
1 

 

Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
 
Aralık ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle 
paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
 

Bugünkü Meclis toplantımızda, biz sanayicileri yakından 
ilgilendiren çok güncel bir konuyu değerli bir konuğumuzla 
birlikte ele alacağız. Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü 
Sayın İsmet Gergerli, geçtiğimiz kasım ayının başında sizi 
Odamızda misafir ederek bugünkü gündemimizi de kapsayan 
oldukça verimli bir görüşme yapmıştık. Bu görüşmemizin 
ardından bugün ise “Kredi Garanti Fonu’nun Vizyon ve 
Projelerinin Sanayicimizin Finansmana Erişimi Açısından 
Önemi” konulu bu ayki meclis toplantımıza katılarak bizleri 
mutlu ettiniz. Katılımınızdan ötürü teşekkür ediyor, hoş 
geldiniz diyorum. 
 
Bugün, milletçe zaman zaman sıkıntılar yaşadığımız, 
üzüldüğümüz, zorluklarla geçen bir yılın son Meclis toplantısını 
gerçekleştiriyoruz. Yılın son ayında da ülkemiz maalesef hain 
terör saldırılarının hedefi oldu. Ülkemiz üzerinde oynanan 
oyunlara alet olan terör maşaları, son haftalarda Beşiktaş’ta ve 
Kayseri’de kalleşçe saldırılar gerçekleştirdiler.  
 
Terör, son hedef olarak da kendisine diplomasi dünyasını seçti. 
Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, Ankara’da 
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düzenlenen suikast sonucunda öldürüldü. Bu suikastın hemen 
ardından, terörü yerinde yok etmek için Fırat Kalkanı Harekatı 
kapsamında Suriye’de bulunan askerlerimize yapılan kahpece 
saldırı bizi bir kere daha derinden yaraladı.  
 
İstanbul Sanayi Odası olarak, teröre karşı her zaman tepkimizi 
en güçlü şekilde gösterdik. İstanbul iş dünyasını temsil eden 
İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve Deniz Ticaret 
Odası olarak, Beşiktaş Şehitler Tepesi’nde terör saldırısını 
lanetledik ve şehitlerimizi andık.  
 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
 
Toplumsal barış ve huzur iklimi hepimiz için büyük bir önem 
taşıyor. Küresel siyasette güç dengeleri yeni bir şekil alırken 
Ortadoğu’da da yeni bir güç ilişkisi şekilleniyor. Bu süreci 
ülkemizin huzurlu yarınları için dikkatli bir şekilde takip 
etmeliyiz. Bugüne kadar millet olarak sevinçte ve kederde nasıl 
kucaklaştıysak, bundan sonra da bu böyle olmalıdır. Birlik ve 
beraberliğimize kast eden teröre karşı millet olarak tek ses 
olmaya devam edeceğimize yürekten inanıyoruz. Zorluklara 
hep birlikte göğüs gereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın.  
 
Yaşadığımız bütün bu terör saldırılarını nefretle kınıyor ve 
lanetliyoruz. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, şehitlerimizin ve Sayın Büyükelçi’nin ailelerine 
buradan bir kez daha başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar 
diliyorum.  
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Üyelerimize en iyi şekilde hizmet vermek ve Odamızın 
faaliyetlerini etkinlikle yürütmek Yönetim Kurulumuzun 
önceliğidir. Bu önceliğimizi vurgularken, gelirlerimizle 
giderlerimiz arasındaki uyumu gözeten bütçe disiplinine her 
zaman önem veriyoruz.  
 
Böyle bir anlayışla ve titiz bir çabayla hazırlanan 2017 yılı 
bütçemiz, az önce oylarınızla kabul edildi. Bütçemizin 
kabulünde gösterdiğiniz teveccüh için siz değerli Meclis 
Üyelerimize teşekkür ediyor, 2017 yılı bütçemizin Odamıza 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
 
Bütçemizin hazırlanmasına emek veren Hesapları İnceleme 
Komisyonumuza, Genel Sekreterliğimize ve Oda personelimize 
teşekkür ediyorum.    
 

 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi ifade etmeden 
önce, ülkemizin ve dünyanın gündeminde yer alan bazı 
ekonomik konulara kısaca değineceğim. 
 
Küresel kriz sonrası büyüme sancıları yaşayan dünya ekonomisi 
2016’yı da vasat bir büyüme ile kapatıyor. Global talebin düşük 
seyretmesi, büyüme dinamiğini sınırlarken özellikle siyasi 
belirsizlikler ve jeopolitik riskler önümüzdeki yılın ekonomik 
gelişmeleri üzerinde belirleyici olacak gibi görünüyor. Siyasette 
popülizmin yükselişi ve korumacı söylemlerin güçlenmesi, 



4 

 

küresel ticaret ve büyüme üzerinde aşağı yönlü risk 
oluşturmaya devam ediyor. 
 
Bu riskli süreçte, bildiğiniz üzere, FED geçtiğimiz haftalarda 
uzun süredir beklenen faiz artırımını gerçekleştirdi. Burada 
sürpriz olan, 2017 yılı içerisinde öngörülen faiz artırım sayısının 
2’den 3’e çıkmasıydı. Ancak unutmamak gerekir ki, 2016’da da 
beklenen 4 faiz artışının sadece 1’i hayata geçirilebildi. Bunda 
küresel ekonomik risklerin FED’in hareket alanını sınırlaması 
belirleyici oldu. Bu riskler günümüzde hâlâ geçerliliğini 
koruyor. Dolayısıyla 2017 için nasıl bir yol izleneceğini 
bugünden kestirmek oldukça zor.  
 
Son günlerin bir başka önemli gelişmesi de petrol ihracatçısı 
ülkelerin ham petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlamak üzere 
petrol üretimini kısma yönünde anlaşmaya varması oldu. Bu 
gelişme sonrasında, petrol fiyatı son 17 ayın zirvesi olan 55 
dolar seviyelerine ulaştı. Ancak geçmiş deneyimler, tarafların 
bu tür anlaşmalara uyum sağlamak konusunda sorunlar 
yaşandığına işaret ediyor. Bu bakımdan 2017’de petrol 
piyasasındaki gelişmeler de dikkatle takip edilecek bir diğer 
önemli başlık olarak karşımıza çıkıyor. 
 
Bu ekonomik konjonktür içerisinde; ülkemizi doğrudan 
ilgilendiren önemli bir gelişmeye değinecek olursam: Türkiye 
ile AB arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği’nin daha adil bir 
şekilde gözden geçirilmesi yönünde geçtiğimiz günlerde 
önemli bir adım atıldı. İstanbul Sanayi Odası olarak bu konunun 
gündeme gelmesine güçlü bir şekilde öncülük ettik. Bu yöndeki 
talebimizi daha önce düzenlediğimiz toplantılarda Ekonomi ve 
AB’den sorumlu Bakanlarımızla da paylaşmıştık.  
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Gümrük Birliğinin güncellenmesi için AB Komisyonu, üye 
ülkelerden bu konuda gerekli olan yetkiyi aldı. Böylece 
yaşanmakta olan haksızlığı ortadan kaldıracak olan bir sürecin 
başlayacağını umuyoruz.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili görüşlerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 
 
Biraz önce de ifade ettiğim gibi, finansmana erişim her alanda 
zorlaşırken; bütün ülkelerin ekonomi yönetimleri, ekonomik 
büyümenin yeniden canlandırılması sorununa çözüm bulmak 
arayışında. Bu yapılırken sağlıklı ve kaliteli bir büyüme esas 
hedef oluyor. Bunun da ancak üretim ekonomisiyle mümkün 
olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.  
 
Üretime dayalı bir ekonomiye yeniden dönüş, finansman 
anlayışında bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Bunun 
somut bir örneği olarak; birçok ülke üreticilerine finansman 
sağlamak noktasında kredi teminatı veren kuruluşlarını 
güçlendirmeye başladı. 
 
Şimdi bu kuruluşlara global bir bakış sergileyecek olursak: 
Geçmişleri 1950’li yıllara dayanan kredi teminat fonları, 
özellikle 2008 küresel ekonomik krizinden sonra çok daha aktif 
bir rol üstleniyor. Öyle ki; İngiltere’den Almanya’ya, ABD’den 
Çin’e, Güney Kore’den Japonya’ya 100’e yakın ülkede, kefalet 
mekanizmaları ülke ekonomilerine katkı sağlıyor.  
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Her zaman dile getirdiğimiz gibi İSO 500 gibi ülkemizin en 
büyük şirketlerini resmeden bir tablo da bize gösteriyor ki 
sanayici açık ve net olarak finansmana erişim sıkıntısı yaşıyor.   
 
Sanayi kuruluşlarımızın daha çok yatırım yapmak, daha çok 
istihdam sağlamak, ihracatlarını artırmak, daha nitelikli ve 
katma değeri daha yüksek ürünler üretmek için finansmana 
erişim kolaylığına ihtiyacı var.  
 
Bu noktada, Merkez Bankamız tarafından açıklanan son Banka 
Kredileri Eğilim Anketi’nin sonuçlarına da kısaca değinmek 
istiyorum. Ankete göre, bankacılık kesimi KOBİ’lerin daha riskli 
olduğu bakış açısıyla firmalara kredi verme konusunda 
çekimser davranmakta. Öte yandan kredilere dair koşul ve 
kurallarda son dönemde gözlenen sıkılaşma en çok “teminat 
ihtiyacı” üzerinde yapılıyor. Araştırmadan çıkan bu sonuçlar; 
kredinin anahtarının teminat olduğunu ve özellikle 
KOBİ’lerimizin finansman bulmakta daha fazla zorlandığını 
ortaya koyuyor.  
 
O halde; Kredi Garanti Fonu, başta KOBİ’ler olmak üzere reel 
kesimin ve sanayicilerimizin finansmana ulaşmasında çok 
önemli bir aktör.  
 
KGF’nin ülkemizde 20 yılı aşan bir geçmişi olmakla birlikte, 
yakın bir zamana kadar “KGF Sistemi” hak ettiği etkinlikte 
kullanılamıyordu. Artık farklı olumlu bir tablo var karşımızda. 
Son zamanlarda yapılan reformlarla ve izlenen stratejilerle 
KGF’nin etkinliği giderek artıyor. Bu da biz sanayicileri oldukça 
memnun etmektedir.  
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Sayın Gergerli, 
 
Kasım ayında yapmış olduğumuz görüşmemizde, İSO olarak 
muhtelif defalar gündeme gelmesine öncülük ettiğimiz reel 
sektöre ve ihracatçılara yönelik finansman ihtiyaçlarına yeni bir 
kaynak imkanı yaratma hususunda; karşılıklı 
değerlendirmelerde bulunmuştuk. Görüşmemizde 
sanayicilerin ve KOBİ ölçekli şirketlerin krediye ulaşmakta 
yaşadığı kefalet sorununa da değinmiştik. Bu konunun rekabet 
edebilirlik alanında çok önemli bir bariyer olduğunda mutabık 
kalmıştık. Son iki ay içerisinde KGF üzerinden bu konunun 
çözümünü hedefleyen yeni çalışmaları memnuniyetle takip 
ediyoruz. 
 
İşte bu noktada ifade etmek isterim ki KGF’yi sorun oluştuktan 
sonra çözüm üreten bir mekanizma değil, potansiyeli olan 
firmaları güçlendirecek, yeni fırsatlar yaratacak bir kaldıraç 
etkisi oluşturacak mekanizma olarak görmek gerekiyor. Böyle 
bir anlayışa ulaşmak reel sektör ve ihracatçılara yönelik 
finansmanda en büyük devrimlerden biri olacaktır. 
 
Bu anlayıştan hareketle özellikle ihracatçımızın kullanmış 
olduğu Türk Eximbank kredilerindeki bankalar üzerinden 
alınan teminat mektuplarının artık bankacılık kesiminden değil 
KGF üzerinden verilmesine yönelik çalışmanın bir an önce son 
aşamaya gelmesini ve hayata geçirilmesini önemli buluyoruz. 
  
Verilen kefalet ve teminat tutarları hem bankalar hem de 
firmalar için önemli bir finansal yük oluşturmaktadır. Bu 
konuda KGF’nin devreye girmesiyle, hem finans kesiminin hem 
de firmalarımızın kefalet yükü hafifleyecek, reel sektörümüz 
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için yeni kredi kaynaklarının oluşmasına da imkan sağlanmış 
olacaktır.   
 
KGF’nin kredi garantisi verilecek projelerde sürdürülebilirlik, 
yapılabilirlik, istihdamı artırma gibi temel özellikler aradığını 
biliyoruz. KGF bakış açısının, bunun yanı sıra, özellikle kalkınma 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda stratejik öneme sahip projelere, 
sektörler ve bölgeler çerçevesinde odaklanıp önem vermesi ve 
bu ağırlıkta bir dağılım yapması vizyoner bir yaklaşım olacaktır.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
2016 yılında ekonomimiz zorlu bir dönemden geçiyor. Bu 
dönemde üretimimizi artırmak ve ekonomimizi canlandırmak 
yönünde somut çok sayıda adımlar atılıyor. Bu adımlar atılırken 
KGF’ye çok özel bir görev ve sorumluluk düşüyor.   
 
Bu ayın başında Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 
başkanlığında gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu 
toplantısında KGF’ye yönelik olarak da önemli kararlar alındı. 
Bu kararlar doğrultusunda; KGF kefaletlerinde Hazine’nin 
rolünün artırılması, kefalet tutarlarının yükseltilmesi, KOBİ 
dışındaki firmaların da sisteme dahil edilmesi önemli 
adımlardır. Ekonomi Koordinasyon Kurulu tarafından açıklanan 
son KGF desteğinin, ekonomimiz açısından bir kaldıraç etkisi 
yaratacağına inanıyoruz. 
 
Bu olumlu kararlar için Hükümetimize ve Meclisimize reel 
sektör adına teşekkür ediyoruz.  
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Hayata geçmeye başlayan bu kararlara yönelik en önemli ve 
somut adımı burada ifade etmek isterim. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin başlattığı “Nefes Kredisi” kampanyasına  
İstanbul Sanayi Odası olarak biz de çok güçlü bir destek 
veriyoruz. Odamız üyesi KOBİ’lerimizin kullanımı için toplam 75 
milyon liralık kredi hacmi oluşturarak bu kampanyaya katıldık. 
Kampanya kapsamında bankalar yoluyla KOBİ’lere yüzde 9,90 
faizle 1 yıl vadeli olarak kredi kullandırma imkanı veriliyor.  
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın finansal inovasyon olarak 
nitelendirdiği, 80 bin şirketin faydalanacağı “Nefes Kredisi” 
kampanyasında en önemli paydaşlarımızın başında, kredi 
teminatının yüzde 85’ini karşılayan Kredi Garanti Fonu 
gelmektedir.  
 
Bugünden sonra daha güçlü bir stratejik ortak olarak 
gördüğümüz KGF’yle aramızdaki iletişimin daha da 
kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.  
 
Bu bağlamda dünyadaki uygulamalara baktığımızda, birçok 
ülkedeki kredi kefalet kuruluşlarının ortak bir zorlukla 
karşılaştığını görüyoruz. O da kefil olabilecekleri KOBİ’lere 
ulaşmakta ve etkin bir iletişim kurmakta yaşadıkları 
güçlüklerdir. Ülkemiz için de zaman zaman dile getirilen bu 
sorunun aşılması, ancak meslek kuruluşlarının aktif bir rol 
üstlenmesiyle mümkün olabilir. İşte bu noktada üyelerini 
yakından tanıyan Sanayi Odalarının Kredi Garanti Fonu ile 
firmalar arasında arzu edilen güçlü iletişimi kurması, sistemin 
sağlıklı ve verimli işlemesi açısından son derece önemlidir.  
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İstanbul Sanayi Odası olarak biz de bugünkü toplantımızla 
önemli bir adım atıyoruz. Odamız bünyesinde bir Kredi 
Danışma Hattı kuracağımızı buradan duyurmak isterim. Bu 
imkandan yararlanmak isteyen üyelerimiz, bu konudaki tüm 
bilgiyi KGF ile yakın işbirliği halinde olan Odamızdan da temin 
edebilecekler.  
 
KGF ile başlattığımız bu güzel işbirliği ve diyaloğun, 
önümüzdeki günlerde karşılıklı samimiyet ve güven eşliğinde, 
elbirliğiyle başka projeler üretmemize de vesile olacağına tüm 
kalbimle inanıyorum.  
 
Sayın Başkan ve Meclisimizin Değerli Üyeleri,  
 
Ana gündem maddemize yönelik düşüncelerimi sizlerle bu 
şekilde paylaştıktan sonra, şimdi de Odamızın yürüttüğü bazı 
faaliyetlere kısaca değineceğim:  
 
Geçtiğimiz Cumartesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Faruk Özlü ve İstanbul’daki OSB Başkanları ile birlikte 
OSB’lerdeki sorunlara ve çözüm önerilerine yönelik verimli bir 
toplantı gerçekleştirdik.  
 
Bu konuda bir ilk olan “İstanbul OSB’lerinin Sorunları ve Çözüm 
Önerileri” başlıklı toplantımızda Sayın Bakanımız biz 
sanayicilere müjdeli haberler verdi. OSB’lerde emlak vergisinin 
kaldırılacağı ya da makul seviyeye getirileceğini ifade etti. 
Bunun yanında yine Sayın Bakanımızın OSB’lerdeki parsel 
maliyetlerine üst sınır getirileceğini, şehir merkezlerindeki 
sanayi sitelerinin modernize edileceğini, OSB’lerin KOSGEB’e 
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yatırdığı payın kaldırılacağını ifade etmesi bizleri çok memnun 
etti.  
  
İstanbul Sanayi Odası olarak eğitime verdiğimiz önem 
çerçevesinde Aralık ayında konuğumuz olan Milli Eğitim 
Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ile İSO ve İSO Vakfı olarak mesleki 
eğitime yönelik yaptığımız işbirliklerini gözden geçirdik.  
 
Bildiğiniz gibi; İstanbul Sanayi Odası olarak, farklı ülkelerdeki 
fırsatları tanıtmak amacıyla “Ülke Günleri” düzenliyoruz. 
Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimiz insanları, 
ekonomileri ve sanayileri birbirine yaklaştırmakta önemli bir 
rol oynuyor. Bu kapsamda Pakistan Ülke Günü etkinliği 
düzenledik. Pakistan ile Türkiye arasındaki iş fırsatlarını 
değerlendirdiğimiz yoğun ilgi gören toplantımızın işbirliğimizi 
daha da iyi bir noktaya getireceğine inanıyoruz.  
 
Geçtiğimiz günlerde Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne 
atanan Adnan Yıldırım’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. 
Ziyarette Türk Eximbank’ın sanayici ve ihracatçımız için 
üstlendiği fonksiyonun ne kadar önemli olduğu ve özellikle bu 
çerçevede sanayicimiz için finansman imkanları üzerinde 
durduk. 
 
Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer 
Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya 
Mensupları, 
 
Acısıyla tatlısıyla, yoğun faaliyetlerle geçen 2016’yı geride 
bırakmamıza artık sayılı günler kaldı. Hayatı ve insanı ayakta 
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tutan, yaşamı devam ettiren umuttur. Biz İSO olarak 2017’ye 
umutla bakıyoruz.  
 
Yeni yılın dünyaya, ülkemize ve biz sanayicilere refah, bereket, 
barış ve huzur getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum.   
 
Sözlerimi bu temenniler eşliğinde tamamlarken Kredi Garanti 
Fonu Genel Müdürü Sayın İsmet Gergerli’ye tekrar hoş geldiniz 
diyor,  hepinizi bir kere daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.  
 


