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Van İlindeki KOBİ’lerin Barter 
Sistemine Yönelik İlgi Düzeyleri

Özet
Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ), üretim-satış-tahsilât gibi temel işletme faali-
yetlerinin döngüsünde ciddi aksamalarla karşı karşıya kaldıklarından, ekonomik kriz 
dönemlerinde likidite yetersizliği, atıl kapasite, stok fazlalığı ve pazarlama sorunları-
nı daha derinden hissetmektedirler. Küresel ekonomik kriz dönemlerinde ise belirti-
len sorunların daha da arttığı gözlenmektedir.  

Finansman sorununun giderilmesi için başvurulan banka kredisinin elde edilmesinde 
ve geri ödenmesinde sıkıntılar yaşandığından bu sıkıntıları azaltmak üzere leasing, 
factoring gibi finansal araçlar geliştirilmiştir. Ancak bunlar da KOBİ’lerin sorunlarına 
kalıcı bir çözüm olamamıştır. 

Kısaca alınan mal ve hizmet bedelinin satılan mal ve hizmetle ödendiği barter sis-
temi, hem bir finansman hem de pazarlama ve piyasa enformasyonu aracı olma 
gibi nitelikleri de bünyesinde barındırdığından diğer finansal araçlara göre üstünlüğü 
vardır.

Bu çalışmada, Van ilindeki KOBİ’lerin finansal durumları, barter sistemine yönelik ilgi 
düzeyleri, barterin diğer finansman sistemleriyle karşılaştırılması ve işletme yetkili-
lerinin barter sistemini nasıl algıladıkları anket yöntemiyle saptanmaya çalışılmıştır. 
Ortaya çıkan sonuçlar tablolar haline getirilerek analize ve yoruma tabi tutulmuştur. 
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Relation Levels of SMEs in Province of Van 

Concerning Barter Systems 
Abstract

As Small and Medium sized enterprises (SMEs) are faced with serious shortcomings 
in the circle of basic operating activities such as production-sales-collection, the ina-
dequacy of liquidity, thereof sense inactive capacity, stock surplus and marketing 
problems are more deeply felt in the period of economic crisis. It can be observed 
that the problems mentioned above are getting more complicated in the period of 
global economic crisis. 

As the difficulties are experienced in the drawing of loans from the banks and back-
payment thereof for erasing finance problem, for the decreasing of such problems, 
financial instruments such as leasing and factoring were developed. But these have 
not became a permanent solution for the problems of SMEs. 

Briefly, the barter system, in which the goods are purchased and the cost of service 
paid by the goods sold and services given, has superiority over the other financial 
instruments due to the fact that it includes both financing instrument and marketing 
as well as market information instruments in its structure.  

In this study, we tried to determine the financial state of SMEs in province of Van, 
their levels of relationship concerning barter system, by comparing barter with other 
finance systems and the way the operating authorities perceive the barter system, 
by the mediation of the survey. The results were presented in tables and subjected 
to interpretation and analysis 
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