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Basel II Bağlamında KOBİ'lerin 
Finansman Sorunları: Tekstil 
Sektöründe Bir Uygulama

Özet
Günümüzde, KOBİ’ler birçok ülkede büyük öneme sahiptirler. KOBİ’ler ülkemizde de toplam işlet-
melerin yaklaşık %98’ini oluşturmakta ve istihdamın yaklaşık %77’sini karşılamaktadırlar.  Bu ne-
denle pek çok ülke,  ekonomilerinin lokomotifi KOBİ’lerin geliştirilmesi ve sorunlarının azaltılması 
için KOBİ’leri desteklemektedir. Özellikle Avrupa Birliği, KOBİ’lerin geliştirilmesi için özel destek 
programları düzenleyerek, en yüksek faydayı sağlamaya çalışmaktadır. Buna karşın, AB ülkele-
rinde olduğu gibi ülkemizde de KOBİ’lerin birçok sorunu söz konusudur. Bu sorunlar arasında en 
önemlilerinden biri finansman sorunlarıdır. Karşı karşıya kaldıkları sorunların en aza indirilmesi 
için KOBİ’lere yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar tarafından destekler sağlanmaktadır.

Finansal piyasalarda yaşanan krizlerin, ülke ekonomileri üzerindeki tahribatının çok büyük ol-
ması, Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) finansal piyasaları daha güçlü hale getirmek için 
Basel Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi’ni oluşturmasına yol açmıştır. 1975 yılında faali-
yetlerine başlayan komite ilki 1988, ikincisi 2004 yılında olmak üzere, Basel I ve Basel II Sermaye 
Yeterliliği Uzlaşılarını yayınlamıştır. Özellikle bankaların kredi tahsisinde karşılaştıkları riskleri 
daha ayrıntılı yönetebilmelerini sağlama temeline dayanan Basel Uzlaşıları, yapısal sorunların-
dan dolayı KOBİ’lerin krediye ulaşmada daha fazla güçlük yaşamalarına neden olacağından, 
KOBİ’lere ilave maliyetler yükleyecek ve finansman sorunlarını daha hissedilir hale getirecektir. 

Bu çalışmada özellikle tekstil sektöründeki KOBİ’lerin finansman sorunlarının neler olduğu ve  
Basel II’ye karşı tutumları anket yöntemi ile  tespit edilmeye  çalışılmıştır.
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The Financial Problems of Smes in the Outlook  of 

Basel II: An Implementation on Textile Sector
Abstract

Today, SMEs have of great importance in many countries. It is undeniable that SMEs constitute 
almost 98% of the total enterprises and meet 77% of the employment need. Therefore, all count-
ries are supporting SMEs, locomotives of the economy, in order to improve them and to diminish 
their problems. Particularly, the EU has been trying to get the highest benefit from them through 
arranging special support programs to improve them. 

However, SMEs have many problems in our country as well as in European countries. Among 
these problems, the most common one is financing problems. SMEs have been supported by 
domestic and foreing estalishments and institutions to minimize their problems.

The crises in financial markets made great destruction on world economies. And this led to forma-
tion of Basel Banking Supervision and Auditing Committee by Bank for İnternational Settlements 
(BIS) to strengthen financial markets. The Committee, which began to carry out its facilities in 
1975, published Basel I and Basel II Capital Adecuacy Accord in 1988 and in 2004 respectively. 
Basel Accords, based on achieving risk management especially in Bank’s credits because of the-
ir constitutional problems. And this will cost more for SMEs and make financing problems more 
noticeable. In this study, we have tried to determine financial problems of SMEs in textile sector 
particularly and to measure their attitudes toward Basel II
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