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Özet 

KOBİ’ler finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alındığında, çeşitli 

zorluklar içerisinde faaliyet göstermektedir. Bunların en başında rekabet edebilmeleri ve 

büyüyebilmeleri için gerekli olan maliyeti düşük finansman olanaklarına ulaşma 

zorluğudur. Bu konuda KOBİ’leri finansal olarak etkileyen gelişmelerden belki de en 

önemlisi Basel II düzenlemeleridir. 2011 yılında Türkiye’de uygulanmaya başlayan 

Basel II düzenlemeleriyle birlikte finans kuruluşları kredi kullandırırken KOBİ’lerin 

derecelendirme notunu dikkate almaya başlamıştır. KOBİ’ler sahip oldukları 

derecelendirme notuna göre finansal kaynak temin etmeye başlamış ve bunun 

sonucunda KOBİ’ler arasında rekabet avantaj veya dezavantajları ortaya çıkmıştır. 

KOBİ’lerin Basel düzenlemelerinin getirmiş olduğu derecelendirmeye bağlı 

finansman tekniğine uyumları konusunda tereddüt oluşmuş bu nedenle Çorum ilinde 

konuya ilişkin çalışma yapılmıştır.Çalışmada KOBİ’lerin demografik yapılarına, 

finansal durumlarına ve kredi derecelendirme sistemine uyumları hakkında anket 

düzenlenmiştir. Ankette KOBİ’lerin kredi derecelendirme sistemine adapte 

olup/olamama durumları beşli likert ölçeğinde hazırlanan sorulara verilen cevaplara 

göre çeşitli istatistiki testlerle ölçülmüştür. Ölçümler sonucunda Çorum’da faaliyet 

gösteren KOBİ’lerin Basel düzenlemelerinin getirmiş olduğu derecelendirme sistemi 

konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları, bilgi sahibi olan KOBİ’lerinde maliyetli 

olacağını düşündüğü için derecelendirme talebinde bulunmadıkları anlaşılmıştır.  Basel 

sürecine uyum sorunları arasında en başta gelen neden olarak KOBİ’lerin profesyonel 

yöneticiler tarafından değil işletme sahipleri tarafından yönetildikleri ve KOBİ’lerde 

finans yöneticisinin olmayışından kaynaklandığı tespit edilmiştir.  
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Abstract 

SMEs operate in certain hardships when the developments in financial markets 

are taken into account. The primary of these hardships is the difficulty in reaching low-

cost finance facilities which are crucial for competing and growing. When it comes to 

today, the most important developments affecting the SMEs in terms of finance are 

Basel arrangements. From now on, financial institutions will take the rating notes of 

SMEs into consideration while giving credits to them. Financial resources will be 

provided for SMEs in accordance with their rating, and therefore competition 

advantage and disadvantages of SMEs will be ensued. 

A hesitation about the orientation of SMEs to the financing technique which is 

brought by Basel arrangements occurred and thus a study was conducted relating to the 

matter in the city of Corum. When the results of the study were analysed, it was realised 

that the SMEs operating in Corum were not sufficiently informed about the rating 

system brought about Basel arrangements and also the ones who were knowledgeable 

about these arrangements did not demand rating due to the cost issues of this system. 

The first and foremost reason of adaptation problems into Basel process was the fact 

that the SMEs were run by the proprietors themselves not the professional managers, 

and there were not finance managers in those SMEs. 
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