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Kredi Garanti Fonu, KOBİ’lerin finans güvencesi oldu
Güçlü ve sürdürülebilir kalkınmanın yolunun KOBİ’lerin güçlendirilmesinden geçtiği düşüncesiyle teminat
yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 1993 yılında faaliyetlerine başlayan
Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) aradan geçen 23 yıl içerisinde Türk ekonomisine önemli kazanımlar sağladığı
bildirildi.
Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis üyelerine yönelik bilgilendirme sunumunda bulunan Kredi Garanti Fonu
Adana Şube Müdürü Celal Altuntaş, Avrupa Birliği ekonomisinde katma değerin yüzde 81’ini oluşturan küçük ve
orta ölçekli işletmelerin ülkemizde de, yalnızca ekonomik gelişimin değil sosyal dengenin ve istikrarın da en önemli
aktörleri olduğunu söyledi. Rekabet güçlerinin artırılması, verimliliklerinin yükseltilmesi, uluslararası piyasalarla
entegrasyon süreçlerinin doğru stratejilerle desteklenmesi için KOBİ’lere yatırım, üretim ve pazarlama alanında
teknik bilgi ve danışmanlık hizmetleri sağlanması, yatırımlarının desteklenmesi için de düşük maliyetli uzun vadeli
kredi kaynakları oluşturulması gerektiğini vurgulayan Altuntaş sözlerini şöyle sürdürdü:
“İşte KGF bu düşünceler doğrultusunda, yani teminat yetersizliği olan KOBİ’lerin finansmana erişimini
kolaylaştırmak için ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım’ başlıklı
93/4496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1993 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizin küresel
ekonomik sistemde güçlü bir rol üstlenebilmesi, KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak yatırımların daha cazip
şartlarda finanse edilmesi ile mümkün olacaktır. KGF bu yöndeki talep ve ihtiyaçları karşılamak üzere faaliyet
gösteren ve bir finans kuruluşu niteliğinde hizmet veren özgün bir kurumsal kredi kefalet kuruluşudur. KGF’nin
ortaklık yapısında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) yüzde 32.13, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) yüzde 32.12, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu’nun (TESK) yüzde 0.14, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve
Yöneticiler Vakfı’nın (TOSYÖV) yüzde 0.01, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı’nın (MEKSA)
yüzde 0.14 payı bulunmaktadır. Kalan yüzde 35.60 oranındaki paya ise 16 banka ve 5 katılım bankası sahiptir.”
KGF’nin sunduğu finansal imkanlardan KOBİ’ler ve KOBİ vasfına sahip; kadın girişimciler ve genç
girişimcilerin, esnaf ve sanatkarların, tarımsal işletmelerin, çiftçilerin, serbest meslek mensuplarıyla Hazine
desteklerinden şarta bağlı olarak; KOBİ olmayan seyahat acenteleri ve gemi inşa işletmelerinin yararlanabileceklerini
kaydeden Altuntaş, kredi başvurusunda bulunacak olanlarda; vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu bulunmaması, iflas,
fesih, iflas erteleme ve konkordato süreci yaşanmaması şartlarının arandığını söyledi.
Sunumunda KGF’nin önümüzdeki 5 yıl içindeki hedeflerine ilişkin bilgiler de veren Celal Altuntaş,
desteklenmesi gereken sektör ve bölgelere daha fazla odaklanarak, Türkiye ekonomisinde stratejik bir görev
üstlenmek istediklerini ifade etti. Bankalar ve yurt dışındaki finansal kuruluşlarla daha yoğun çalışarak toplam iş
hacmini gözle görülür biçimde artırmayı istediklerini kaydeden Altuntaş, “Tüm ekonomik aktörlerin değer verdiği,
işe yeni başlayan girişimcilerin ve büyümek isteyen işletmelerin aklına ilk gelen adreslerden biri olmayı başarmış,
KOBİ’ler için vazgeçilmez bir finansal destek kurumu olma kararlılığındayız. Özellikle ekonominin ihtiyaçlarını
daha iyi anlamak, bunun için makro ekonomik analizler yapmak; sonuçlarını ekonominin ve ekonomik aktörlerin
kullanımına sunmak, atıl duran kaynakları ve kapasiteleri harekete geçirmek ve ekonomik aktörlerin kullanımına
sunarak tüm paydaşların yararına işleyen bir sistem kurmak ve yönetmek ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır”
dedi.
Sunumunun sonunda ATO Meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Altuntaş, KGF’nin sunduğu finansal
imkanlardan yararlanmak isteyenlerin (0322 - 4313217) numaralı telefon aracılığıyla kendileriyle irtibat
kurabileceklerini söyledi.

