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1. Giriş ve Gerekçe
Bilindiği üzere; bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ekonomik ve sosyal yönüyle
birlikte kalkınma planlarının hemen hepsinde yer almıştır ve yeni plan dönemi için yapılan
çalışmalarda da yer almaktadır. Ayrıca bu konu sadece gelişmekte olan ülkeler değil gelişmiş ülkeler
için de farklı ölçeklerde var olan bir konudur. Bölgesel farklılıklar sadece ülke düzeyinde değil aynı
bölge içinde de olabilir ve bu farklılıklar problem yaratabilir.
Ayrıca, üç yıllık bir aradan sonra Fransa’nın vetosunu kaldırmasının ardından Bölgesel Kalkınma
ve Yapısal Araçların Koordinasyonu başlıklı 22. Fasıl müzakerelere açılmıştır.
Bu alanda
müzakerelerin başlaması ile birlikte hızlı gelişmeler ve fırsatlar da mutlaka ortaya çıkacaktır.
Bu gelişmelere paralel olarak kalkınma ajanslarının kendi bölgelerinde 2014-2023 bölge planı
çalışmalarına da başladıkları dikkate alınırsa, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) “TRB2 Bölgesi
Bölgesel Kredi Modelleri Geliştirme Çalıştayı” zamanlama açısından ayrı bir önem kazanmaktadır.
Bu rapor; DAKA ile Sistem Jenerasyon Proje Danışmanlık Bilişim Eğitim Hizmetleri Mimarlık
Organizasyon Ticaret Limited Şirketi (S&G Ltd.) arasında 10 Mayıs 2013 tarihinde imzalanan sözleşme
çerçevesinde çalıştay sonuçlarını yansıtmak ve ek öneriler geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
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2. Hedefler ve Yöntem
2.1.

Çalışmanın Hedefleri

Çalıştayın genel hedefi TRB2 Bölgesinin diğer bölgelerle gelişmişlik farkının azaltılmasına
katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.
İstihdam yaratılmasında önemli yeri olan ve ekonominin lokomotifi bölge KOBİ’lerin krediye
ulaşımının iyileştirilmesi için öneri geliştirilmesi de çalışmanın sonucunda beklenen temel çıktıdır.
Bütün planlama ve yöntem bu sonucu elde etmek üzere kurgulanmıştır.

2.2.

Çalıştay Programı

Yukarıdaki hedefleri gözeterek program aşağıdaki gibi şekillendirilmiş ve davetlilere iletilmiştir.
Tablo 1: Çalıştay Programı
Saat
09.00

Konu
Kayıt

09.30-10.00

Açılış

Açıklama

13.00-14.00

 Açılış konuşması
 Grubun tanışması
Çalışma yönteminin paylaşılması
Amaç: sorunu belirleme, konumlandırma.
Soru#1: Kavramlarda hemfikir miyiz?
1. Oturum
Soru#2: KOBİ’ler için sürdürülebilir rekabet nasıl sağlanır,
önündeki engeller nelerdir?
Çay-kahve arası
Soru#3: Finansmana erişim bir sorun mudur? Rekabet
2. Oturum
gücünün sağlanmasında ne kadar etkilidir?
Öğle yemeği

14.00-15.30

3. Oturum

15.45-16.15

Çay-kahve arası

10.00-11.30
11.30-11.45
11.45-13.00

Soru#4: Finansmana erişimin önünde engeller nelerdir?

Yöntem

Sorulara cevap toplayarak genel eğilimi belirleme ve
aşamalı alt sorular ile ortak farklı noktaları ortaya
çıkarma. Bu bölümde tartışma olmayıp sadece
moderatörün soruları cevaplanır.
Rakamlar neler söylüyor? (tartışma)

Problem ağacı analizi, gruplar halinde yapılır ve her
grup sunum yapar.

Problem ağacı hedef ağacına dönüştürülür, stratejiler
çalışılır.
(*) Grup dinamizmine, tartışmaların akışına göre oturumlar arasında konu sapmaları olabilir.

16.15-17.30

2.3.

4. Oturum

Soru#5: Bize düşenler nedir?

Çalıştay Katılımcıları

Katılımcıların belirlenmesinde finans sektörü ağırlıklı olmak ile birlikte reel sektör ve düzenleyici
kuruluşların da temsil edilmesine özen gösterilerek DAKA tarafından ilgili kuruluşların genel
müdürlük/başkanlıklarına yazılı davetiye gönderilmiştir. Davetiye gönderilen kuruluşlar Ek 1’de yer
almaktadır. Davete karşılık veren katılımcılar ve kurumları ise Ek 2’de yer almaktadır.
Çalıştaya bazı kurumlardan birden fazla olmak üzere toplam 21 kişi katılmıştır. Finans
sektöründen 18, düzenleyici kuruluşlardan 2 ve reel sektörden 1 katılımcı hazır bulunmuşlardır.
Özellikle Van merkezdeki şubelerin çoğu toplantıya ilgi göstermiş ve şube müdürü seviyesinde temsil
edilmişlerdir. Bazı bankaların bölge müdürlüklerinden de katılım sağlanmıştır.
Yerel ilginin yüksek olması bölgesel sorunların irdelenmesi açısından olumlu olmuştur. Ancak
düzenleyici kuruluşların merkezlerinden ve finansman kuruluşlarının genel müdürlüklerden de
katılımın olması durumunda (sadece Türk Eximbank genel müdürlükten temsilci göndermiştir)
politika düzeyinde yaklaşımları da ortaya koymak mümkün olacaktı, bu sağlanamamıştır.
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Banka genel müdürlüklerinin finansmana erişim ve finansal modelleme konulu bir
toplantıya ilgi göstermemesi de finansmana erişim sorununda bir neden olarak
düşünülebilir. Bölge müdürlükleri ve şubelerin bölge girişimcilerini tanıdığı ve
sorunların farkında olduğu çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Ancak merkezde politikalar
belirlenirken yerel koşulların ne ölçüde dikkate alındığı katılım eksikliğinden dolayı
çalıştayda netleştirilememiştir.

2.4.

Yöntem

Kısıtlı bir zamanda sonuç elde edebilmek ve verimliliği artırmak için aşağıdaki önlemler
düşünülmüş ve uygulanmıştır;










Katılımcılar kurumlarını temsilen değil, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere
davetlilerdir. Bu nedenle yaka kartlarında kurum adı, unvan yer almamış sadece isimler
yazılmıştır. Bu yöntemle katılımcıların kurumsal savunma ihtiyacı hissetmeden
düşüncelerini paylaşmaları teşvik edilmeye çalışılmıştır.
Tartışmalar sırasında tansiyon yükselmelerini ve gereksiz uzayan tartışmaları önlemek
için soruların ve görüşlerin karşılıklı değil moderatöre yönlendirilmesi sağlanmıştır.
Ancak katılımcıların sözleri kesilmeyerek gerekli süre verilmiştir.
Önceden yapılan araştırma sonuçları katılımcılarla paylaşılmış ve ardından genelde
önceden hazırlanmış tetikleyici sorular çerçevesinde tartışmaların amacından
uzaklaşmaması sağlanmıştır.
Her grup çalışmasında olduğu gibi kalabalıkta görüşlerini grupta rahat ifade eden veya
edemeyenler olmaktadır. Görüşleri daha rahat alabilmek için çalıştayın son
oturumunda katılımcılar iki gruba ayrılarak yine kendilerine verilen sorular
çerçevesinde somut öneriler geliştirmeye çalışmışlardır. Daha dar gruplar oluşturularak
mümkün olduğunca daha fazla katılımcının görüşlerinin dâhil edilmesine çalışılmıştır.
DAKA yetkilileri ile rapor sonuçlarının –kısmen veya tamamen olması DAKA’ya bağlı
olmak üzere- paylaşılması hususunda anlaşılmıştır.
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3. TRB2 Bölgesi Mevcut Durum Analizi
Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini kapsayan TRB2 bölgesi Türkiye nüfusunun %2,75 ini
oluşturmaktadır. Bölge içinde Van ili diğer il, ilçe ve köylerden göç almakla birlikte bölge olarak net
göç veren konumdadır. USD bazında kişi başı milli gelir Türkiye ortalamasının yarısıdır. Kişi başına
düşen mevduat Türkiye ortalamasının yaklaşık sekizde biridir.

Tablo 2: TRB2 Bölgesi Mevcut Durum Özeti

Nüfus
kbmg ($)
Şirket Sayısı
İstihdam
Şirket Başına Kredi
Nak. Krd.
NPL
NPL %
Toplam Mevduat
Şube S.

BİTLİS HAKKARİ MUŞ
VAN
TRB2
TÜRKİYE
337.253 279.982 413.260 1.051.975 2.082.470 75.627.384
1.136
886
1.370
1.587
1.377
2.146
4.494
2.236
3.245
12.103
22.078
1.858.191
9.012
4.938
7.838
28.749
50.537
6.497.040
217
167
209
179
190
435
973.984 374.243 678.740 2.165.668 4.192.635 808.234.770
13.735
8.882 16.566
60.969 100.152 23.156.471
1,41%
2,37% 2,44%
2,82%
2,39%
2,87%
423.009 354.068 333.664 1.579.435 2.690.176 737.328.327
22
12
14
43
91
10.984

BDDK ve TUİK 2012 verileri kullanılmıştır.
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Bölgede bulunan 22.078 şirket toplamda 50.537 istihdam sağlamaktadır. Şirket başına istihdam
ve şirket başına kredi büyüklüklerine bakıldığında bölgede ağırlıklı olarak küçük ölçekli firmaların
faaliyet gösterdiği söylenebilir. Türkiye ortalamasında 6.885 kişiye bir banka şubesi düşerken,
bölgede 22.884 kişiye bir banka şubesi düşmektedir. Buna karşılık Sorunlu kredilerin ortalaması
Türkiye ortalamasına yakın ve biraz daha iyi olduğu da görülmektedir.

Tablo 3:TRB2 Bölgesi Şirket ve İstihdam Sayıları

1-9
10-49
50-150
151-250
251+
Toplam

İşletme Sayısı
21.661
380
24
5
8
22.078

İstihdam
37.068
6.319
2.036
1.119
3.455
49.997

TUİK 2012 verileri kullanılmıştır.

İldeki işletmelerin %98’i mikro ölçekte işletmeler olup bu grup istihdamın %74’ünü
karşılamaktadır. İstihdam sayısı açısından orta ve büyük ölçekli işletme sayısı 32 olup, aktif toplamına
göre bakıldığında bu firmaların da orta ölçekli olma ihtimali vardır.

TRB2 bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin sektörel dağılımına bakıldığında işletmelerin
yarısının toptan ve bölgede perakende sektöründe yer aldığı görülmektedir. İmalat sektörü %7’de
kalmıştır.

Tablo 4: TRB2 Bölgesindeki İşletmelerin Sektörel Dağılımı
Sektör
İmalat
Toptan ve perakende ticaret
Otel, lokanta ve kahvehane
Ulaştırma, depolama ve haberleşme

Şirket Sayısı İstihdam
(%)
(%)
7
12
52
40
7
11
25
22

TUİK 2012 verileri kullanılmıştır.

Bir bölgede toplam ve firma başına kullanılan kredi tutarlarının büyümesi için
kredilerin yatırım kredisi olması gerekmektedir. Mikro ölçek ve ticaret sektöründe yer
alan firmaların kullanacağı işletme kredileri ile finansmana erişim sorunları olmasa
bile bölgedeki kredi hacmi önemli artışlar göstermeyecektir.
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Tablo 5: TRB2 Bölgesi Yıllar İtibariyle Teşvik Durumu

Ekonomi Bakanlığı Teşvik İstatistikleri.

Verilen teşvik belgesi sayılarında 2012 ve 2013 Ocak-Şubat döneminde bir artış olduğu
görülmektedir. Ayrıca belgeye bağlanan yatırım büyüklükleri de artmaktadır. Bununla birlikte 2012
yılındaki artışın büyük ölçüde Muş için alınan 2 enerji yatırımından kaynaklandığı görülmektedir.
Teşvik belgelerinde sayı ve yatırım tutarı olarak ılımlı artışa rağmen yatırımların gerçekleşme
oranlarının düşük olduğu düşünülmektedir. 2011 yılında bölge için verilen teşvik belgelerinin yatırım
tutarları toplamı 380 milyon TL olarak görülmektedir. Bu yatırımların özkaynak-yabancı kaynak
dengesinin %50-%50 olması –ki bölge için öngörülen özkaynak oranları daha düşüktür- ve 2011 yılı
için öngörülen yatırımlarının %50’sinin 2012 yılında gerçekleşeceği varsayımı ile kullanılmış kredi
tutarının yaklaşık 95 milyon TL olması beklenir. Ancak BDDK verilerine göre 2012 yılında bölgede
kullandırılan kredi toplamı sadece 4,2 milyon TL’dir.

Bölge için alınan teşvik belgelerinin gerçekleşme oranlarının araştırılması,
gerçekleşmeme nedenlerinin ortaya çıkarılması, sonuçlarının Van’da Ekonomi
Bakanlığı ile yapılacak bir toplantıda ele alınması çalışmalarının bölge planı
hazırlanırken önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.
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4. Çalıştay Sonuçları
Çalıştay, Tablo 1’de yer alan programdan da görüleceği üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
Öğlene kadar olan bölümlerde beyin fırtınası ve problem tanımı, öğleden sonraki bölümde ise
grupların çözüm önerisi/model geliştirmeleri şeklinde planlanmış ve uygulanmıştır. Nokta başlıklı
paragraflar katılımcıların görüşlerini yansıtan ve tekrarları önlemek amacıyla özetlenmiş görüşlerdir.

4.1.

Problem Tanımlama Oturumu Sonuçları

Sabah oturumunda tartışmalar temel sorular çerçevesinde şekillendirilmiştir. Sorular ve
tartışma sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
4.1.1. Kavramsal Yaklaşım
1. Finansmanı nasıl tanımlarız? Finansman sadece kredi mi demektir?


Türk Dil Kurumu Sözlüğü finansmanı; “bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için
gereken para ve krediyi sağlama işi” olarak tanımlamaktadır. Bu tanım girişimlerin
işletme sermayesi ve yatırım ihtiyacını kapsamaktadır ve para ve kredi ayrımını yaparak
özkaynak ve krediyi ayırmış ve her ikisini de finansmanın unsuru olarak tanımlamıştır.

2. Finansmana erişimin göstergesi nedir, nasıl ölçeriz? Çok kredi almak mı? Kredi imkânının
olması? İhtiyaca uygun finansal ürünlerin olması?


Finansmana erişim; finansmanı arz ve talep eden kişilerin birbiri ile görüşebilmesi, arz
edilen hizmetlerin talebi karşılıyor olmasıdır. Birçok ürün içinden ihtiyaca cevap
verecek bir mekanizmanın bulunması gerekmektedir.

3.

Finansmana erişimi ölçmenin verileri nelerdir?
 Kullandırılan kredi tutarı tek başına bir veri olamaz. Talep edilen kredi tutarı ve
karşılanan kredi tutarını gösteren bir veri yok. Böyle bir veri olması durumunda
finansmana erişim konusunda bir şeyler söylenebilir.
 Bankacılık açısından finansmana erişimin temel ölçüsü tasarrufun ne kadarının krediye
dönüştüğünün ölçümlenmesidir. Ancak temel sorun bir bankanın sadece mevduatı
topladığı ilde kredi vermeyip, başka illerde de verebilmesidir. BDDK adrese göre
kullandırılan krediyi ilgili il kredi miktarı çerçevesinde değerlendirir. Şirket faaliyet
yerini dikkate almamaktadır. Acaba kaç firma Van dışında ve İstanbul dışından bir kredi
kullanıyor ve bu Van’da görülmüyor? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz.

4.

Sürdürülebilir finansman nedir ve nasıl sağlanır?
 İhtiyaçlar sürekli ise ayrıca ihtiyaçlar zamanla değişiyorsa ihtiyaç hissedildiğinde
finansman kaynağına erişebilmesinde kolaylık ve finansal ürünlerinde değişen ihtiyaca
göre değişmesi gerekmektedir. Aksi halde finansmanın sürdürülebilirliğinden
bahsedilemez.
 Finansmanı temin etme süresi de önemlidir. Geç gelen kredi ihtiyacı
karşılamamaktadır.
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4.1.2. Talep Yönü
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) ve Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından 2005 ve
2008 yıllarında 16 ilde küçük işletmelere yapılan anket sonuçları dikkate alınarak tartışmalara devam
edilmiştir.
5. İşletmeleri kısıtlayan faktörler nelerdir?


















2005

2008

Talep

%20,2

%27,5

Girdi maliyetleri

%11,2

%27,5

Finansmana erişim

%15,5

%3,8

Talep ve girdi maliyetleri sorunu günümüzde de geçerlidir. Kar marjları düşmekte
olduğundan, talep hususunda firmaların neredeyse tamamının bunu problem olarak
ifade etmeleri beklenmektedir. Finansmana erişim sorunu da önemlidir ve anket bugün
yapılırsa 2005 değerlerinden daha yüksek çıkma ihtimali vardır.
Un sektöründe talep fazlası olmasına rağmen bankalar bu firmaları destekliyor.
Bankalardan kredi almak teferruatlar ve garantiler nedeniyle çok zor. Krediye
erişimdeki süreç çok dikenli ve yüzde yüz garanti üzerine kurulmuş ve işletmeler
açısından yorucu bir süreçtir.
Emekli maaşı olanının krediye ulaşımı daha kolay, tüm bankaların kartları mevcut ve
önemli kredi borçları olan şahıslar var. Şahıs bu limitlere ulaşabilirken şirketlerin çok
çabuk alınabilecek bir krediyi iki ayda alması mümkün değildir. Bankalarımız riskleri
inceler ve ödeme alışkanlıkları bakılarak ödeme performansına göre bankalar limit
tahsis edebiliyor. Eğer buna bakılıyorsa, bir asgari ücretlinin 5 kredi kartı olmasını haklı
kılar mı? Neden KOBİ'ler aynı kolaylıkta finansmana erişemiyor?
Şu anda bireysel bankacılık faaliyetleri KOBİ’lere yönelmektedir. Burada finansmanının
büyüklüğü de bir göstergedir ve ülkemizdeki kayıt dışılık mevcut olduğu için
işletmelerin gelirlerini tahmin edemezken aylıklıların aylık ödemelerini görebiliyorsunuz
ve geri ödemelerinde risk olmuyor.
KOBİ’ler bakımından sadece teminata değil, nakit akımlarını dikkate alan finansman
modellerini geliştirmeliyiz.
Kredinin yatırım ve/veya işletme kredisi niteliğinde olup olmadığı da önemlidir.
Bankalar vadesine ve türüne uygun kredi vermeleri gerekmektedir. Realitede işletme
sermayesi kredisini yatırım kredisi olarak verilmemelidir.
Bölge itibarıyla baktığımızda, Van’ın daha ötesine gitmeye başladığımız zaman kayıt
dışılık artıyor. KOBİ’lerin bankalarda bir sirkülasyonu var ama bilançoya yansımıyor.
Kredilendirmede istenen teminat oranları çok yüksektir. Kredi talebinde
bulunduğunuzda kat’i teminatlar isteniyor ve o krediyi almak yerine teminat konusu
mülkü nakde çevirmek daha avantajlı olabiliyor.
Banka şubeleri bölge esnafını tanımada sorun yaşamakta ise de şubelerin gelen kredi
onay taleplerini karşılamada, hızlı geri bildirimde pek çok farklı kriterleri de mevcuttur.
Standart uygulamalar krediye erişimi de engelliyor.
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Krediye erişimde mevzuattan kaynaklanan sorunlar da vardır. BDDK düzenlemeleri,
gerçek kişilere maaşının 15 katı kadar kredi kadar kredi verilmesine izin vermektedir
ancak bankalar KOBİ’nin aktifinin %25’ine kadar kredi verebilmektedir. Bireysel daha
kolay ölçülüp değerlendirilebiliyor.

6. Finans sektörü için hala ulaşılamamış potansiyel bir kredi müşterisi var mıdır?



Bankalar her gün mahalle mahalle gezmektedirler. İşletmeleri yerinde görmek
önemlidir. Kredi kullananı yoran nedir? Ödemesinde, faizinden yakınmıştır. Alırken
zorlanmıştır. Bir daha almam der. Öderken eli titrediği için, kapasitesini aşan bir kredi
kullanım tecrübesi alınmıştır. Finans kuruluşları da nihayetinde para satan
ticarethanedirler ve pazarlama yaparlar.

KfW-CEB anketinin bir benzerinin TRB-2 Bölgesinde yapılması durumunda anket
sonuçlarının bölge planı çalışmalarına katkısının yüksek olacağı düşünülmektedir.
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7. Küçük ölçekli işletmelerin krediye ulaşmada yapısal sorunları var mıdır?
 Aşağıda problem ağacında yer alan yapı bütün Anadolu KOBİ’leri için geçerlidir. Aile
şirketi yapısı, özkaynakların yetersizliği, işletme sermayesi ve rekabet gücü düşüklüğü
firmaların düşük kapasitede çalışması sonucunu vermektedir. Teminat vermede
yaşanan güçlük kredi temininde bir problem oluşturmakta ve karlılık, sürdürülebilirlik
ve uzun dönemde risklere dayanıklılık olmaması sonucunu oluşturmaktadır.
 Bazı bankalar politikaları gereği KOBİ'leri destekleyebilecek raftingler uygulamakta ve
küçüklere birtakım imkanlar sunulabilmektedir. Kefaletle kullandırılabilen krediler
küçük işletmedeki firmaları skorlara için Halk Bankası politikasında farklılık
görülmektedir. Halk Bankası esnaflar, Ziraat bankası çiftçiler için kurulmuştur.
Kuruluş tüzüğünde yazmakla birlikte genel ekonomik koşullar çerçevesinde etkin
uygulamaların yapılıp yapılamadığını, bankaların skor lamada küçük işletmelere
kolaylıklar sağlamaktadırlar. Mali verileri iyi olmayan işletmelere bazı bankalar
kolaylık sağlanmaktadır.
 Genel anlamda tüm bankaların anlaşmalı olduğu öz kaynağı yetersiz olan ve risk
durumlarında kredi garanti fonun devreye girdiği ve Avrupa birliğinin destek paketleri
olduğu, girişimcilik anlamında KOSGEB yeni girişimcilik paketlerimizle işletme
sermayesi vererek destekler bulunmaktadır. Özkaynak tarafının da güçlendirilmesi
ayrıca önem arz etmektedir.
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4.1.3. Arz Yönü

8. Kredi Sağlayanlar İçin Durum Nedir?
 Bankalar şube açarken bölgedeki tasarruf miktarını dikkate almaktadırlar.
 Mevduatın düşük olması yanı sıra mevduatın krediye dönüşüm oranı, Türkiye’de
%102'dir. Kredinin mevduata dönüşüm oranı ve ticari mevduat tutarı düşüktür.
Tasarrufun düşük olması kredi kullandırmaya engel değildir çünkü yurtdışından alınan
Sendikasyonu kredileri kredi kaynağı olarak kullandırılabilir.
 Tasarruf eğiliminin düşüklüğü, hammaddeye uzaklık, ulaşım, iklim krediye erişimde
önemli unsurlardır. En önemli sorun girişimcilik çok olmamasıdır. Çoklu bilinmeyen bir
denklem gibidir. Bankalar sonuçta kar mekanizmalarıdır ve banka cirosunu değil, net bir
kar gibi düşünür. Bu noktada faiz oranı arz etmektedir. Bu nedenle dönemsel olarak
daha karlı bireysel krediler ağırlık kazanabilmektedir. Bankalar kar marjları düştükçe
portföy kalitesini yükseltmek için daha dikkatli vermektedirler.
 Kredi Garanti Fonu (KGF) yoğun olarak kullanılabilir. KGF şirketlere kefil olurken
bankaların teminat olarak almadıkları/almak istemedikleri konuları teminat olarak kabul
edebilmektedir. Ancak hiç teminat almadan, küçük girişimcinin bu alanda desteklenmesi
yararlı olacaktır.
 KGF, katma değeri yüksek ürünleri desteklemeli, bunları üreten firmalara farklı
uygulamalar geliştirebilmelidir.

9. Finansal kiralama uygun bir araç olabilir mi?
 Bölgede finansal kiralama yaygın olarak kullanılmamaktadır. Sadece iş makinaları için
finansal kiralama talebi görülmektedir.
Bölgede firma ölçeklerinin küçük olması, imalat yerine ticaret ağırlıklı faaliyet,
bilançoların şeffaf olmaması ve kayıt dışı ekonominin büyüklüğü kredi kuruluşları risk
almaya hazır olsa bile kredi plasmanlarının seviyesini düşürmektedir. Ayrıca kredi
kuruluşları da sıkı mevzuat ve denetimler, kar marjlarının düşük olması gibi
nedenlerle risk alma eğilimlerini fazla artıramamaktadırlar.

Bu nedenle bölgede krediye ulaşım sorunun bir neden değil sonuç olduğu söylenebilir.

4.1.4. Bölge özellikleri
10. Aşağıdaki haritalardan da görüleceği üzere; Samsundan Antep’e kadar bir hat çizecek
olursak, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır hariç tüm bölgenin krediye ulaşmada benzer
problemlere sahip olduğu görülmektedir. Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır’ın farklı
dinamikleri nelerdir, TRB2 bölgesinde en iyi durumda olan Van iliyle farklılıklar nelerdir?
Şema 1: İllere Göre Mevduatın Dağılımı
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Şema 2: İllere Göre Şube Dağılımı

Şema 3: İllere Göre Nakit Kredilerin Dağılımı
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Erzurum’da kurumların bölge müdürlükleri vardır, askeri birlikler yer almaktadır ve bu
nedenle nüfus yapısı kozmopolittir. Stratejik yapısı ve büyükşehir konumunda olması
Erzurum’u geliştirmiştir. Bu nedenlerle ilde tasarruf oranı yüksek olabilir.
Benzer şekilde Gaziantep ve Diyarbakır’ın politik ve askeri stratejik önemi illerin
gelişmişlik düzeyine katkıda bulunmaktadır. Zaten kamu veya özel kurumların bölge
müdürlükleri genelde kuzeyde Samsun, güneyde Adana ve daha sonra Gaziantep,
Doğu’da Erzurum gibi belirgin yerlere kurulmaktadır.
Bu illerin gelişmişlik yapısı, satış ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek, cazibe merkezi haline
gelmiş ve yan illeri besleyen pozisyonları vardır. Giresun, Sinop, Artvin, Kars, Iğdır,
Kastamonu, Erzincan, Sivas, Yozgat gibi iller ne yaparsanız yapın hiçbir ticari yatırıma
cevap vermemektedir. Van ve bölge illeri de aynı durumdadır.
Van bir sınır ilidir. Bu nedenle stratejik yatırımlar yapılmamaktadır, kuruluşlar bölge
müdürlükleri kurmazlar. Zaten daha yeni büyükşehir kapsamına alınmıştır. İlin girişimcilik
kültürü gelişmemiştir ve cazibe il merkezi haline gelmemiştir. Alım-satım çabuk para
kazanma hedefi vardır.
Bölgede görünen ve görünmeyen gelir arasındaki realiteyi görmek gerekmektedir.
Van’da menkul ve gayrimenkul son derece değerlidir. Sermaye olarak kullanılacak
varlıklar bulunmakla birlikte yatırımlarını öz kaynak dışından finanse etmeyi arzu
etmektedirler.
Yöre insanının yaklaşımları, istemleri ve beklentileri genel düşüncenin dışında
gelişmektedir.
Türkiye’nin en doğusunda bir şirketin cirosunun yaklaşık %4-5’i arası nakliye gideridir.
Batıdan alınan hammadde ve ara mamul temini girdi maliyetlerini yükseltmektedir.
Ayrıca bölge girişimcisinin ve ürünlerinin itibar görmeme gibi bir sorunu da vardır. Reel
sektörün kendini kanıtlama ihtiyacı bulunmaktadır. Yetişmiş işgücü kaynağı da bölgenin
çok önemli sorunlarındandır.
Bölgede bulunan şirketler örneğin 90 gün vade ile alıp mal alıp 150 gün vadeyle satış
yapabilmektedir. Vade uyumsuzluğu likiditeyi olumsuz etkilemektedir.
Bölgedeki kuruluşların bölgenin sınıra yakın olması için ihracata yönelmeleri
gerekmektedir. İhracatın cirodaki payının artırılması önem arz etmektedir. Fakat yakın
coğrafyadaki komşularımız da problemlidir. İran’da enflasyon, Suriye’de iç savaş önemli
bir sorundur. Ancak ihracatın önündeki engellerden birisi de marka olamamaktır.
Yurtdışındaki alıcıya öncelikle bulunduğumuz topraklarda bir marka olduğumuzu
göstermemiz gerekmektedir.

4.1.5. Özkaynak ve Girişimcilik
8. Finansmanın özkaynak araçlarını geliştirmek için neler yapılabilir?
 Küçük işletmeleri KOBİ’ye taşıma bir önemli araç olabilir ve özkaynak kısmında ortaklık
kültürünü yaygınlaştırmak için çözüm aramak gerekmektedir.
 Ayrıca doğru sektörlerin seçilmesi gerekir. Bu noktada girişimcileri doğru yönlendirmek
için Kalkınma Ajansı önemli role sahiptir.
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O ilin hangi alanda kendini ispat edebileceği, hangi ürünü geliştirebilir ve hangi alanda
göreceli üstünlüğü olabilir hususunun değerlendirilmesi, öncü yatırım ve sektör
alanlarının teşvik edilmesi gerekmektedir. DAKA bu konuda yönlendirici olmalıdır.
Girişken ruhtan girişimci ruha geliştirmek gerekmektedir. Hedef iç pazardan çok ihracata
yönelik olmalıdır. İhracat yapan firmalar kriz dönemlerinde kendi çıkış yollarını daha
kolay bulmuşlardır.
Dışarıya çıkarak Ekonomi Bakanlığı fuar ve ARGE destekleri, KOSGEB gibi desteklerinden
faydalanarak yurtdışı pazarlara gitmesi gerekmektedir. TEB KOBİ akademi çalışmaları
yaptı. İller bazında ihracat ve yönetim atölyeleri kurmuştur. Şimdi dünyaya örnek teşkil
etmiştir. Devamlı desteklere ve Van’da insanların bir şeyler yapmaya teşvik edilmesine
rağmen OSB ye girdiğinizde 5 un fabrikası, işlevsel olmayan birkaç fabrika ve mermer
fabrikası ve helva fabrikası dışında fazla bir yatırım yoktur.
Finansmana erişimin konuşulduğu toplantıda reel sektör daha fazla temsil edilmeliydi.

4.2.

Model/Öneri Geliştirme Oturumu Sonuçları

Katılımcı sayısı dikkate alınarak iki grup oluşturulmasına, ancak aynı kurumdan gelenlerin farklı
gruplarda olmasına karar verilmiş ve bu düzende salonda yeni yerleşim sağlanmıştır. İki gruba da
cevaplamaları ve önerilerini bu çerçevede geliştirmeleri için aşağıdaki sorular sorulmuştur. Gruplar
çalışmalarını tamamladıktan sonra sonuçlarını sunum yaparak diğer grupla da paylaşmıştır.
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1.
2.
3.

Kök problem nedir?
Mevcut durumu iyileştirici uygulamalar politikalar neler olabilir?
Yeni finansal araçlar neler olabilir?
3.1. Kredi mekanizmaları
3.2. Finansal kiralama
3.3. ……
4. Teminat sorununa ilişkin rahatlatıcı uygulamalar neler olabilir?
5. Özkaynak nasıl güçlendirilir?
5.1. Girişim sermayesi?
5.2. Melek yatırımcı?
5.3. Şirket birleşmeleri ve satın almalar
5.4. ….
6. Yukarıdaki konuları destekleyecek bölgesel politikalar neler olabilir?
Her iki grubun cevapları ve sunumları, tekrarları önlemek açısından özetlenmiştir.

4.2.1.





Kök Problem Nedir?
Üretim yetersiz
Maliyetler yüksek
Mali veriler yetersiz
Öz kaynaklar/sermaye birikimi yetersiz












4.2.2.
















4.2.3.





Danışmanlık hizmetleri yetersiz
Kredi ihtiyacı ile krediye erişme konusunda zamanlama hataları
Global krizler gibi konjonktürel problemler
Kredibilite sorunları var (istihbarat, kredi notu vs.)
Teminat sorunu var ancak ipotekler bile sorunlu çünkü satış kabiliyeti düşük, bu
nedenle krediye daha fazla teminat isteme eğilimi yüksek
Deprem sonrası gayrimenkullerin ekspertiz değerlerinde farklılıklar oluşuyor
Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri yetersiz
Vanlı girişimcilerin kendi bölgesi yerine başka illerde yatırım yapması
Kolay para kazanma yollarının yatırımı ve girişimciliği engellemesi
Finansal araçların yeterince bilinmemesi

Mevcut Durumu İyileştirici Uygulamalar ve Politikalar Neler Olabilir?
Teşvikler belirlenirken bölgeye özgü olmalı, bölge ihtiyaçları dikkate alınmalı
Bölgeye uygun finansal araçlar geliştirilmeli
Bu amaçla bankacılığı yönlendiren kuruluşların ve karar alıcıların bölgeyi daha iyi
tanımalı
Kredi vadeleri faaliyet döngüsüne uygun olmalı
İhracatı teşvik eden ve yaygınlaştırıcı tedbirler alınmalı
Kayıt dışılığı önlemek için denetimler artırılmalı
Kamu ve özel sektör işbirliği artırılmalı
KOBİ sahiplerinin ve yöneticilerinin kurumsallaşma, BASEL-II, muhasebe, pazarlama
gibi temel konularda meslek örgütlerince eğitime tutulmalı
Bilgi ağlarına erişimin kolaylaştırılmalı
Ar-Ge ve yenilikçiliği teşvik eden politikalar oluşturulmalı
Faiz desteği yaygınlaştırılmalı
Bankalar aracılığı ile kullanılan faiz desteği yaygınlaştırılmalı
KGF süreçlerini kısaltmalı ve komisyon oranlarını düşürmeli
Van’da ekspertiz yapan şirket temsilciliği yok ve dışardan gelen eksperlerde
gayrimenkulün doğru değerini hesaplayamıyorlar
Teşvik unsurları kadar bunların etkin ve yaygın kullanımını sağlayacak önlemler de
alınmalı

Yeni Finansal Araçlar Neler Olabilir?
Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşların kaynaklarının artırılması
Kar amacı gütmeyen kuruluşların finansal kuruluşlar kanalıyla yeni destek paketleri
Sanayi ve ticaret odaları gibi kuruluşların bankalarla yaptığı faiz anlaşmalarının
yaygınlaştırılması
KOSGEB kredilerinde erteleme beklentisi var, bunun biran önce karara bağlanması
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4.2.4. Teminat Sorununa İlişkin Rahatlatıcı Uygulamalar Neler Olabilir?
 KGF kefaletli kredilerin yaygınlaştırılması ve bu amaçla KGF’nin;
o Proje kredileri geliştirmesi,
o Kredinin ödenebilirliğinin KOBİ tarafından kanıtlanması durumunda KGF’nin
teminat almadan kefalet vermesi
 Yastık altı birikimlerin ekonomiye kazandırılması için yeni politikaların geliştirilmesi
 Kredi sigorta sisteminin geliştirilmesi için altyapı uygun değildir

4.2.5.




Özkaynaklar Nasıl Güçlendirilebilir?
Güçlü ortaklıklar kurulmalı
Şirketlerin sermaye artırımı yapmalarına yönelik tedbirler alınmalı
Ticari ortaklıklar konusunda güven sorunu aşılmalı

4.2.6.





Yukarıdaki Konuları Destekleyecek Bölgesel Politikalar Neler Olabilir?
Bölgede kalkınmanın lokomotifi olacak sektörlerin belirlenmeli
Sektörün özelliklerine yönelik finansal araçların geliştirilmesi
Kalifiye işgücü oluşturulmalı
Bölgesel işbirlikleri geliştirilmeli
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5. Değerlendirme
Krediye erişim ile ilgili olarak “ulaşamama” durumunu tek bir noktadan ele almak yanlış
olacaktır. Kredi mekanizmasının bilindiği üzere arz ve talep eden tarafları vardır. Krediye ulaşma
sorununu araştırırken hem arz hem de talep yönü araştırılacak şekilde çalıştay kurgusu hazırlanmış ve
uygulanmıştır.
Çalıştay boyunca yapılan tartışmalar, çalışmalar, alınan notlar aşağıdaki problem ağacı
şemasında yer almaktadır. Şema arz ve talep yönündeki sorunları tamamen net olarak ortaya
koymaktadır. Talep yönünde; firma sayısının azlığı, ölçeklerin küçüklüğü, krediye erişim konusundaki
umutsuzluk ve en önemlisi global krizin getirdiği krediyi geri ödeyememe korkusu kredi talep
tutarlarına etki etmektedir.
Arz yönünde ise sorunlar daha kompleks görülmektedir. Kayıtdışılık bankalar için önemli olan
finansal tabloları şeffaf olmaktan uzaklaştırmaktadır.
İşletmelere sermaye olarak konabilecek mal varlığının olduğu katılımcılar tarafından sıklıkla
ifade edilmiştir. Ancak bu birikimler ekonomiye akamamakta, ekonomiye girebilenler de mal veya
hizmet üretiminden çok gayrimenkul yatırımına gittiği ifade edilmiştir. Bu durum işletmeleri küçük
ölçekli, özkaynakları ve dolayısı ile teminatları yetersiz yapıda bırakmaktadır.
İşletmeler için coğrafya ve iklimden kaynaklanan olumsuzluklar da vardır. Anadolu’nun en
doğusunda bulunmak hem tedarik noktalarına hem de pazara uzaklık anlamına gelmektedir. Bu
durum girdi maliyetlerini artırırken bölgede üretilen ürünlerin de rekabet avantajını düşürmekte ve
işletmelerin karlılığını düşürmektedir. Düşük karlılık, teminat yetersizliği ve mali tabloların gerçek
durumu yansıtmaması ise bankaların kredi plasmanlarını düşürmekte veya kredi taleplerinde ret
oranını yükseltmektedir.
Çalışmalar sırasında başka diğer sorunlardan da bahsedilmiştir ancak bunlar problem ağacında
direkt olarak KOBİ finansmanı ve bölge sorunları ile ilgili görülmediğinden hariç tutulmuştur. Bu
konular aşağıda özetlenmiştir;
1. Bankacılar daha fazla risk alma yönünde isteklidirler ancak bankacılık Kanunu ve BDDK
düzenlemeleri belirli ve katıdır: bu durum bölgeye özel bir durum olmayıp bütün bölgeler
için geçerlidir.
2. Kalifiye iş gücü eksikliği vardır: kalifiye işgücünün varlığı kadar bu kaynağı kullanma
kabiliyetinin de varlığı önemlidir. Bölge stratejisinde orta vadede dikkate alınması gerekli
bir konu olarak düşünülmektedir.
3. Sınır ili olduğu için stratejik yatırımlar yapılmamaktadır, kamu ve özel kuruluşlar bölge
müdürlükleri açmamaktadır: Kırklareli, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa gibi sınır ili olan çok
sayıda ilimiz vardır. Sınır ili olmanın sosyoekonomik gelişmişlik düzeyine etkisi tartışılmaz
fakat krediye ulaşım için direkt etkisi olmadığı düşünülmektedir.
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Şema 4: TRB2 Finansmana Erişim Problem Ağacı
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Problemleri neden-sonuç ilişkisine göre irdeleyen şemayı aşağıdaki gibi okumak mümkündür;
Talep yönünde; kredi işlemlerinin uzun olması ve farklı ihtiyaçlara cevap verecek finansal araç
çeşitliliğinin olmaması girişimcilerin finansal kurumlardan beklentilerini düşürmekte ve olumsuz bir
yargı yaratmaktadır. Ticaret ve perakende sektörüne yoğunlaşan küçük ölçekli firmalar küçük ölçekli
olmakta, finansman ihtiyaçları da küçük olmaktadır. Ayrıca global kriz devam etmekte ve en çok reel
kesim ve küçük ölçekli firmalar bu durumdan etkilenmektedir. Bu durum işletmelerde kredi geri
ödeyememe kaygısı da yaratmaktadır. Borç ödeyememe kaygısı, ümitsizlik ve firma ölçeklerinin
küçük olması krediye erişimde talep yönünü zayıflatmaktadır.
Arz yönüyle bakıldığında ise kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve bilançoların gerçek durumu
yansıtmaması bankacılar için kredi taleplerini değerlendirmede önemli bir unsur olmaktadır.
Ülkemizde yaygın olduğuna inandığımız birlikte iş yapma kültürünün bölgede de olduğu katılımcılar
tarafından irdelenmiştir. Bu nedenle ortaklıklar gelişmemektedir. Katılımcılar ayrıca para bölgede
para birikiminin olduğu, bu birikimlerin şirketlerin öz kaynaklarına yansımadığı sıklıkla ifade edilmiştir.
Bu durum kişisel birikimler olmakla birlikte şirketlerin öz kaynaklarında eksiklik olduğu sonucunu
doğurmaktadır. Küçük ölçekli ve kapasiteli işletmeler teminat sağlamada da zorlanmaktadırlar.
Markalaşma konusunda farkındalık ve ihracat algısının olmaması –elbette bölgede ihracat
yapabilen sayılı firma vardır- ve iç pazara olan coğrafi uzaklık firmalarda talep sorunu yaratmaktadır.
Coğrafi konum girdi maliyetlerini yükseltmektedir. Talep yetersizliği ve girdi maliyetlerinde artış
işletmelerin karlılığını da düşürmektedir. Düşük karlılık, yetersiz teminat, şeffaf olmayan mali tablolar
nedeniyle finans sektörü de belirli bir dereceye kadar risk alabilmekte, krediye erişim zorlaşmaktadır.
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6. Strateji Önerileri
Bütün veriler değerlendirilerek, problemlerin neden-sonuç ilişkileri dikkate alınarak kısa, orta
ve uzun vadeler için aşağıdaki strateji önerileri geliştirilmiştir.
Problem ağacında yer alan problemler sınıflandırıldığında beş ana başlıkta yoğunlaştığı
görülmektedir. Tanımlanmış problemler, çalıştay sırasında irdelenen ve problem ağacında yer alan
problemlerdir. Hedef sütunu, problemleri gidermek için yapılması gerekenleri ifade etmektedir.
Tedbir sütunu hedeflere ulaşmak için uygulanması gereken stratejilerin sınıflandırılmasıdır.

Tablo 6: Problemlerin Çözümü İçin Strateji Önerileri
TEMEL PROBLEM

TANIMLANMIŞ PROBLEM

HEDEF

TEDBİR

KISA

VADELERE GÖRE STRATEJİ ÖNERİLERİ
ORTA

Girişimcilik merkezinin
Girişimcilik merkezi kurulması
uluslararasılaştırılması
Ekonomik

Bölgenin yatırım imkanlarının
bütün Türkiye ve yurtdışında
tanıtımı

Bölgeye büyük ölçekli
sürükleyici yatırımların
çekilmesi

* Girişimcilik geliştirilecek

1. FİRMA ÖLÇEKLERİ

1.1. Ticaret ve Parakende
Sektöründe Yoğunlaşma Var
1.2. Firma Ölçekleri Küçük

* Şirket birleşmeleri ve
satınalmalar teşvik edilecek
* Alınan teşvik belgelerinin
gerçekleşme oranı araştırılacak

Şirket satınalma ve
birleşmelerde yöreye özel
teşviklerin uygulanması

Mevzuat

Araştırma

Şirket envanterinin çıkarılması,
şirketlerin takibi
Teşvik belgeli yatırımların
Sonuçların Ekonomi Bakanlığı
gerçekleşme durumlarının
ile paylaşılması
araştırılması
Mesleki eğitim kurslarının
yaygınlaştırılması

Sosyal-eğitim

* Mevcut uygulamalar iyileştirilecek
Araştırma
2. TEMİNAT

Teminatlar Yetersiz

* Yeni teminat modelleri
geliştirilecek

Yeni teminat uygulama
modellerinin geliştirilmesi

3. KURUMSALLAŞMA

3.2. İhracat Algısı Yok
3.3. Ortaklık Kültürü Gelişmemiş

4.1. Girdi Maliyetleri Yüksek
4. OPERASYON
4.2. Bölge İç Pazara Uzak

5. MAKRO EKONOMİ

Yastıkaltı Tasarrufların Ekonomiye
Girmiyor

Yeni teminat modellerinin
mevzuat altyapısının
oluşturulması
KGF komisyonlarının
düşürülmesi

* Mevzuat altyapısı oluşturulacak
* Kalite ve markalaşma konusunda
farkındalık oluşturulacak
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Satınalma ve
birleşmelerde
danışmanlık

Politik-Mali

3.1. Markalaşma Yok

UZUN
Melek yatırımcılar ve
girişim sermayesi
şirketleri temas
Büyük ölçekli yatırımları
destekleyen küçük-orta
ölçekli mal ve hizmet
üreten şirketlerin
kurulması

Bölge kredi garanti
kuruluşlarının kurulması

Marka-kalite bilincinin
oluşturulması
Sosyal-eğitim
İhracat ve kambiyo bilgisi
eğitimleri

* İhracata yönelik altyapı oluşturulacak
* Ortaklıklar teşvik edilecek

Ekonomik

Ajans programlarında ortaklık
yapısını dikkate alan tercih
kullanılması

* Girdi maliyetlerini azaltıcı önlemler
alınacak
* İhraç potansiyeli yüksek ürünler
araştırılacak

Ekonomik

Nakliye maliyetleri önemli olmayan; Elektronik, tekstil gibi imalat, yazılım gibi bilişim,
turizm gibi hizmetler sektörünün öne çıkartılması

* Tasarrufların rant unsuru
gayrimenkuller yerine işletmelere
girmesi için tedbirler alınacak

Politik-Mali

?

Sanayicilerde 2., 3. neslin iş
başına geçmesinin teşviki

?

?

6.1.

Ölçek Sorunu

Bölgede yer alan firmalar 1-9 kişilik istihdam sağlayan, ticaret ve perakende sektörüne
yoğunlaşmış işletmelerdir. Bu tür firmalar genelde kısa vadeli işletme kredileri kullanırlar. Bu nedenle
kullanılan kredi tutarları düşüktür. Kredi hacmini büyüten orta-uzun vadeli yatırım kredileridir ve bu
tür kredileri kullanabilmek için ortalama 1 milyon TL tutarında yatırım yapmak gerekir.
İşletmeleri ticaret sektöründen kurtararak imalat veya hizmet sektörlerinde yatırım yapan
daha büyük ölçekli işletmelere dönüştürmek için; girişimciliğin geliştirilmesi, şirket birleşmeleri ve
satın almaların teşvik edilmesi hedef olarak belirlenmiştir. Bölgede yatırım yapmak için alınan teşvik
belgelerinin gerçekleşme oranının düşük olduğu düşünülmektedir. Yatırım yapma niyetini önemli
ölçüde ortaya koyan teşvik belgelerinin gerçekleşme aşamalarında önemli bir sorun olup olmadığının
araştırılması durumunda sonuçlarının gelecek için önemli ipuçları vereceği düşünülmektedir.
Bu alanda stratejiler ekonomik, araştırma, mevzuat ve sosyal-eğitim alanlarında olmak üzere
kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler olarak sınıflandırılmıştır. Girişimciliğin geliştirilmesi için kısa
vadede bir girişimcilik merkezinin kurulması, orta vadede merkezin uluslararası konuma getirilmesi ve
uzun vadede işletmelerin özkaynak finansmanını sağlamak için girişim sermayesi şirketleri ve melek
yatırımcılarla ilişkilerin geliştirilmesi önerilmektedir.
Bölgede yatırımların artması konusunda yatırımcıların yerelden çıkmasını beklemek yerine
kısa vadede bölgenin yatırım imkanlarının bütün Türkiye ve yurtdışı yatırımcılara tanıtımının
yapılması, orta vadede bölgeye büyük ölçekli ve kendi yan sanayisini oluşturacak sürükleyici
yatırımların çekilmesi ve uzun vadede ise büyük ölçekli yatırımları destekleyen imalat ve hizmet
sektöründe firmaların faaliyete geçmesi, kümelenmesi strateji olarak belirlenmiştir.
Şirket satın alma ve birleşmelerinin yöreye özel teşviklerle desteklenmesinin ilgili taraflar
gözetildiğinde orta vadede gerçekleştirileceği öngörülmüştür. Uzun vadede girişim sermayesi
şirketleri ve melek yatırımcılar arasında köprü olacak bir danışmanlık sisteminin geliştirilmesi faydalı
olacaktır. Kısa vadede ise mesleki eğitim kurslarının girişimcilik için de altyapı oluşturacağı
düşünülmektedir.
Yukarıdaki stratejileri destekleyecek, sonuçlarına göre revizyonlar yapabilecek iki araştırma
yapılması öngörülmüştür. Kısa vadede bölgede şirket envanterinin yapılması ve teşvik belgelerinin
gerçekleşme oranlarının ve gerçekleşme sorunlarının belirlenmesi, orta vadede ise bu sonuçların
Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile paylaşılması önerilmektedir.

6.2.

Teminat Sorunu

Şirketlerin ölçek sorunu, finans sektörünü düzenleyen mevzuat altyapısı, içinde bulunulan
ekonomik konjonktür ile de ilgili olarak teminat sorunu için; mevcut durumun iyileştirilmesi, yeni
teminat modellerinin geliştirilmesi, mevzuat altyapısının iyileştirme ve yeni modeller için uygun hale
getirilmesi, sorunu çözecek temel hedefler ve kısa-orta vadeli stratejiler olarak belirlenmiştir. Kredi
sigorta sistemi, hibelerin teminat kabul edilmesi gibi birçok alternatifin modellenmesi ve
fizibilitelerinin çalışılması önerilmektedir.
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Çalıştayda yoğunlukla dile getirilen KGF komisyonlarının düşürülmesinin orta vadede, çeşitli
şekillerde dile getirilen bölgesel kredi garanti fonlarının kurulmasının ise orta vadede
gerçekleşebileceği öngörülmüştür.

6.3.

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Çalıştayda ortaya çıkan; markalaşma ve ihracat konusunda farkındalık olmaması, ortaklık
kültürünün gelişmemesi gibi problemin kaynağının aile şirketlerinde kurumsallaşma sorunu olduğu
düşünülmektedir. Bu üç problem hedefe dönüştürülürken; kısa vadede DAKA’nın hibe
programlarında ortaklığı teşvik eden tedbirleri alması, orta-uzun vadede ise işletmelerin ömrünün
uzatılması kampanyası ile 2. veya 3. neslin işletmede kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması temel
stratejiler olarak ortaya konmuştur.
İhracat ve kambiyo elemanlarının yetiştirilmesi, kalite-marka konusunda farkındalığın
yaratılması kısa vadede gerçekleştirilebilecek faaliyetler içerisindedir.

6.4.

Operasyon Sorunları

Coğrafyadan ve nakliyeden kaynaklanan girdi maliyetlerindeki artış, ayrıca iç pazara uzaklık ve
önceki bölümlerde bahsedilen bölge üretiminin ihracatındaki yetersizlik işletmelerin karlılığını
düşürürken talep sorunu nedeniyle düşük kapasite kullanım oranlarıyla çalışmak işletmelerin ölçek
ekonomilerinden yararlanmalarını da engellemektedir.
Bu durum şirketlerin krediye ulaşmasındaki engellerdendir. Bu sorunun; nakliye maliyetleri
önemli olmayan elektronik ve tekstil gibi imalat, yazılım gibi bilişim, turizm gibi hizmetler sektörünün
öne çıkartılması ile aşılabileceği düşünülmektedir.

6.5.

Makro Ekonomik Sorunlar

Çalıştayda, bölgede aslında bir birikim olduğu, ancak bu birikimlerin rant yaratan gayrimenkul
yatırımlarına dönüştüğü, bu nedenle özellikle Van ilinde gayrimenkul fiyatlarının yüksek olduğu
vurgulanmıştır. Tasarrufların ekonomiye kazandırılmasında önerilen girişimcilik stratejilerinin katkısı
olacaktır ancak daha çok makro-ekonomik tedbirleri gerektirecektir.
Böyle bir çalışmanın tarafları arasında Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı mutlaka olacaktır. Stratejilerin bu paydaşlarla birlikte geliştirilmesi önerilmektedir.
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Ekler
1. Çalıştaya davet edilen kurumlar listesi
2. Çalıştay katılımcı listesi
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Ek 1: Çalıştaya Davet Edilen Kurumlar Listesi
Kurum Adı
Türkiye Bankalar Birliği
BDDK
Kredi Garanti Fonu GM
Eximbank GM
Ziraat Bankası GM
Halkbank GM
Vakıfbank GM
İş Bankası GM
Garanti Bankası GM
Akbank GM
Yapı Kredi GM
Denizbank GM
Asya Katılım Bankası GM
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Ek 2: Katılımcı listesi
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