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G Ü N D E M  

1. Açılış 
2. Meslek Komite görev ve sorumlulukları konusunda Oryantasyon Eğitimi 

yapılması, 
3. 2018 Yılı toplantı tarihleri hakkında görüşülmesi, 
4. 1. Grup Sektör Raporu hakkında görüşülmesi,  

 

K A R A R L A R  

No Karar Açıklaması 
Planlanan 

Gerçekleşme 
Tarihi 

Sorumlu 

1 .  

09.05.2018 tarihinde Meslek Komite Başkanı 
Ahmet DAMAR Başkanlığında hazirunda imzası 
olan üyelerle toplantı başlamıştır. 

17.05.2018 Ahmet DAMAR 

2 .  

Meslek Komite görev ve sorumlulukları 
konusunda bilgilendirme yapılmış olup, TOBB, 
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Kurumsal yapısı 
ve  çalışmaları hakkında ISO 9001:2015 Kalite 
sistemince Oryantasyon Eğitimi yapılmıştır. 
Ayrıca, Bu yıl başlanacak olan Meslek 
Komitelerin çalışmalarını teşvik etmek için 
hazırlanan “Meslek Komitesi Performans 
Endeksi” hakkında meslek komite üyelerine 
bilgilendirme yapılmıştır. 

17.05.2018 
Elçin Çamcı 

3 .  
1Meslek Komite Grubu olarak 2018 Yılı 
toplantıları her ayın 2. Salı günü saat 09:00 da 
gerçekleştirilmesine karar verildi. 

17.05.2018 
Özlem ER 
ENÜŞTÜLÜ 

4 .  

Yönetim Kurulunun Meslek Komite 
Başkanlarından talep etmiş olduğu sektör 
raporu hakkında görüşüldü. 

Meslek Komite Başkanı Ahmet DAMAR2ın 
hazırlamış olduğu rapor aşağıda sunulmuştur.  

17.05.2018 
Ahmet DAMAR 

1 – Kaynak ve Kaynak Maliyeti :  

Bankacılık sektörünün mevcut konjonktürde en önemli sorunu kaynak maliyeti 
sorunudur. Artan enflasyon ve faiz oranları doğrultusunda artan kaynak maliyeti 
nedeniyle Bankacılık sektöründe maliyetler yükselme eğilimindedir. Artan kaynak 
maliyetleri nedeniyle de kredi faiz oranlarında artış söz konusudur. KGF destekleri de 
kredi hacminde önemli bir ivme kazandırmıştır.  
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Kaynak sorunun çözümü için; Artan kredi hacmi sürdürülebilirliği ve kaynak maliyetinin 
azaltılması için yeni kaynak girişleri çok önemlidir. Bu doğrultuda yurt dışında bulunan 
vatandaşlarımızın birikimlerini ülkemizde değerlendirmeleri ve yurt içindeki 
vatandaşlarımızın da yastık altında tabir edilen birikimlerini Bankalarımızda 
değerlendirmeleri ve ekonomik sisteme dahil etmeleri çok önemlidir.  

2- Kredi analizlerinde kullanılan firma mali verilerinin firma ortakları ve 
muhasebe birimleri tarafından özenle hazırlanması: 

Bilindiği üzere Bankacılık sektöründe ve finansal piyasalarda, Basel kriterleri 
doğrultusunda kredi kurumları tarafından çeşitli derecelendirme ve analizler 
yapılmaktadır. Yapılan analizler ile piyasalarda olası kriz durumlarında kredi kullanan 
firmalarda oluşacak risk faktörü ve risk faktörünün yönetilmesi amaçlanmaktadır. 
Bankalar ve finansal piyasalarda kullanılan analiz yöntemlerinde firma mali verileri çok 
önemli kriter değeri taşımaktadır. 

Yaptığımız gözlemlerde, bazı firmalarda,  bazı yöneticilerin firma mali ve finansal 
verilerine yeterince hakim olmadığı anlaşılmaktadır. Bazı durumlarda da muhasebe 
birimleri tarafından firmanın mali verilerinde çok önemli hatalı kayıtlar oluşturulduğu, 
firmanın geçek durumunun yansıtılmasına olumsuzluk teşkil eden kayıtlar bulunduğu 
görülmektedir. Firma mali ve finansal verilerinin sağlıklı oluşturulamaması nedeniyle, 
kredi analizlerinde de hatalı sonuçlar ortaya çıkmaktadır.  

Firmanın mali verilerinin sağlıklı olması için, firma yönetimi ve muhasebe birimlerinin 
mali verilerin hazırlanmasında çok önemle üzerinde durması gereken bir konudur.  

 

 

 

 

 


