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Üyelerimize yönelik banka kredileri imkanları
FTSO Meğri Salonu
17.01.2017
14:00-15:00
Aysun Şanlısoy
Halime Öztürk

Toplantının Adı
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Görevli Personel
/Personeller

Kurum / Kuruluş

Katılımcılar
(Ad/Soyadı)

:
FR 75

Ad / Soyad

1

QNBFİNANSBANK

SUNAY TURAÇ

2

DENİZBANK FETHİYE ŞB.

FULDEN KILINÇ

3 ZİRAAT BANKASI LİKYA ŞB.

TOLGA SERİN

4 HALK BANKASI

GÜVEN GÜÇLÜ

5

AKBANK FETHİYE ŞB.

HAMDİ AKKUŞ

6 YAPI KREDİ BANKASI FETHİYE ŞB

FİLİZ AKYÜZ

7 YAPI KREDİ BANKASI FETHİYE ŞB
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
8 BAŞKANI
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
9 SEKRETERİ

HİLGA ÖZBAKIR

10 FTSO
FTSO
11
FTSO
12

AKİF ARICAN

YAŞAR BİLDİRİCİ
UZAY ÖĞRETMEN

HALİT SARAÇ
AYSUN ŞANLISOY

GÜNDEM:
24.11.2016 tarihinde banka şubeleri ile yapılan toplantıda çıkan; üyelerimizin bankalara kredi için
yapmış oldukları başvurular sırasında sunulan mali bilanço ve mizanlar ile ilgili muhasebeciler ile
banka şubelerinin işbirliğinin arttırılması,
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RAPOR:
7 bankanın şube müdürleri, Fethiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası başkanı ve
sekreteri, FTSO YK başkanı ve yönetim kurulu üyesinin katımıyla 17 Ocak 2017 Salı günü saat
14.00’da Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meğri Toplantı Salonunda gündemli olarak toplantı
yapılmıştır.
Toplantının açılış konuşmasını FTSO Başkanı Akif Arıcan yapmıştır. Akif Arıcan; 24 Kasım 2016
tarihinde banka müdürleri ile yapılan toplantıda görüşülen konuları hatırlatarak, toplantıda ortaya çıkan
sonuçlar çerçevesinde bu toplantının gerçekleştiğini belirtmiştir.
Ziraat Bankası Müdürü, kredi başvurularını değerlendirirken istenen teminatların tek başına yeterli
olmadığı belirtilmiştir.
İşletmelerin kredi başvurusu sırasında vermiş oldukları mizanlarda yapılan her bir düzeltmenin şirketin
kredi notunu da etkilediği, bu yüzden sunulan mizanlardaki hesaplamaların doğru olmasının önemi bir
kez daha vurgulanmıştır.
İşletmelerin teminatlarına bakarak yapılan değerlendirmelerin tek başına yeterli olmadığı, sundukları
mali bilançolara göre aksiyon aldıklarını, şirketin hak ettiği faiz oranı ve kredi miktarını alabilmeleri
için bilançoların doğru hazırlanmasının önemi vurgulamıştır.
İşletmelerin daha az vergi ödemek adına yapmış oldukları muhasebesel anlamdaki düzenlemelerinin
aynı zamanda; kredi faiz oranının yüksek çıkmasına neden olacağı ve teminatlarını da düşüreceğinin göz
önünde bulundurulması istenmiştir.
İşletmelerin negatife dönüşen her öz kaynağın kredi faiz oranını da zora sokacağı dile getirilmiştir.
Ortaklara borçlar kalemi, faturasız satışların stok kalemini arttırması konularına dikkat çekilmiştir.
Birikmiş amortismanların, duran malların uygun olan kalemlerde tutulmasının önemi belirtilmiştir.
İşletmelerin geçmiş döneme ait kredi kullanımlarına ait tüm bilgilerin bankalar tarafından veri
tabanından görüntülendiği belirtilmiştir.
Yapı Kredi Bankası Şube Müdürü de, işletme sahipleri ile muhasebeciler arasından veri akışının çok
önemli olduğunun altını çizmiştir.
Finansbank Müdürü, muhasebecilerin işletme sahiplerini yönlendirmesinin gerektiğini, bankacıların da
kendi müşterilerini doğru yönlendirmesi gerektiğini söylemiştir.
Fethiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı, Vergi Kanunu ve mevzuatlar
hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, kayıt dışı hareketlerin çok olmasından dolayı doğru bilanço ve
mizanın çıkarılmasının güç olduğunu belirtmiştir.
Siyasilerin de oy kaygısıyla 3-5 senede bir vergi affı geldiğinin altı çizilmiştir. Vergi veren ile vergi affı
ile vergi borçları silinen işletmelerin aynı ortamda rekabet etmelerinin güç olduğuna dikkat çekilmiştir.
Muhasebeciler açısında müşteri yapısının çok önemli olduğu tekrar dile getirilmiştir. Müşterilerinin
muhasebecilerinden bilgi gizlememeleri gerektiği, her hesap hareketini belgeleri ile birlikte zamanında
muhasebecilerine iletmelerinin ne denli önemli olduğu belirtilmiştir.
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Hiçbir mali müşavirin belge görmeden asla hesap kapatamayacaklarının üstüne basa basa belirtilmiştir.
Belgelendirilmeyen hesap hareketlerinden dolayı kasa fazlalıkları ve stok şişmeleri görülmektedir
denmiştir.
Finansbank Müdürü, işletmelerin kredi başvuruları sırasında şahısların mali durumlarına yada kredi
notuna bakılmadığını, işletmenin kredi notuna bakıldığını belirtmiştir. Şahıs mali durumu ne kadar iyi
olursa olsun işletme üzerinden kredilerin değerlendirildiğinin altını çizmiştir. Verilerin doğru
kalemlerden girilmesinin önemini vurgulamıştır.
Tüm katılımcılar, mali verilerin ne kadar doğru girilirse işletmelerin o denli iyi kredi koşullarında kredi
kullanabileceklerini belirtmişlerdir.
Fethiye Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Sekreteri, mali müşavirler ile bankacıların
birbirlerine destek olmaları gerektiğini, Oda olarak düzenledikleri eğitimlerde konunun önemini
vurgulayacaklarını belirtmişlerdir.
Toplantı sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, işbirliklerinden dolayı tüm katılımcılara
teşekkürlerini iletmiştir. Kayıt dışılık ile her zaman mücadele edeceklerini söyleyerek toplantıyı
sonlandırmışlardır.

*Odamız organ üyeleri toplantıları dışında, sekretaryasının Odamızca tutulduğu tüm toplantılar için ilgili birim tarafından
tutulur ve toplantı katılımcılarına en fazla 15 gün içinde gönderilir.

