tarafından 

esnaf ve sanatkârlar dışında kalan KOBİ’lerin yüzde 1,5’una ulaşılacak olup kefalet 

tutarının GSYH’a oranı yüzde 0,8’e yükselecektir.143 Dolayısıyla Hazine desteğinin 

etkin bir şekilde kullanılması durumunda Türkiye’deki toplam kredi garanti hacminin 

önemli bir büyüklüğe (GSYH’nın yaklaşık yüzde 1’i) ulaşacağını söylemek 

mümkündür. 

5.1.1. Kredi Garanti Fonuna İlişkin Öneriler 

Dördüncü bölümde KGF’nin mevcut durumuna ilişkin yapılan 

değerlendirmeler çerçevesinde sistemin geliştirilmesine yönelik öneriler aşağıda 

sıralanmıştır. 

 Kredi garanti sistemine ilişkin yasal düzenleme yapılarak sistemin daha 

sağlıklı işlemesi ve gelişmesi sağlanmalıdır. Böylece kredi garanti sisteminin 

bankacılık sistemiyle daha entegre bir yapıya kavuşması sağlanacak ve yeni 

garanti kuruluşlarının da oluşturulmasına imkan tanınacaktır. 

 KGF’nin sermayesini daha etkin kullanılması sağlanarak kaldıraç oranı 

artırılmalıdır.  

 KGF’nin insan kaynağı ve şube yapıları güçlendirilerek kurumsal kapasitesi 

artırılmalıdır. Şubelerin insan kaynağı niteliği bakımından güçlendirilmesiyle 

birlikte bu yapılara daha fazla yetki verilerek KGF’nin alt kuruluşları gibi 

çalışmaları sağlanmalıdır. Böylece KGF’nin artan sermaye miktarının 

bölgeler arası daha dengeli ve etkin kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca 

KGF’nin belli göstergeler ve hedefler belirleyerek dönemler itibarıyla 

şubelerin performanslarını izlemesi sistemin başarısını artıracaktır.  

                                                 
143 Hazine kaynağından en fazla 6,5 milyar TL tutarında kefalet verilmesi öngörülmektedir. KGF’nin 
kendi özkaynaklarından sağladığı kefalet hacmi de en fazla 1,2 milyar TL’dir. 
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 KGF Şubeleri, bulundukları bölgelerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları ve 

Kalkınma Ajanslarıyla yakın işbirliği yapmalıdır. Söz konusu kuruluşların 

uzmanlık ve bilgi birikiminin KGF ile paylaşılmasının yanı sıra bu 

kuruluşların sermaye sağlayarak KGF’nin şubelerine ortak olabilecekleri  

düşünülmektedir.  

 KGF’nin verdiği kefaletlere ilişkin etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi 

kurularak belli aralıklarla etkinlik analizleri yapılmalıdır. Örneğin; KGF 

kefaleti alan işletmenin daha önce de söz konusu kefaletten yararlanıp 

yararlanmadığı, kefalet verilen işletmenin daha önce kredi kullanıp 

kullanmadığı, kefalet verilen işletmeler içinde yeni girişimcilerin oranı gibi 

birtakım performans göstergeleri belirlenerek sistemin etkinliği izlenmelidir. 

Diğer taraftan, ülke uygulamalarıyla yapılan karşılaştırmalar çerçevesinde, 

Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanan 1 milyar TL tutarında kaynak, bugün için 

Türkiye’de kredi garanti hacminin geliştirilmesi için yeterli ve gerekli görülmektedir. 

Ancak kaynağın daha etkin ve KOBİ politikaları doğrultusunda kullanılabilmesi 

amacıyla Hazine desteğiyle krize yönelik oluşturulan yapılanmanın ve işleyişin 

yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup KGF’nin kurumsal kapasitesinin 

artırılmasına yönelik yukarıda ifade edilen hususların gerçekleştirilmesi büyük önem 

arz etmektedir.  

 Kredi garanti sistemlerine ilişkin literatürde ve ülke uygulamalarında sistemin 

yapısında bankalar, kredi garanti kuruluşları ve kamu arasında dengeli bir risk 

paylaşımı olması ve tüm tarafların sistemden fayda elde etmeleri gerektiği hususları 

öne çıkmaktadır. Bu çerçevede Hazine desteğinin devam etmesi durumunda 

oluşturulacak yapılanmaya ilişkin öneriler aşağıda yer almaktadır:  

 Hazine Müsteşarlığı, sistemde yalnızca kaynak sağlayan ve kaynağın 

kullandırılma koşullarını belirleyen bir role sahip olmalıdır. İşletmelerin 

değerlendirilmesi ve seçilmesi süreçleri, mevcut KGF teminat destek 

işleyişinde olduğu şekilde bankalar ile KGF tarafından yürütülmelidir. Bu 

durumda, KGF’nin ortaklık yapısında bulunan KOSGEB, sağlanan kamu 

kaynağının idaresinde ve izlenmesinde daha etkin bir rol üstlenmelidir. 
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Hazine Müsteşarlığı tarafından sistemin geneline ilişkin bağımsız 

değerlendiricilere izleme ve değerlendirme yaptırılmalıdır. 

 Bu çerçevede; Hazine tarafından desteğe ilişkin kamu tarafından sağlanacak 

kaynağın bir kısmının KOBİ politika öncelikleri doğrultusunda ve belli 

ölçütler çerçevesinde kullandırılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, krediye 

erişmekte daha fazla sıkıntı yaşayan yeni girişimciler, orta ve uzun vadeli 

proje ve yatırım kredisi kullanmak isteyen işletmeler, görece az gelişmiş 

bölgelerdeki işletmeler, yenilikçi işletmeler, orta ve yüksek teknolojili 

sektörlerdeki işletmeler ve daha önce kredi kullanmamış işletmeler 

desteklenmelidir. Böylelikle kefalet desteğinin ekonomiye ve finans 

sistemine yapacağı katkının artırılması sağlanacaktır. 

Diğer taraftan, kaynağın kalan kısmı yukarıda belirtilen öncelikli alanların 

dışında kalan ancak teminat yetersizliği sorunu yaşayan KOBİ’lerin 

tamamına yönelik kullandırılmalıdır. Bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı, 

Bankalar ve KGF arasında risk paylaşımı yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. Hazine’nin yüzde 40-50, KGF’nin yüzde 30-40 ve 

bankaların ise yüzde 20 oranında risk alması uygun görülmektedir. Böylece, 

bankaların, kamunun ve kredi garanti kuruluşunun çıkarlarını gözeten dengeli 

bir sistem oluşturulacaktır. Bu yapılanmada da kredi değerlendirmelerinin 

KGF ve bankalar tarafından yapılması öngörülmektedir. Hazine, KGF 

onayından geçen taleplere inceleme yapmaksızın doğrudan garanti (kontr-

garanti) sağlamalıdır. 

5.1.2. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Yapılanmasına 

İlişkin Öneriler 

Ülke örneklerinden görüldüğü üzere kefalet kooperatifleri yapılanması esnaf 

ve sanatkâr kesiminin özelliklerine uygun bir yapılanmadır. Kooperatifler, 

sağladıkları toplam kefalet hacmi ve sayısı gibi göstergeler bakımından KGF’ye 

kıyasla daha başarılıdır. Ancak bu durum, büyük ölçüde Halk Bankası düşük faizli 

kredi destek uygulamasından ve kooperatiflerin riskin tamamını üstlenmesinden 

kaynaklanmaktadır. Basel II kuralları, AB mevzuatı ve Halk Bankası’nın 
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özelleştirme sürecinde olması ESKKK yapılanmasında bir dönüşümü 

gerektirmektedir. Orta ve uzun vadede ESKKK yapılanmasının esnaf ve 

sanatkârların diğer bankalardan da kullanacakları kredilere teminat verebilen ve 

bankalarla riski paylaşan daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.  

Kısa vadede TESKOMB yapılanmasının güçlendirilmesi ve geliştirilmesine 

yönelik öneriler şöyle sıralanmaktadır:  

 Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin sermaye miktarı ve 

ortak sayısının artırılması sağlanmalıdır. Kooperatiflerin üye sayıları ve 

kefalet sağladığı işletme verileri yıllar bazında incelenerek; bu göstergeler 

açısından belli bir kapasitenin altında olan kooperatifler aynı ildeki diğer 

kooperatiflerle birleştirilmelidir. Böylelikle kooperatiflerin güçlenmesi ve 

maliyet etkinliklerinin artırılması yoluyla başarısı ve banka nezdindeki itibarı 

ve kredi performansı yükselecektir. Ayrıca sistemin daha maliyet etkin bir 

yapıya kavuşması nedeniyle kredilerden alınan masraf ve komisyon gibi 

işletmelere yük getiren bazı ücretlerin de düşürülmesi sağlanabilecektir. 

 ESKKK’ların yönetim yapısının ve insan kaynağı niteliğinin artırılması 

amacıyla TESKOMB tarafından eğitimler düzenlenmeli ve kooperatiflerin 

uzman personel istihdam etmesi sağlanmalıdır. 

 ESKKK’ların kefalet riskinin tamamını üstlenmek yerine bankayla riski 

paylaşmasına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Böylelikle sisteminin daha 

etkin çalışabilmesi ve AB sistemiyle uyumlu hale gelmesi sağlanacaktır. 

Ancak risk paylaşımı uygulamasına geçilmesi, Halk Bankası’nın ESKKK 

teminatına ilave talep ettiği teminat miktarını artırmasına ve kredi şartlarını 

sıkılaştırmasına yol açabilecektir. Esnaf ve sanatkârların krediye erişimlerinin 

bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için önlemler alınması önem arz 

etmektedir. 

 ESKKK’ların sağladıkları kefalet karşılığı esnaf ve sanatkârların kullandıkları 

krediler üzerinden alınan masraf ve komisyon oranları düşürülmelidir. 
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5.2. Kamu Kredi Desteklerine Yönelik Öneriler 

Japonya’da kamu destekli krediler KOBİ kredilerinin yaklaşık yüzde 5’ini, 

ABD’de ise yüzde 3’ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de ise 2009 yılı itibarıyla 

KOSGEB kredi programları, KOBİ kredilerinin yaklaşık yüzde 3’ünü, Halk Bankası 

tarafından esnaf ve sanatkârlara verilen düşük faizli krediler ise KOBİ kredilerinin 

yüzde 3,7’sini oluşturmaktadır.  Dolayısıyla Türkiye’de de KOBİ’lere kamu 

tarafından önemli büyüklükte kredi desteği sağlanmaktadır.  

Kamu tarafından sağlanan kredilerin miktarından ziyade etkinliğinin 

artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda kredi desteklerinin seçici ve 

yönlendirici bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Kredi programlarına ilişkin 

izleme ve değerlendirmenin yetersiz olması ve performans değerlendirmesi 

yapılamaması nedeniyle destek alan işletmelerin bu kredi desteği olmasa da kredi 

alıp alamayacağı ve/veya aynı istihdamı, yatırımı, ihracatı yapıp yapmayacağı, yani 

ilave bir değer yaratılıp yaratılmadığı ve bu desteklerin rekabet ortamına olumsuz bir 

etkisi olup olmadığı gibi hususlar bilinmemektedir. Kredi programlarının 

kurgulanması ve izlenmesi aşamalarında bu hususların göz önünde bulundurulması 

yerinde olacaktır. 

Bu çerçevede kamu kredi desteklerine ilişkin öneriler aşağıda yer almaktadır: 

5.2.1. Esnaf ve Sanatkâr Kredilerine İlişkin Öneriler 

 Esnaf ve sanatkârların yapısı, çok farklı mesleklerde olmaları ve nitelikleri 

itibarıyla ESKKK kredilerine yönelik seçicilik ve ekonomik kriterler getirmek kolay 

olmamaktadır. Ancak bu kesimin yapısal bir dönüşüm gerçekleştirebilmesi için 

kredilerin bir yönlendirme ve teşvik aracı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Bu çerçevede örneğin; kendi meslek dallarındaki sertifika ve kalite belgelerini alan, 

ortak iş yapan, makine teçhizat alarak işini büyüten esnaf ve sanatkârlara kredilerde 

öncelik tanınabileceği veya daha düşük faizli veya yüksek limitli kredi verilebileceği 

düşünülmektedir. 

5.2.2. KOSGEB Kredi Desteğine İlişkin Öneriler 

KOBİ’lere kamu tarafından sağlanacak kredi destekleri, politika önceliklerine 

hizmet edecek nitelikte ve KOBİ kredi piyasasındaki boşlukları/ eksiklikleri 
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gidermeye yönelik olarak tasarlanmalıdır. Bu çerçevede; krediler ülke politika, 

öncelik ve ekonomik koşullarına göre farklılaşan ve seçici bir yapıya 

kavuşturulmalıdır. Ayrıca günün koşullarına göre değişen ihtiyaçlara cevap verecek 

nitelikte ve büyüklükte programlar hazırlamalıdır.  

Dolayısıyla bu alanda sağlanacak kamu desteği, krediye erişim bakımından 

dezavantajlı konumda olan kesimler (yeni girişimciler, yeni kurulmuş işletmeler, az 

gelişmiş bölgelerdeki işletmeler gibi) ile politika ve ülke öncelikleri doğrultusunda 

desteklenmesi gereken alanlara yönelik olmalıdır (yatırım, yüksek teknoloji 

sektörleri, geleneksel sektörlerde yüksek katma değere geçen işletmeler gibi). Ancak 

kriz dönemlerinde KOBİ’lerin geneline ilişkin kredi programları geliştirilebileceği 

düşünülmektedir. 

 Bu çerçevede KOSGEB, kredi destek programları uygulaması ile; 

 orta ve uzun vadeli yatırım ve proje kredileri,  

 mikro krediler,  

 yeni girişimcilere yönelik krediler, 

 görece az gelişmiş bölgelerdeki işletmelere yönelik krediler, 

 kredi geçmişi olmayan işletmelere yönelik krediler, 

 yenilikçi projesi ve fikri olan girişimci ve işletmelere yönelik krediler, 

 sanayi ve hizmet sektörlerinde yüksek katma değerli üretim yapısına 

dönüşümü sağlayacak nitelikte proje kredileri  

sağlanmasında rol oynamalıdır.  

KOSGEB’in bu tür kredi programları hazırlama ve uygulama aşamasında 

Kalkınma Ajansları, KGF, TESKOMB, Kalkınma Bankası gibi kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği yapmasında fayda görülmektedir.  

KOSGEB, kredi programlarında belirlediği öncelikler ve kotalar 

doğrultusunda işletme ve proje seçimlerini gerçekleştirmelidir. Ayrıca, kredi 

desteklerine yönelik bir izleme ve değerlendirme sistemi kurulmalı ve desteklerin 

uygulanmasına ilişkin etkinlik analizleri yapılmalıdır. Bu kapsamda kredi alan 

işletmelerin büyüme, yatırım yapma gibi durumlarına ilişkin göstergeler belirlenerek 
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desteklerin etkileri incelenmelidir. Destek programlarının oluşturulma aşamasında 

söz konusu etkinlik analizlerinden yararlanılmalı ve ihtiyaç analizleri yapmalıdır. 

5.2.3. Kalkınma Bankası Kredilerine İlişkin Öneriler 

Kalkınma Bankası tarafından yürütülen proje bazlı KOBİ kredi 

uygulamalarında KOSGEB ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyon ve işbirliği 

yapılmasında fayda görülmektedir. Bu programlar küçük ölçekli olmakla birlikte 

ülke geneline yönelik olarak, politika önceliklerine ve ekonomik koşullara uygun 

olarak daha büyük ölçekli benzer projelerin KOSGEB tarafından da 

geliştirilebileceği düşünülmektedir.  

 Türkiye’de orta ve uzun vadeli kredilerin yetersiz olması önemli bir sorundur. 

Bu durum başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin yatırım yapmasını ve büyümesini 

kısıtlamaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerin proje ve yatırımlarına finansman sağlanması 

amacıyla TKB’nin kaynakları artırılmalı ve diğer bankalarda da kapasite oluşturarak 

bu alanda gelişme sağlanmalıdır. 

5.2.4. Kurumsal Kapasite Geliştirme Desteklerine İlişkin Öneriler 

 KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TOBB gibi kurum ve kuruluşlar KOBİ’lerin 

kurumsal ve mali yapılarını geliştirerek kredi değerliliklerini artırmak amacıyla etkin 

eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamalıdır. Ayrıca mevcut finansman olanakları 

ve destekleri konusunda yeterli bilgilendirme ve yönlendirme de yapılmalıdır. 

5.2.5. Mikro Kredi Uygulamalarına İlişkin Öneriler 

Türkiye’de başta esnaf ve sanatkârlar olmak üzere mikro ve küçük 

işletmelerin, az gelişmiş bölgelerdeki işletmelerin, yeni girişimcilerin krediye 

erişimlerinin artırılması amacıyla mikro kredi uygulamaları geliştirilmelidir. Kamu, 

modelin oluşturulmasında öncü rol oynamalı ve sistemi teşvik edecek destekler 

sağlamalıdır. Orta ve uzun vadede bu amaca yönelik mikrofinansman kuruluşlarının 

oluşturulmasında fayda görülmekle birlikte, kısa vadede mevcut aktörlerle bu alanda 

pilot uygulamaların gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır. Bu kapsamda, TKB ve/veya 

KOSGEB’in kamu ve ticari bankalara uygun koşullu kaynak sağlayarak bu 

kuruluşlar aracılığıyla mikrokredi kullandırabileceği düşünülmektedir. Söz konusu 
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kurumların bu alana ilgisini artırmak amacıyla vergi muafiyeti/indirimi benzeri bazı 

teşvikler sağlanmasında fayda görülmektedir.  

5.3.  Destekler Arası İşbirliği ve Tamamlayıcılık  

KOBİ’lerin krediye erişimlerinin artırılması amacıyla sağlanacak 

desteklerinin bütüncül bir yaklaşımla verilmesi, sağlanan kamu kaynaklarının daha 

etkin ve etkili kullanılmasına ve KOBİ’lerin elde ettikleri finansmanı daha etkin bir 

şekilde kullanabilmesin katkı sağlayacaktır. 

Farklı ihtiyaçlara (yeni girişimci, yatırım kredisi gibi) göre değişik destek 

yapılanmaları oluşturulabilmekle birlikte aşağıda yeni girişimcilere yönelik örnek bir 

destek modeli oluşturulmuştur:  

Destek Gerekçesi: YOİKK Yatırım Ortamı Değerlendirmesi raporuna göre; 

Türkiye’de yeni kurulan işletmelerin yüzde 40’ı ikinci yılın sonunda, yüzde 50’si de 

dördüncü yılın sonunda kapanmaktadır. Krizin etkisiyle işsizlik oranı 2009 yılında 

yüzde 14’e yükselmiştir. Dolayısıyla, yeni girişimcilerin teşvik edilmesi ve yeni iş 

oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan yeni girişimcilere kamu 

tarafından sağlanan mali destekler oldukça yetersizdir.  

Şekil 5.2. Destekler Arası İşbirliği ve Tamamlayıcılığın Sağlanmasına İlişkin 
Model 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: Yazarı tarafından çalışma kapsamında oluşturulmuştur. 
 

Destek Türü: Destek kapsamında yeni girişimcilere belli bir dönemi geri ödemesiz 

olmak üzere düşük faizli, kısa veya orta vadeli kredi; eğitim ve danışmanlık; kredi 

garanti desteği sağlanacaktır. 

 
Kredi faiz desteği   
(KOSGEB  veya 
Kalkınma Ajansı) 

Eğitim& Danışmanlık     
(İş planı, pazarlama, 
finans yönetimi vb.)

Girişimci

Teminat 
(KGF, Hazine M.) 

Kredi 
(Banka) 

  
Kredi faiz desteği   
(KOSGEB  veya 
Kalkınma Ajansı) 

Eğitim& Danışmanlık     
(İş planı, pazarlama, 
finans yönetimi vb.)

Girişimci

Teminat 
(KGF, Hazine M.) 

Kredi 
(Banka) 
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Destek İşleyişi: İyi bir projesi ve/veya iş planı ve büyüme potansiyeli olan girişimci 

adayları seçilerek bu işletmelere eğitim ve danışmanlık, kredi ve teminat desteği 

birlikte verilecektir.  

Destek Sağlayacak Kurumlar: 

İşletmeleri Seçme ile Eğitim ve Danışmanlık Sağlama: KOSGEB ve/veya Kalkınma 

Ajansları 

Kredi Veren Kurum: Bankalar 

Teminat Desteği: KGF  
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 SONUÇ  

İş ortamının önemli unsurlarından biri olan finansmana erişim, KOBİ’lerin 

kurulması, büyümesi ve gelişmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla dünya 

genelinde, KOBİ’lere yönelik uygun koşullu finansman imkânlarının oluşturulması 

ve erişimin kolaylaştırılması öncelikli politika alanları arasında yer almaktadır. 

Banka kredileri, ülkelerin çoğunda KOBİ’lerin en önemli finansman kaynağı 

konumundadır. KOBİ’ler, krediye erişimde büyük işletmelere kıyasla daha fazla 

sorun yaşamakta olup bu sıkıntılar, bir taraftan bankacılık sistemi ile ekonomideki 

yapısal sorunlardan ve yetersizliklerden kaynaklanırken, diğer taraftan KOBİ’lerin 

mali ve kurumsal yapılarının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 

ülkeler, bir taraftan makro düzeyde iyileştirme çalışmaları yürütürken, diğer taraftan 

işletmelere yönelik çeşitli destek araçları geliştirmektedir.  

Destek uygulamalarında ülkelerin deneyimleri, öncelikleri, destek hacimleri 

ve araçları farklılıklar göstermektedir. Desteklerin başarılı ve etkili olabilmesi için 

her ülke, kendi gelişmişlik düzeyini, ekonomik durumunu, finans sisteminin yapısını, 

işletme özellikleri ve ihtiyaçları ile politika önceliklerini göz önünde bulundurarak 

desteklerini geliştirilmelidir. Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde, kamunun 

ağırlıklı olarak finans ve bankacılık sistemlerindeki yetersizlikleri gidermeye çalıştığı 

ve bankacılık sisteminin kredi veremediği veya vermek istemediği işletmeleri ve 

kredi türlerini hedef alarak programlar geliştirdiği görülmektedir. Ayrıca bu 

ülkelerde yeni girişimcilerin, yenilikçi ve hızlı büyüme potansiyeli olan işletmelerin 

finansmanına büyük önem verilmektedir.  

Bankalar, Türkiye’de de KOBİ’lerin en önemli finansman kaynağı 

durumundadır. 2000’li yıllarda Türkiye’de bankacılık sektörünün kredilendirme 

faaliyetlerinde görülen artışa rağmen; gelişmiş ve benzer gelir seviyesindeki 

ülkelerin çoğuna kıyasla işletmelere sağlanan kredi miktarı daha düşük, faiz oranları 

ise daha yüksektir. Aynı zamanda uzun vadeli kredilerin de yetersiz olması, özellikle 

KOBİ’ler açısından proje ve yatırımların finansmanını zorlaştırmaktadır. 

2000’li yıllarda bankacılık sisteminin genelinde yaşanan olumlu gelişmelerin 

de etkisiyle KOBİ kredilerinde görülen artış özellikle 2005 yılından sonra daha 
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belirgin bir hal almıştır. Ancak banka kredilerine erişim bakımından küresel mali 

krizden en fazla etkilenen kesim başta mikro işletmeler olmak üzere KOBİ’ler 

olmuştur. 2008 yılının ikinci yarısından itibaren toplam bankacılık sektörü kredileri 

ve reel sektöre verilen toplam krediler içindeki KOBİ payı ciddi bir şekilde azalmış 

ve KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranında diğer kredi türlerine göre daha fazla 

artış yaşanmıştır. Ekonomik göstergelerde yaşanan iyileşmeyle birlikte 2010 yılından 

itibaren KOBİ kredileri de toparlanma eğilimi göstermeye başlamıştır. Yaşanan bu 

kriz deneyimi KOBİ’lerin krediye erişiminin ekonomik göstergelere oldukça duyarlı 

olduğunu ve olumsuz makro ekonomik koşullar altında KOBİ’lere özel bir takım 

tedbir ve destekler geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.  

Türkiye’de genel olarak faiz oranı ve vade gibi kredi koşullarının uygun 

olmaması bankacılık sistemi ve makroekonomik sistemdeki yetersizliklerden 

kaynaklanmakta olup tüm işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Bu faktörler, 

KOBİ’lerin bir kısmının kredi piyasasından dışlanmasına veya kredi talebinde 

bulunmamasına yol açabilmektedir. Bu konularda yapılacak iyileştirmeler 

KOBİ’lerin kredilere erişiminin artırılması için büyük önem arz etmektedir.  

Türkiye’de işletmeler içinde büyük paya sahip olan mikro işletmeler, 

ölçeklerinin küçük, kurumsallaşma düzeylerinin düşük ve mali yapılarının zayıf 

olması nedeniyle çoğunlukla bankalar tarafından kredilendirilebilir olarak kabul 

görmemektedir. KOBİ’lerin bir kısmı ise bilgi eksikliği, kültürel nedenler ve/veya 

büyüme, yeni yatırım yapma gibi isteklerinin olmaması gibi sebeplerden ötürü kredi 

talebinde bulunmamaktadır. Diğer taraftan, KOBİ’lerin bir bölümü kredi 

değerlilikleri ve/veya iyi bir projeleri olmasına rağmen krediye erişimde diğer 

işletmelere kıyasla daha fazla sorun yaşamaktadır. Bu işletmeleri yeni girişimciler, 

yeni kurulmuş işletmeler, yeterli teminatı olmayan işletmeler, yenilikçi ancak riskli 

KOBİ’ler ve gelişmişlik düzeyi düşük bölgelerdeki KOBİ’ler olarak sıralamak 

mümkündür. 

Çalışma kapsamında KOBİ’lerin kredi kullanma durumlarına ve ihtiyaca 

yönelik yapılan analiz ve incelemeler neticesinde Türkiye’de kamunun, KOBİ kredi 

politikalarına şu alanlarda müdahale etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır: 
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 Makroekonomik istikrarın korunması, bankacılık sisteminin 

kredilendirme işlevinin artırılması ve kredi piyasası koşullarında 

iyileştirmeler yapılması, 

 İşletmelerin mali, kurumsal ve teknik açıdan geliştirilerek kredi 

değerliliklerinin artırılması, 

 Kredi değerliliği ve/veya karlı projesi olan ancak bankacılık sisteminden 

veya işletmeden kaynaklanan sorunlar/yetersizlikler nedeniyle krediye 

erişemeyen KOBİ’lerin desteklenmesi (yeni girişimciler, yeterli teminatı 

olmayan işletmeler, yenilikçi, hızlı büyüme potansiyeli olan riskli 

işletmeler, mikro işletmeler gibi) 

 Politika öncelikleriyle uyumlu orta ve uzun vadeli proje ve yatırım 

kredilerinin sağlanması (sanayi üretim ve katma değerinde orta ve yüksek 

teknolojili sektörlerin payını artırmak, geleneksel sektörlerde yüksek 

katma değerli üretim yapısına geçici desteklemek gibi)  

Türkiye’de KOBİ’lerin krediye erişimlerinin artırılması amacıyla çeşitli 

kurumlar tarafından uygun koşullu kredi destekleri ve teminat destekleri 

sağlanmaktadır. Özellikle son yıllarda desteklerin sayısında ve miktarında önemli bir 

artış yaşandığı görülmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, destek 

programlarının büyük kısmında etkinliğin ve işlevselliğin artırılması ihtiyacı ön 

plana çıkmaktadır.  

Çalışmada, KOSGEB destekli kredilerin ve Halk Bankası esnaf ve sanatkâr 

kredilerinin 2009 yılında toplam bankacılık sektörü KOBİ kredilerinin yaklaşık 

yüzde 7’sini oluşturduğu hesaplanmıştır. Bu kredilerin yanı sıra Türkiye Kalkınma 

Bankası ve Türk Eximbank kredileri de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’de 

kamu tarafından KOBİ’lere önemli büyüklükte bir kredi hacminin doğrudan 

sağlandığı veya yönlendirildiği anlaşılmaktadır. Türkiye’de KOBİ’lere sağlanan 

kredi desteklerinin yeterince seçici ve yönlendirici olmaması ile etkin izleme ve 

değerlendirmenin yapılmaması önemli sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

KOBİ finansmanı alanında son yıllarda dünya genelinde en fazla tercih edilen 

destekleme yöntemi olan kredi garanti sistemi, Türkiye’de yeterince gelişememiştir. 
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Türkiye’de kredi garanti sistemi birbirinden farklı örgütlenme ve işleyiş biçimine 

sahip iki yapılanmadan oluşmaktadır. Esnaf ve sanatkar kredi ve kefalet 

kooperatifleri sağladığı kefalet miktarı ve sayısı bakımından Kredi Garanti Fonu’na 

kıyasla daha başarılı kabul edilebilirken kooperatiflerin örgütlenme biçiminin ve 

sistemin işleyişinin geliştirilmesi ve etkinliğinin artırılması ihtiyacı bulunmaktadır. 

Kredi Garanti Fonu ise son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen başarılı ülke 

uygulamalarının çoğuna kıyasla sağladığı kefalet miktarı ve sayısı bakımından 

yetersizdir. Ayrıca küresel kriz nedeniyle kredi garanti sisteminin güçlendirilmesi 

amacıyla Hazine tarafından garanti kuruluşlarına sağlanan kaynak etkin bir şekilde 

kullanılamamaktadır. 

Bu çerçevede, çalışma kapsamında Türkiye’de KOBİ kredi ve garanti 

desteklerinin yapılanması ve işleyişinin iyileştirilmesine yönelik geliştirilen önerileri 

şu şekilde özetlemek mümkündür: 

 Kredi garanti sisteminin bankacılık sistemiyle daha uyumlu hale gelmesini 

sağlayacak ve yeni garanti kuruşlarının oluşmasına imkân tanıyacak yasal bir 

düzenleme yapılmasında fayda görülmektedir. 

 KGF’nin insan kaynağı niteliği ile şube yapılanması güçlendirilerek kurumsal 

kapasitesi artırılmalı ve sermayesini daha etkin kullanması sağlanmalıdır. 

 Kriz tedbiri olarak Hazine Müsteşarlığı tarafından kredi garanti sisteminin 

güçlendirilmesi amacıyla sağlanan kaynağın etkin kullanılabilmesi amacıyla 

sistemin işleyişinde ve kurgusunda iyileştirmeler yapılmalıdır. Bu kapsamda 

bankalar ve garanti kuruluşları arasındaki risk paylaşım mekanizması, işletme 

seçim kriterleri gibi hususlar gözden geçirilerek tüm tarafların çıkarlarını 

dengeli bir şekilde gözetecek düzenlemeler yapılmalıdır 

 Hazine tarafından 2 yıl süreye geçici olarak sağlanan mali kaynağa bu süre 

bitiminde de devamlılık kazandırılmasında fayda görülmektedir. Sağlanacak 

kaynağın belli bir kısmının, yeni girişimciler, yatırım yapan işletmeler, orta 

ve yüksek teknoloji sektörlerinde yatırım yapan/kapasite artıran işletmeler, 

görece az gelişmiş bölgelerdeki işletmeler, yenilikçi işletmeler gibi KOBİ 

politika öncelikleri arasında yer alan ve/veya krediye erişimde daha fazla 
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sorun yaşayan işletmelere ayrılması; kalan kısmının teminat sorunu yaşayan 

KOBİ’lerin tamamına yönelik kullandırılması gerektiği düşünülmektedir. Bu 

tür bir yapılanmayla bir taraftan Türkiye’de kredi ve kredi garanti hacminin 

artırılması sağlanırken, diğer taraftan politika öncelikleri doğrultusunda bir 

yönlendirme yapılmış olacaktır.  

 Esnaf ve sanatkâr kooperatif yapılanmasının daha etkin ve güçlü bir hale 

gelebilmesi için kooperatiflerin sermaye, üye sayısı gibi açılardan 

güçlendirilerek kurumsal kapasiteleri artırılmalı ve orta vadede kooperatif 

kefaletlerinin, Halk Bankası dışındaki bankalar tarafından da kabul edilir 

olması sağlanmalıdır. 

 Kamu kredi destekleri, seçici, yönlendirici ve ekonomik koşullara göre 

farklılaşan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bu çerçevede, kredi destekleri, bir 

taraftan krediye erişim bakımından daha fazla sorun yaşayan kesimleri (yeni 

girişimciler, mikro işletmeler, yeni kurulmuş işletmeler, görece az gelişmiş 

bölgelerdeki işletmeler gibi) hedef alırken; diğer taraftan politika ve ülke 

öncelikleri (orta ve uzun vadeli yatırım ve proje kredileri, orta ve yüksek 

teknoloji sektörlerindeki işletmelere yönelik krediler, geleneksel sektörlerde 

yüksek katma değerli üretim yapısına geçen işletmelere yönelik krediler gibi) 

doğrultusunda sağlanmalıdır. 

 Esnaf ve sanatkârlara kullandırılan krediler, bu kesimin yapısal bir dönüşüm 

gerçekleştirmesine yönelik bir yönlendirme ve teşvik aracı olarak 

kullanılmalıdır.  

 Kalkınma Ajanslarının da özellikle küçük ölçekli, yerel bazlı projeleri ve 

girişimcileri uygun koşullu kredilerle destekleme konusunda önemli bir rol 

üstlenmesi mümkündür.  

 Türkiye’de başta esnaf ve sanatkârlar olmak üzere mikro ve küçük 

işletmelerin, az gelişmiş bölgelerdeki işletmelerin, yeni girişimcilerin krediye 

erişimlerinin artırılması amacıyla mikro kredi uygulamaları geliştirilmelidir.  
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 Finansman desteklerinin etkinliğinin artırılması için kredi, garanti ve 

danışmanlık desteklerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte verilmesi 

gerekmektedir.  

 Ekonominin şartların olumsuz olduğu kriz dönemlerinde, normal koşullar 

altında sağlanan desteklerden farklı işleyiş ve koşullara sahip, KOBİ’lerin 

geneline yönelik destek araçları geliştirilmelidir.  

 Türkiye’de KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadıkları sıkıntı ve 

ihtiyaçlarının boyutu ve ne tür yeni finansal araçlara ihtiyaç duyulduğunun 

belirlenmesi amacıyla, düzenli aralıklarla araştırmalar yapılmalı ve bu alanda 

uygulanan mevcut kamu desteklerine ilişkin etkinlik analizleri yapılmalıdır. 

 BDDK tarafından yayımlanan KOBİ kredi verilerinin kapsamı genişletilerek 

sektörel ve bölgesel KOBİ kredi verileri de derlenmelidir. 

 KOBİ’lerin kredilere erişimini artırmak amacıyla doğru tasarlanmış kredi 

veya benzeri destekler faydalı olabilmekle birlikte, tek başına yeterli değildir. 

İşletmelerin kredi değerliliklerinin ve kamu desteği olmadan kredi alabilen 

işletme sayısının artırılabilmesi için başta KOSGEB ve Kalkınma Ajansları 

olmak üzere ilgili kurumlar tarafından işletmelerin kurumsallaşma 

düzeylerinin ve rekabet güçlerinin artırılması amacıyla finansman dışı 

destekler de sağlamalıdır. Ayrıca Türkiye’deki işletmelerin bir kısmı uygun 

koşullu finansman imkânları sağlansa dahi, bu kaynakları etkin bir şekilde 

kullanarak rekabet düzeylerini artıracak kurumsal yapıya veya bilgiye sahip 

değildirler. Rekabetçi ve kurumsallaşmış işletmeler oluşturulabilmesi için 

finansman desteğinin yanı sıra kalite, teknoloji, yenilikçilik gibi alanlarda 

sağlanacak destekler de büyük önem arz etmektedir.      
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