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Üyelerimize yönelik banka kredileri imkanları
FTSO Meğri Salonu
24.11.2016
15:00-16:30
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

TEB LİKYA ŞB.

ÖZLEM KÖLEMEN ÖZYER

3

DENİZBANK FETHİYE ŞB.

FULDEN KILINÇ

4

HALK BANKASI

SEVAL SAĞIR

5

HALKBANKASI

İ.DENİZ ÇELEBİ

6

HALK BANKASI

GÜLTEKİN ÖZDEMİR

7

AKBANK LİKYA ŞB.

ŞÜKRAN ERÇETİN

8

AKBANK FETHİYE ŞB.

HAMDİ AKKUŞ

9

VAKIFBANK MEĞRİ ŞB.

MEVLÜDE HAZNEDAR

10 VAKIFBANK FETHİYE ŞB.

SEZGİN KARAGÖZ

11 ZİRAAT BANKASI LİKYA ŞB.

TOLGA SERİN

12 GARANTİ BANKASI FETHİYE ŞB.

VEDAT ORGUN

13 GARANTİ BANKASI GÖCEK ŞB.

YILMAZ DEMİRCİ

14 GARANTİ BANKASI ÇARŞI ŞB.

ÖZKAN YILDIRIM

GÜNDEM:
Yaşanan ekonomik sıkıntılı dönemde üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, bankaların mevcut
kredileri imkanlarının görüşülmesi, üyelerimiz adına kredi koşullarının değerlendirilmesi,
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RAPOR:
Fethiye’deki 12 bankanın şube müdürlerinin katımıyla 24 Kasım Perşembe günü saat 15.00’da Fethiye
Ticaret ve Sanayi Odası Meğri Toplantı Salonunda gündemli olarak toplantı yapılmıştır.
Toplantının açılış konuşmasını FTSO Başkanı Akif Arıcan yapmıştır. Akif Arıcan; ülke ekonomisinde
yaşanan sıkıntılardan Odamız üyelerinin de etkilendiğini ve bu süreçte üyelerimizden banka kredileri
konusunda destek taleplerinin olduğunu dile getirmiştir. Üyelerimizin faydalanması için bankaların
uygulanmakta olan mevcut kredilerden ve banka kredileri konusunda üyelerimize sağlanacak olan
kolaylıklar hakkında bilgi vermelerini istemiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Halit Saraç da; hem yönetim kurulu üyesi olarak hem de sigorta ve finans
hizmetleri meslek komitesi üyesi olarak banka şube müdürlerine toplantıya katılımlarından dolayı
teşekkür etmiştir.
Toplantıda söz alan Vakıfbank Şube Müdürü, şirketlerin bu dönemde ödeme güçlüğü çektiklerini,
ödemelerde gecikmeler yaşandığını, gecikme başlar başlamaz bankalar ile irtibata geçmelerinin
gerektiğini belirtmiştir. Ödemede yaşanan gecikmelerin çözülemez bir noktaya gelinmesini beklemeden
bankalara başvurmalarının önemini dile getirmiştir. Kredi ödemelerinde sıkıntı yaşayan müşterilerinin
bankalarına müracaat etmeleri durumunda müşterinin ödeme gücüne göre yeniden yapılandırma
yapılabildiği, sadece şahıs kredilerinde değil KOBİ’ler için de yapılandırma imkanları sunulduğu
belirtilmiştir.
Ziraat Bankası Likya Şubesi Müdürü de; üyelerin tek bir banka ile çalışmak yerine birkaç banka ile
çalışmaları gerektiğini, diğer bankalarla da ilişki içinde olmalarını vurgulamıştır. Çalıştıkları
bankalardan her yıl kredi limitlerinin yeniden revize edilmesi gerektiğin belirtmiştir. Banka limitlerini
güncel tutmalarını vurgulamış, bir bankaya bağımlı kalınması ve bir sorun ortaya çıktığında tek
bankanın limit açmasında problem olabileceğinin akılda tutulması gerektiğini belirtmiştir.
Denizbank Şube Müdürü ise; üyelerinin mali bilançolarını iyi yapılması gerektiğini, mutlaka mali
müşavirlere kontrol ettirdikten sonra bankalara başvurmalarının önemli olduğunu dile getirmiştir.
Akbank Şube Müdür de, mizan ve bilançonun doğru hazırlanmasının doğru kredilendirme yapılması
açısından büyük önem taşıdığı belirtilmiştir.
Tüm banka müdürleri, mizan ve bilançolar ne kadar düzgün hazırlanırsa sistemin o kadar sağlıklı
yürüdüğü konusunda hem fikir olduklarını belirtmişlerdir. Bankacılar ve muhasebeciler arasında ortak
bir çalışma ve işbirliğinin oluşturulması talep edilmiştir. Tüm bankaların şube müdürleri tarafından,
müşteriler ve mali müşavirler nezdinde bilgi paylaşımına her zaman açık oldukları dile getirilmiştir.
Türk Ekonomi Bankası Müdürü, kredili müşterilerinin anlık heveslerle hareket ettiğini, 6 aylık-1 yıllık
planlar yapmadıklarını belirtmiştir. Turizm sektöründe ödeme sıkıntısı olduğunu ancak gayrimenkul
sektöründe hareketlenme olduğunu belirtmiştir.
Finansbank Müdürü de, işletmelerin kredilerini gayrimenkul alımı için kullandıklarının altını çizmiştir.
Banka kredilerinin ne amaçla ve ne için kullanılması gerektiğini iyi analiz etmelerini, kayıt dışılığa
yönelmesi durumunda kredi onayı ve teminat yapısında sorunlar yaşandığını belirtmiştir. En önemli
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hususun ise şirketlerin kredilerini ağırlıklı olarak işletmeleri için kullanması gerektiği, oysa pek çok
işletmenin kredisini gayrimenkul alımı için kullandığına dikkat çekilmiştir.
Tüm bankaların yöneticileri, takip borcu olan üyelerin zamanında bankalara başvurularını yapmaları
gerektiğini, dosyanın avukata gitmesi halinde borçların ikiye katlandığının uyarısında bulunarak,
zamanında yapılan başvurular için bütün kanallarımız müşterilerimize destek olmak için hazırdır,
denilmiştir.
Şirketlerin nakit akışlarının iyi tutulması gerektiği, alacaklarla borç ödemesi yapılamayacağı
belirtmişlerdir.
KOSGEB desteklerinden faydalanmak için bankalara başvuruların sayısının çok düşük olduğu, bu
başvuruların bile gayrimenkul alımı için kullanıldığına dikkat çekilmiştir.
Türkiye’de verilere göre; 2015 yılının aynı dönemine göre 2016 yılında kredi kullanımında %13
büyüme olduğu, konut kredilerinde kredi kullanım oranlarının %75’den %80’e çıktığı belirtilmiştir.
Ülkemizin şuanda içinde bulunduğu ekonomik durumda bile bankaların aynı şartlarda kredi vermeye
devam etmekte olduğu, kredi şartlarında her hangi bir kısıtlama olmadığını belirtmişlerdir.
Toplantı sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, verimli bir toplantı olduğunu, katılımlarından
ve verdikleri bilgilerden ötürü tüm banka müdürlerine teşekkürlerini iletmiştir. Tüm üyelerimizin ve
ülkemizin içinde bulundukları ekonomik sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulmasını dilediklerini
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.

