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Odamız 9. Meslek Komitesinde (Bankacılık ve Finans Hizmetleri) yer alan sektör 

temsilcileriyle, sektöre dair sorunları dinlemek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak 

amacıyla 21 Ekim 2016 tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. Meslek 

Komitesi İstişare Toplantımıza 65. komiteden toplam 65 üye katılmıştır.  

 

Bu toplantı ile birlikte; 6 Şubat 2014’de başlayan istişare toplantıları silsilesinin 56.sı 

yapılmış ve Konya Ticaret Odası’nda bulunan 70 Meslek Komitesinden 70’i ile görüşmeler 

tamamlanmıştır. 

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Erol Özkaymak 

 Abdullah İbrahim Öksüz 

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Üyeleri: 

 Feridun Şipal : Komite Başkanı 

 Bülent Mutlu  : Komite Bşk. Yrd. 

 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

Soru/Sorun 1: Kredi Garanti Fonu, KOBİ’lerin finansmana erişimine yeteri kadar destek 

olmuyor. 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Kredi Garanti Fonu’nun KOBİ’lere yeteri kadar kolaylık 

sağlamadığını, kredi çekme şartlarını zorlaştırmakla birlikte amacının dışına çıktığını 

düşünüyoruz. Bir çalışma yapıp, ilgili makamlara iletiriz. 

 

Soru/Sorun 2: Sulama Kooperatifleri hakkında Konya Ticaret Odası’nın faaliyetleri neler 

yapabilir? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası’nın Sulama Kooperatiflerine yönelik 

faaliyetlerini genelde “çözüm ortağı” olarak niteleyebiliriz. Başta MEDAŞ olmak üzere 

kooperatiflerin sorun yaşadığı bütün kurumlarla gerekli görüşmeleri yapıp, sıkıntılara çözüm 

bulunması noktasında taleplerini iletiyoruz.  
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Soru/Sorun 3: Oda üyelerinin sorunları incelendiğinde “Özkaynak Eksikliği” ciddi 

anlamda öne çıkıyor. Bankaların bilgilendirmesi mi eksik yoksa harç vb. giderlerden mi 

çekiniliyor?  

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Konya Ticaret Odası olarak, bankaların sadece kredi veren, 

leasing yapan kuruluşlar olmamasını, aynı zamanda üyelerimize “danışmanlık hizmeti” de 

sunmasını istiyoruz. Üyelerimizin yanlış seçimlerine mani olan, üye aleyhine bir durum var ise 

gerekli müdahale ile ikaz eden finans sektörünün yol gösterici yönü, Konyamız başta olmak 

üzere ülkemiz için çok önemli bir atılım sağlayacaktır.  

 

Soru/Sorun 4: Uzun vadeli kredi talep eden firmaya, adlî makamlarca “kredi borcu 

bitene kadar iflas erteleme yapamaz” benzeri şart konması mümkün müdür? 

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Oda olarak, iflas ertelemelerin zorlaştırılması yönünde 

çalışmalarımız oldu. Uzun vadeli kredi alımında istenen şartın hukuki boyutunu bilememekle 

birlikte gerekli araştırmayı yapabiliriz.  

 

Soru/Sorun 5: OHAL süreci ve iflas erteleme gibi gündemdeki konulara rağmen 

bankalar olarak firmalara yardımcı olmaya hazırız. Fakat Konya’da FETÖ ile alakalı çok fazla 

operasyon gündeme geliyor. Firmalar tedirgin durumda ve resmi işlemler uzun sürmekte. 

Somut güven artırıcı uygulamalar beklemekteyiz.  

 

Çözüm Önerileri/Görüş: Konya, emsal sayılabilecek diğer şehirler ile mukayese 

edildiğinde, basında yer aldığı oranlar kadar FETÖ soruşturmasına dâhil edilen üyemiz yoktur. 

İlgili mücadelenin Konya Emniyeti tarafından bir yıl önce başlatılmış olması nedeni ile ilk 

müdahaleler Konya’da olmuştur. Bundan sonraki süreçte büyük operasyonlardan ziyade özel 

ve nokta atışlı müdahaleler olabilir. Bankacılık sektöründen talebimiz; beraber çalıştıkları 

firmalar ile alakalı olarak mahrem bilgilerin ve gelişmelerin dışarıya aktarılmaması olacaktır.  

Ayrıca yine sektörün sıkıntı çektiği bir konu hakkında da çalışmalarımız devam 

etmektedir. Şöyle ki; yüzde 50’nin altında payları bulunan ortakların FETÖ nedeniyle geçirdiği 

soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan tedbir kararları nedeniyle birçok firma sıkıntı 

yaşamakta ve tapu, ticari sicil vb. işlemler aksamakta ve/veya durmaktadır. Biz, ortaktaki 

sıkıntının genele yansımaması, sistemin kontrollü de olsa işlemesi için mücadele ediyoruz. 

Hazırladığımız teklifleri ilgili makamlara ilettik, sonuçlarını bekliyoruz. 
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Bunların dışında üyelerimiz,  şu hususları ifade etmişlerdir: 

 

 Batı fonları eskisi kadar Türkiye’ye gelmemektedir. Ancak Ortadoğu sermayesinin 

Türkiye’ye ilgisi oldukça fazla. Ortadoğu sermayesinin ülkeye kazandırılması için 

gerekli yönlendirilmeler yapılması. 

 Komitelerde alt çalışma grupları oluşturularak, yabancı yatırımcıların ilgi duyduğu 

sahalar ve istedikleri yatırım ortamının üyelere aktarılması, 

 Risk Merkezi’nin, Türkiye Bankalar Birliğine (TBB) devredilmesi nedeniyle banka 

personellerinin bilgilendirilerek ilgili işlemleri Merkez Bankası yerine TBB’ye 

yönlendirilmesi, 

 Bankaların sadece belirli günlerde altın alımı yapmasından doğan sıkıntıların 

giderilmesi, 

 Teşvik Belgeli firmalara sağlanan kolay kredi imkânlarının farklı bir sistem getirecek 

firmalara da sağlanması noktasında yardımcı olunması. 


