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Kurumsal Profil

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), 21 Kasım 2012 tarih, 6361 no’lu Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun ilgili maddelerine
göre kurulmuş, tüzel kişiliği bulunan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek
kuruluşudur.
Kurumsal yapısı itibarıyla, Türkiye ekonomisinin üretim, ticaret, satış ve tüketim
kanallarında yer alan
• Finansal kiralama
• Faktoring
• Finansman
sektörlerinin çatı kuruluşudur.

Vizyon

Misyon

Finansal Kurumların ekonomiye
yarattığı katma değeri artırarak; temsil
ettiği sektörlerin ulusal ve uluslararası
alanda güç ve etki alanlarının
artmasına liderlik etmek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman sektörlerinin sürdürülebilir
büyümesine ve sağlıklı gelişimine
katkıda bulunmak, söz konusu
sektörlerin uluslararası rekabet gücünü
artırmalarına destek olmak ve kendi
alanlarındaki meslek standartlarının
oluşturulmasını, yerleştirilmesini ve
gözetilmesini sağlamak.
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Sektör standartlarını
oluşturmak...
Üye şirketlerimizin büyümesi ve güçlenmesi için çalışmalar
gerçekleştiriyor, sektörlerin standartlarını belirliyoruz.
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

Hedef
Finansal Kurumlar Birliği, gerek
mevzuat gerek uygulama
alanında her üç sektörün
derinleşmesini ve sürdürülebilir
büyümesini sağlayarak bankacılık
dışı finans sektörünün güçlü
temsil kabiliyetine kavuşmasını
hedeflemektedir.

Finansal kiralama, faktoring ve
finansman alanında faaliyet gösteren
tüm şirketleri çatısı altında toplayan
Finansal Kurumlar Birliği, 2014 yılında
bir yandan bu birleşmenin gerektirdiği
entegrasyon çalışmalarını yürütürken,
bir yandan da üye şirketlerin rekabet
eşitsizliği, düzenleme riskleri ve
ekonomik konjonktürden kaynaklanan
darboğaz ve kısıtlarla mücadele
edebilmesi için gerekli lobi ve liderlik
faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmüştür.
Merkezi Fatura Kaydı ve Finansal
Kiralama Sözleşme Tescil Sistemlerinin
kurulması, faktoring şirketlerinin
TCMB Reeskont Kredilerine erişebilme
imkanı, tüm üyelerin Takasbank Para
Piyasası’nda işlem yapabilme olanağına
kavuşması gibi sektörlerimiz için kritik
önem arzeden konuların bir kısmı
2014’te tamamlanmış veya önemli
gelişmeler kaydedilmiştir.
Finansal Kurumlar Birliği, bugün
yaklaşık 150 milyar TL‘lik bir işlem
hacmini temsil etmektedir. Bankacılık
dışı finans alanı olarak tanımlanan
3 farklı iş kolunun Finansal Kurumlar
Birliği çatısı altında birleşmesi ile
ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde
belirlediği hedeflere ulaşması yolunda,
önemli bir sorumluluk üstlenilmiştir.
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Birlik bu doğrultuda oluşturduğu yol
haritasını, kısa, orta ve uzun vade
olmak üzere 3 ana başlık altında
yapılandırmıştır.
Kısa vadede, KOBİ’ler öncelikli
olmak üzere, reel sektöre
finansman sağlanması konusunda
fırsat eşitliğinin yaratılması için
çalışmalar yürütülmektedir. Rekabet
ortamının iyileştirilmesine olanak
sağlayacak olan bu çalışmalarla Birlik
üyelerinin büyümesi ve güçlenmesi
hedeflenmektedir.
Orta vadede Birliğin üç sektöründe
de verimlilik ve insan kaynağı
yetkinliklerinin artırılması planlanmıştır.
Birliğimiz yukarıda özetlenenlerin
ışığında, sektörlerin standartlarını
iyileştirme, insan kaynağının mesleki
gelişimlerini destekleme yönünde
kurduğu Eğitim İktisadi İşletmesi
ile sektörlerine katkı sunmaya
odaklanmış olup bu çalışmaların
olumlu sonuçları, izleyen dönemlerde
görülecektir. Finansal Kurumlar
Birliği, aynı zamanda Türkiye’de
finansal okuryazarlığın artırılması ve
tüketicinin bilinçlendirilmesine ilişkin
eylem planlarında da etkin rol almaya
kararlıdır.
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150 milyar TL
Finansal Kurumlar Birliği, bugün
yaklaşık 150 milyar TL‘lik bir
işlem hacmini temsil etmektedir.

Uzun vadede, kısa ve orta vade
için özetlenen projelerin ortaya
koyacağı sonuçlar neticesinde, gerek
mevzuat gerek uygulama alanında
her üç sektörün derinleşmesi ve
sürdürülebilir büyümesi sağlanarak
bankacılık dışı finans sektörünün
güçlü temsil kabiliyetine kavuşması
hedeflenmektedir.
2015 yılının hem ülkemiz ekonomisine
hem de Birliğimizi temsil eden
sektörlerimize hayırlı bir yıl olmasını
diler, Yönetim Kurulumuza ve Birlikte
görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
Saygılarımla,
Osman Zeki Özger
Yönetim Kurulu Başkanı
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Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu’nun Mesajı

Değer
Finansal kiralama sektörü, gerek
işlem hacmi, gerekse de sağladığı
finansman ve aktif büyüklüğü
anlamında 2014 yılında da
ülkemiz ekonomisine değer
yaratmayı sürdürmüştür.

Finansal kiralama sektörü, küresel
ekonomide süregelen ve halen etkileri
devam eden durağanlık ortamından
kaynaklanan belirsizliklere rağmen,
gerek işlem hacmi gerekse de sağladığı
finansman ve aktif büyüklüğü
anlamında 2014 yılında da ülkemiz
ekonomisine değer yaratmayı
sürdürmüştür.
29 şirket ve 1.500’e yakın çalışandan
oluşan Türkiye finansal kiralama
sektörü, 2014 yılında, 33 milyar TL
seviyesinde aktif büyüklüğüne ve
17 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşmış,
işlem hacminde %23’e yaklaşan artış
ile bir önceki yılda sağlanan hızlı
büyümenin 2014 yılında da başarıyla
devam ettiğini açıkça göstermiştir.
2014 yıl sonu itibarıyla finansal
kiralama sektörünün reel sektöre
sağladığı toplam finansman, 2013
yılına göre %18 artışla 29 milyar TL’nin
üzerine çıkmış ve sektör, Kanunumuzun
kazandırdığı yeni ürünler sayesinde
müşteri sayısını ve tabanını genişletme
fırsatı bulmuştur.
2012 yılında yürürlüğe giren 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun
getirdiği en önemli yeniliklerden
birisi olan ve işlem hacmimizden
%28 oranında önemli bir pay alan
sat ve geri kirala ürünü, 2013 yılı
içerisinde getirilen kurumlar vergisi
ve KDV istisnalarının etkisi sayesinde
özellikle KOBİ niteliğindeki şirketlerin
yatırımlarının finansmanı ve işletme
sermayelerinin iyileştirilmesi yönünde
büyük katkılar sağlamıştır.
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Kanunumuzun Birliğimiz uhdesinde
sektörümüze verdiği sorumluluk
çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu ile
yapmış olduğumuz işbirliği ile finansal
kiralama sözleşmelerinin özel sicilde
tescile tabi tutulması uygulaması
Şubat 2015 itibarıyla hayata geçirilmiş,
sözleşme kayıtlarının merkezileştirilmesi
sağlanmış, bu vesile ile işlem maliyetleri
açısından da önemli bir tasarruf imkanı
doğmuştur.
Gelişmiş ekonomilerde toplam makine
teçhizat yatırım harcamalarının
%20’sinin finansal kiralama yöntemi
ile gerçekleştiği günümüzde, ülkemiz
finansal kiralama sektörü uygulaması
bakımından söz konusu penetrasyon
oranının henüz %7 seviyelerinde
olduğu dikkate alındığında
sektörümüzün gelecek yıllarda çok
geniş büyüme imkanının var olduğunu
hep beraber görebilmekteyiz.
Saygılarımızla,
Osman Zeki Özger
Yönetim Kurulu Başkanı
(Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu
adına)
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Faktoring Sektör Temsil Kurulu’nun Mesajı

Faktoring sektörü 2014 yılını bir önceki
yıla göre %24 büyüme ve 116 milyar
TL işlem hacmi ile kapatmıştır.
Sektörümüzün istikrarlı büyümesini
2015 yılında da devam ettireceğine ve
KOBİ’lerin büyümenin itici gücü olmayı
sürdüreceğine inanıyoruz.
Türkiye faktoring piyasası özellikle
mal mukabili ihracat konusunda
büyük bir potansiyel barındırmaktadır.
İhracatçılarımızın vadeli alacaklarını
garanti altına alarak tahsilatını takip
eden faktoring sektörü, 2014 yılında
9 milyar ABD dolar tutarında ihracata
aracılık ederek ülkemizin pazar
çeşitliliğini artırmasını ve 2023 ihracat
hedefine daha güvenli ulaşmasını
desteklemiştir.
İhracatçı şirketler ve KOBi’lerin çok
büyük bir çoğunluğu hala faktoring
uygulamalarını etkin şekilde
kullanmamaktadır. 2014 yılında,
faktoringi çok daha cazip kılacak
olan en önemli gelişme, Finansal
Kurumlar Birliği, Türk Eximbank ve
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM)
ortak çalışması, BDDK’nın desteği
ve TCMB’nin kararıyla, faktoring
şirketlerine Türk Eximbank üzerinden
reeskont kredilerine ulaşma imkanı
sunulması olmuştur. Bu yeni finansman
olanağı, ihracatçı şirketlere destek
verilmesi açısından önemli bir adımı
işaret etmiştir.
Faktoring şirketlerinin hızla
Anadolu’da yaygınlaşarak şubeleşmeye
gidiyor olması KOBİ’lere kredi ve
tahsilat imkanlarının artan şekilde
sunulabileceğini gösteren bir diğer
olumlu gelişmedir. 2014 yıl sonu
itibarıyla 76 faktoring şirketi Türkiye
genelinde 366 şubesi ile 442 noktada
100 bin müşteriye ulaşmaktadır.
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Faktoring sektörünün itibarını
artıracak ve şirketler nezdindeki
algısını değiştirecek diğer bir proje ise
Merkezi Fatura Kayıt Sistemidir. 2014
yılı içerisinde Finansal Kurumlar Birliği
ve KKB (Kredi Kayıt Bürosu) işbirliği
ile yürütülen çalışmalar sonucunda
sistem hayata geçirilmiştir. Sistemin
uygulanmaya başlanmasıyla birlikte
fatura veya diğer alacak belgelerinin
birden fazla faktoring şirketine ve
bankaya mükerrer devir ve finansman
riskleri ortadan kaldırılmıştır.
Önümüzdeki dönemde Merkezi Fatura
Kaydı Sistemi, kayıt altına alınmaya
başlanan tüm alacak bilgileri sayesinde
TBB Risk Merkezi’den sonra ülkemizde
finansal kesimin risk yönetimlerinde
yararlanabileceği önemli data
merkezlerinden biri olacaktır.

Büyüme
Sektörümüzün istikrarlı
büyümesini 2015 yılında da
devam ettireceğine ve KOBİ’lerin
büyümenin itici gücü olmayı
sürdüreceğine inanıyoruz.

Faktoring sektörü 2014 yılı
içerisinde uluslararası başarılarını
da sürdürmüştür. Türkiye’de faaliyet
gösteren beş faktoring şirketi, dünyanın
bu alandaki en büyük organizasyonu
Factors Chain International (FCI)
üyeleri tarafından İhracat Faktoringi
Kategorisi’nde ilk 10 arasında
gösterilmiş ve büyük bir başarıya imza
atmışlardır. En iyi ihracat faktoring
hizmeti veren şirket kategorisinde, ilk
2 sırayı Türk faktoring şirketlerinin
paylaşması da sektörümüz ve ülkemiz
açısından bir gurur vesilesidir.
Faktoring sektörünün istikrarlı
büyümesini 2015 yılında sürdüreceğine
ve Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir
kalkınmasına katkısını artıracağına
inanıyoruz.
Saygılarımızla,
N. Zafer Ataman
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Faktoring Sektör Temsil Kurulu adına)
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Finansman Şirketleri Sektör Temsil Kurulu’nun Mesajı

Verimlilik
Finansman şirketleri etkili kaynak
tahsisi fonksiyonuna yardımcı
olmakta ve ekonomimizi daha
yüksek verimlilik düzeylerine
ulaştırarak büyüme hızımızın
artmasına önemli katkıda
bulunmaktadır.

Finansman şirketleri açısından 2014
yılı, ekonomi yönetiminin hane
halkı tasarruf oranın artırılmasını
ve cari açığın azaltılmasını
amaçlayan politikaları çerçevesinde,
zorunlu karşılık yükümlülüğü, taşıt
kredilerinde peşinat oranı ve vade
kısıtlaması getirilmesi ve genel
karşılık zorunluluğuna tabi tutulması,
finansal hizmetlerden alınan ücret ve
komisyonların kısıtlanması gibi yeni
düzenlemelerin etkilerinin yoğun olarak
görüldüğü bir yıl olmuştur.
Finansman şirketleri, Birliğin
kamu kurumu niteliğinde meslek
örgütü olma itibarını da arkasına
alarak, sektörümüzle ilgili yasal
düzenlemelerin hazırlanma aşamasında
ve yayımlandıktan sonraki süreçlerde,
kendini daha iyi ifade etme ve daha
aktif rol alma imkanına sahip olmuştur.
Şirketlerimiz, banka ve diğer finansal
kuruluşlara göre daha küçük ölçekli
ve konularında uzman kadrolarıyla
satış noktasında ve satış ile eş
zamanlı olarak müşterilerine hızlı
ve esnek çözümler üreterek yalnızca
tüketicileri değil, Türkiye’nin alt
yapı yatırımlarına destek veren tüm
şirketleri ve özellikle KOBİ’leri finanse
ederek Türkiye ekonomisine önemli
katkılarda bulunmaktadır. Ekonomide
daralma yaşanan dönemlerde, otomotiv
sektörüne, KOBİ’lere ve genel olarak
Türkiye ekonomisine olan katkısını
artırarak, ekonominin daralmasını
engellemektedir.
12 şirket ve 769 çalışanıyla 20 milyar
TL’lik aktif büyüklüğüne ulaşan
finansman sektörü 2014 yılında tüketici
ve KOBİ’lere 14 milyar TL’ye yaklaşan
tutarda kaynak sağlamıştır.

bir büyüme kaydederek beklentilerin
çok üzerine çıkmayı başarmıştır.
KOBİ’lerin ve işletmelerin yatırım malı
edinimlerinin finansmanı, sektörün
işlem hacminin %61’ine tekabül
etmektedir. Bu da sektörümüzün reel
ekonomiye verdiği desteğe işaret
etmektedir. Finansman şirketleri
piyasalarda potansiyel yenilikçi
projeleri değerlendirmekte, daha
fazla finanse etmekte ve yatırımların
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Böylece finansal piyasalarda, etkili
kaynak tahsisi fonksiyonuna yardımcı
olmakta ve ekonomimizi daha yüksek
verimlilik düzeylerine ulaştırarak
büyüme hızımızın artmasına önemli
katkıda bulunmaktadır.
Küresel durgunluktan kaynaklanan
belirsizliklere rağmen, finansman
şirketleri sektörü 2015 yılında da
büyümesini sürdürerek ve ülkemiz
finans sisteminin özellikli bir parçası
olarak tüketicinin ve KOBİ’lerin yanında
olmaya devam edecektir.
2015 yılı içerisinde bankalarla eşit
rekabet ortamının sağlanmasına
yönelik düzenlemelerin yapılması
ve mevzuattan kaynaklanan
engellerin kaldırılmasıyla, finansman
şirketlerimizin önünün açılarak mali
sistemin derinleşmesine katkıda
bulunacağına ve 2023 hedeflerine
ulaşmada ekonomide en önemli itici
güçlerden biri haline geleceğine olan
inancımız tamdır.
Saygılarımızla
Vahit Altun
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Finansman Şirketleri Sektör Temsil
Kurulu adına)

Finansman sektörü 2014 yılında işlem
hacmi bazında %50 mertebesinde
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Yönetim Kurulu

22 Ekim 2013 tarihinde yapılan ilk genel kurulda gerçekleştirilen seçim ile oluşan Yönetim Kurulu Üyelerimiz.

soldan sağa
Vahit Altun
Yeşim Pınar Kitapçı
Ünal Gökmen
Tolga Oktay
Nilüfer Günhan
Onur V. İzci
M. Çağatay Baydar
Osman Zeki Özger
Mustafa Coşkun Bulak
Özgür Maraş
Cüneyt Akpınar
Tijen Akdoğan Ünver
Nejat Zafer Ataman
Mustafa Şahan
Salih Tuncer Mutlucan

Man Financial Services Tük. Fin. A.Ş.
Koç Finansman A.Ş.
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.
ALJ Finansman A.Ş.
İş Faktoring A.Ş.
TEB Faktoring A.Ş.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.
Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
Volkswagen Doğuş Tüketici Fin. A.Ş.
Strateji Faktoring A.Ş.
Deniz Faktoring A.Ş.
Ak Finansal Kiralama A.Ş.
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9

Genel Sekreterlik

soldan sağa
Özgür Dalgıç
Hakan Gülelçe
Osman Zeki Özger
Ahmet Candan
Filiz Ünal

10

Genel Sekreter Yardımcısı/Finansman
Genel Sekreter Yardımcısı/Finansal Kiralama
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı/Faktoring
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Sevilay Alşar
Eğitim Direktörü

Aysun Koçak
Yönetici, Mali ve İdari İşler

Sibel Özata Erdoğan
Yönetici, İstatistik ve Ekonomik
Araştırmalar

Janin Ersöz Amiroğlu
Yönetici, Finansal Kiralama
İktisadi İşletmesi

Süeda Bekiroğlu
Yönetici, Faktoring İktisadi
İşletmesi

Özkan Tekeş
Uzman, Mali ve İdari İşler

Elif Azaklıoğlu Görgülü
Uzman, Finansal Kiralama
İktisadi İşletmesi

Emre Kırşan
Uzman, Finansal Kiralama
İktisadi İşletmesi

Gencay Karaman
Uzman, Faktoring İktisadi
İşletmesi

Zülfiye Yeşilçimen
Genel Sekreter Asistanı

Hande Demirkol
Asistan

Kerim Koca
Ofis Çalışanı

Mevlüt Karakuş
Ofis Çalışanı

Muzaffer Kırdaal
Ofis Çalışanı
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Uluslararası pazarda
rekabet gücünü artırmak...
Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin uluslararası pazarda
rekabet güçlerini artırmaları için destek oluyoruz.
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Finansal Göstergeler

17.058 milyon TL
2014 yıl sonu itibarıyla finansal
kiralama şirketleri toplam
işlem hacmi 2013 yılına oranla
%22,8 oranında büyüme ile
17.058 milyon TL’ye ulaşmıştır.
Toplam finansal kiralama
alacaklarında gayrimenkul
%31 ile en büyük payı alırken,
iş ve inşaat makineleri %19
paya sahip olmuştur. Sektörün
2015 yılında %20 oranında
bir büyüme sergilemesi
beklenmektedir.

Finansal Kiralama
Milyon TL
İşlem Hacmi
Aktif Büyüklüğü
Alacaklar
Özkaynaklar
Alınan Krediler
Net Kâr

31.12.2014
17.058
32.579
29.485
6.094
22.543
526

31.12.2013
13.888
28.470
24.957
5.344
19.847
450

% Değişim
%22,8
%14,4
%18,1
%14,0
%13,6
%16,9

29
138
1.458
52.041

32
117
1.361
46.752

-%9,4
%17,9
%7,1
%11,3

%8,6
%1,6

%8,4
%1,6

31.12.2014
116.295
26.530
24.831
4.454
18.421
648

31.12.2013
93.656
21.790
20.096
4.015
15.462
498

% Değişim
%24,2
%21,8
%23,6
%10,9
%19,1
%30,1

Adet
Şirket Sayısı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
Müşteri Sayısı

76
366
4.980
93.327

76
319
4.650
80.707

%0,0
%14,7
%7,1
%15,6

Özkaynak Kârlılığı
Aktif Kârlılığı

%14,5
%2,4

%12,4
%2,3

Adet
Şirket Sayısı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
Müşteri Sayısı
Özkaynak Kârlılığı
Aktif Kârlılığı

116.295 milyon TL
Faktoring şirketlerinin toplam
işlem hacmi 2013 yılına göre
%24,2 oranında artış ile 2014 yılı
sonu itibarıyla 116.295 milyon
TL olarak kaydedilmiştir. Toplam
işlem hacminin %82’sini yurt içi,
%18’ini uluslararası faktoring
işlemleri oluşturmaktadır.
Sektörün 2015 yılı büyüme
beklentisi %20’dir.
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Faktoring
Milyon TL
İşlem Hacmi
Aktif Büyüklüğü
Alacaklar
Özkaynaklar
Alınan Krediler
Net Kâr
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Finansman
Milyon TL
İşlem Hacmi
Aktif Büyüklüğü
Alacaklar
Özkaynaklar
Alınan Krediler
Net Kâr
Adet
Şirket Sayısı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
Müşteri Sayısı
Özkaynak Kârlılığı
Aktif Kârlılığı

Toplam
Milyon TL
İşlem Hacmi
Aktif Büyüklüğü
Alacaklar
Özkaynaklar
Alınan Krediler
Net Kâr
Adet
Şirket Sayısı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
Müşteri Sayısı
Özkaynak Kârlılığı
Aktif Kârlılığı
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31.12.2014
13.748
20.286
18.053
1.392
16.385
214

31.12.2013
9.255
15.956
14.475
1.215
12.600
176

% Değişim
%48,6
%27,1
%24,7
%14,6
%30,0
%21,6

12
2
769
500.000

12
2
600
450.000

%0,0
%0,0
%28,2
%11,1

%15,4
%1,1

%14,5
%1,1

31.12.2014
147.101
79.395
72.369
11.941
57.350
1.388

31.12.2013
116.799
66.216
59.528
10.574
47.909
1.124

% Değişim
%25,9
%19,9
%21,6
%12,9
%19,7
%23,5

117
506
7.207
645.368

120
438
6.611
577.459

-%2,5
%15,5
%9,0
%11,8

%11,6
%1,7

%10,6
%1,7

13.748 milyon TL
2014 yılında bir önceki yıla
kıyasla %48,6 oranında
artış kaydeden finansman
şirketleri toplam işlem hacmi
13.748 milyon TL’ye yükselmiştir.
2014 yılında açılan yeni
kredilerin %97’si bireysel ve
kurumsal taşıt kredileridir.
Sektörün 2015 yılında
%15 oranında büyüyeceği
öngörülmektedir.

147.101 milyon TL
2014 yılında finansal kiralama,
faktoring ve finansman
şirketlerinin toplam işlem hacmi
147.101 milyon TL’ye yükselirken
2013 yılına kıyasla büyüme
%25,9 olmuştur.
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Finansal Göstergeler - Aktifler

79.395 milyon TL
2014 yılında finansal kiralama,
faktoring ve finansman
şirketlerinin toplam aktif
büyüklüğü 79.395 milyon TL’ye
ulaşmıştır. Toplamda aktif
kârlılığı %1,7’lik seviyesini
korumuştur.

Finansal Kiralama Sektörü - Aktif Büyüklüğü
(milyon TL)
32.579

YOBB: %17

9.976

2006

13.711

2007

17.211

2008

14.644

15.749

2009

2010

28.471
18.604

2011

20.260

2012

2013

2014

Faktoring Sektörü - Aktif Büyüklüğü
(milyon TL)
26.530
YOBB: %20

14.463
6.332

2006

7.552

7.794

2007

2008

21.790
15.617

18.146

10.408

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Finansman Sektörü - Aktif Büyüklüğü
(milyon TL)
20.286
YOBB: %26

15.956
11.619
8.869
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3.384

3.916

4.680

4.492

2006

2007

2008

2009

6.011

2010

2011

2012

2013

2014
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%19

Sektörlerin Toplam Aktif Büyüklüğü
(milyon TL)
79.395

YOBB: %19

19.692

2006

25.178

2007

29.685

29.543

2008

2009

36.222

2010

66.217
43.091

2011

50.025

2012

2013

Sektörlerin toplam aktif
büyüklüğü 2006-2014 yılları
arasında ortalama %19 gibi
kaydadeğer bir artış sergilemiştir.
Sektörler aktif büyüklüğü
açısından Türk finans sektörünün
%3,8’ini temsil etmektedir.

2014

Toplam Aktif Büyüklüğünün Sektörel Dağılımı
(%)

25,6

41,0
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman

33,4

Finans Sektörü İçindeki Konum
(%)
3,8

96,2
Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman Toplamı
Bankacılık Sektörü
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Finansal Göstergeler - Alacaklar

72.369 milyon TL
Sektörlerin toplam alacakları
bir önceki yıla oranla %21,6
artışla 2014 yılı sonu itibarıyla
72.369 milyon TL’ye yükselmiştir.
Toplam alacaklarda en büyük
pay %40,7 ile finansal kiralama
sektörünündür.

Finansal Kiralama Sektörü - Alacaklar
(milyon TL)
29.485

YOBB: %19

8.480

2006

11.661

2007

14.334

2008

24.957
15.112

11.066

10.711

2009

2010

2011

17.154

2012

2013

2014

Faktoring Sektörü - Alacaklar
(milyon TL)
24.831

YOBB: %23

12.370
5.107

6.223

5.610

2006

2007

2008

20.096
14.213

16.328

8.351

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Finansman Sektörü - Alacaklar
(milyon TL)
18.053
YOBB: %25

14.475
10.734
8.385
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3.212

3.683

3.962

3.800

2006

2007

2008

2009

5.374

2010

2011

2012

2013

2014
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%21

Sektörlerin Toplam Alacakları
(milyon TL)
72.369

YOBB: %21

59.528
37.711

16.799

2006

21.566

23.906

23.217

2007

2008

2009

44.217

2006-2014 yılları arasında
ortalama %21 büyüyen toplam
alacaklar Türk finans sektöründe
%5,5 paya sahiptir.

28.454

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam Alacakların Sektörel Dağılımı
(%)

24,9

40,7
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman

34,3

Finans Sektörü İçindeki Konum
(%)
5,5

94,5
Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman Toplamı
Bankacılık Sektörü

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2014

19

Finansal Göstergeler - Özkaynaklar

11.941 milyon TL

Finansal Kiralama Sektörü - Özkaynaklar
(milyon TL)

Sektörlerin toplam özkaynakları
2014 yılında 2013 yılına göre
%12,9 oranında artmış, özkaynak
kârlılığı ise %11,6’ya yükselmiştir.

6.094

YOBB: %15

1.983

2006

2.465

2007

3.053

2008

3.498

2009

3.853

2010

5.344
4.177

2011

4.614

2012

2013

3.856

4.015

2012

2013

2014

Faktoring Sektörü - Özkaynaklar
(milyon TL)
YOBB: %12

1.758

2006

2.005

2007

2.376

2.493

2008

2009

2.940

2010

3.377

2011

4.454

2014

Finansman Sektörü - Özkaynaklar
(milyon TL)
1.392
1.215

YOBB: %25

904

238

2006

20

301

2007

377

400

469

2008

2009

2010

606

2011

2012

2013

2014
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%4,9

Sektörlerin Toplam Özkaynakları
(milyon TL)
11.941

YOBB: %15

3.979

2006

4.772

2007

5.806

2008

6.391

2009

7.262

2010

8.160

2011

9.374

2012

10.574

2013

Sektörlerin toplam özkaynakları
2006-2014 yılları arasında
ortalama %15 oranında
büyümüştür. Sektörler özkaynak
büyüklüğü açısından Türk
finans sektörünün %4,9’unu
oluşturmaktadır.

2014

Toplam Özkaynakların Sektörel Dağılımı
(%)
11,7
51,0
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman
37,3

Finans Sektörü İçindeki Konum
(%)
4,9

95,1
Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman Toplamı
Bankacılık Sektörü
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Finansal Göstergeler - Net Kâr

1.388 milyon TL
2014 yılı sonu itibarıyla
sektörlerin toplam net kârı
bir önceki yıla oranla %23,5
artışla 1.388 milyon TL’ye
çıkmıştır. Toplam net kârda en
yüksek pay %46,6 ile faktoring
sektörünündür.

Finansal Kiralama Sektörü - Net Kâr
(milyon TL)
597

583

YOBB: %7

466
363

348

2006

2007

2008

2009

Faktoring Sektörü - Net Kâr
(milyon TL)

2010

526

510

2011

443

450

2012

2013

YOBB: %6

648

610
491

427

2014

498

493

442

412
330

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Finansman Sektörü - Net Kâr
(milyon TL)
214
YOBB: %21

154

177

105
46

2006

22

53

50

2007

7

9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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%5,3

Sektörlerin Toplam Net Kârı
(milyon TL)
YOBB: %7

1.046

900

2006

824

2007

2008

1.388
1.108

922

932

2009

2010

2011

1.208

2012

1.125

2013

2006-2014 yılları arasında
sektörlerin toplam net kârı
ortalama %7 oranında
artış göstermiştir. Sektörler
yarattıkları net kâr ile Türk finans
sektöründe %5,3 oranında pay
almışlardır.

2014

Toplam Net Kârın Sektörel Dağılımı
(%)
15,4
38,0
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman
46,6

Finans Sektörü İçindeki Konum
(%)
5,3

94,7
Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman Toplamı
Bankacılık Sektörü
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Sürdürülebilir büyümeye
katkı...
Mevzuat ve uygulama açısından gelişme ve derinleşme
sağlanmasına katkıda bulunuyor, sağlıklı ve sürdürülebilir
büyüme hedefiyle ilerliyoruz.
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Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

%3,3
IMF ve Dünya Bankası küresel
büyüme tahminlerini aşağı
yönlü revize ederek, dünya
ekonomisinin 2014 yılında %3,3
büyüyeceğini belirtti.

2014 YILINDA DÜNYA EKONOMİSİ
Küresel Büyüme
2014 yılı küresel ekonominin
büyümesine devam ettiği fakat
büyüme artış hızlarındaki yavaşlamanın
daha belirgin hale geldiği bir yıl
oldu. Büyüme oranları hedeflerin
altında kalırken ülkeler arasındaki
ciddi farklılıklar dikkat çekici bir hal
aldı. IMF ve Dünya Bankası küresel
büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize
ederek, dünya ekonomisinin uzun
dönem ortalamasının %4 oranının
altında kalarak, 2014 yılında %3,3,
2015 ve 2016 yıllarında da sırasıyla
%3,7 ve %3,9 büyüyeceğini belirtti.
Bölgesel olarak karşımıza çıkan
jeopolitik riskler, gelişmiş ülkelerdeki
durgunluk ve deflasyon korkusu,
gelişmekte olan ülkelerde ise emtia
ve petrol fiyatlarındaki düşüşlere

paralel seyreden potansiyel büyüme
oranlarındaki gerilemeler, küresel
ekonominin büyümesine etki eden
başlıca gelişmeler olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Avro Bölgesi
2014 yılına damgasını vuran resesyon
özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomik
büyümenin ve dolayısıyla istihdamın
önündeki en büyük engel olarak
görülmektedir. Bu durumdan en
fazla etkilenen bölgenin Avro Bölgesi
olduğunu söylemek çok yanlış olmaz.
Yılın ikinci çeyreğinde %0,1 oranında
büyüyen Avro Bölgesi, yılın üçüncü
çeyreğinde %0,2 oranında büyüdü.
Bu bölgede ekonomik faaliyetleri
canlandırmaya yönelik uygulanan
para politikaları yetersiz kalmış, düşük
enflasyon ve buna paralel olarak
deflasyon endişeleri ABD dolarının Avro

Ekonomik Büyüme Oranları Beklentileri
(%)
2014

2015

2016

7,3 7,1
6,9

3,3

3,7 3,9

1,8

2,3 2,6

2,2

3,1 3,0
0,8 1,1

Dünya

OECD

ABD

1,7
0,4

Avro Bölgesi

0,8 1,0

Japonya

Çin

Kaynak: OECD World Economic Outlook
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ekonomisinin son 11 yılın en güçlü
performanslarından birine ulaşmasını
sağlamıştır. İstihdam tarafında ise kriz
dönemlerinde %10’lara ulaşan işsizlik
oranının yılın son aylarında %5,6
seviyesine kadar gerilediği görülmüştür.
İşsizlik oranının %6’nın altına inmesiyle
birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed),
ekonomiyi canlandırmak için uyguladığı
genişlemeci para politikasını Ekim ayı
itibarıyla sonlandıracağını duyurması ve
Aralık ayındaki yılın son toplantısında
“temkinli ve kademeli faiz artırımına
gideceğini” ve bu süreçte “sabırlı” bir
tutum izlemeye gayret göstereceğini
ifade etmesi, gelişmekte olan ülkelerin
para değerlerinin ABD doları karşısında
hızlı bir değer kaybına uğramasına
neden olmuştur. Fed’in herhangi bir
takvime ve ekonomik veriye bağlı
kalmayacağını belirtmesi, kendisine
esnek bir manevra alanı yarattığı

karşısında çok hızlı bir şekilde değer
kaybetmesine yol açmıştır. 1,4000
seviyelerindeki Avro/Dolar paritesi yıl
içerisinde 1,0400 seviyelerine kadar
gerilemiştir. Ayrıca istikrarlı bir büyüme
rotasına giremeyen Avro Bölgesi’nde
işsizlik yüksek seviyesini korumuş ve
geçtiğimiz yılın Ekim ayı verilerine göre
%11,5 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
2015 yılında da büyümenin %1
düzeyinde olması tahmin edilmektedir.
ABD Ekonomisi
Avrupa’daki negatif görünümün aksine
2014 yılı ABD’de ekonomik verilerin
olumlu yönde seyrettiği ve ABD
ekonomisinin büyüme trendine girdiği
bir yıl olmuştur. Yılın ilk çeyreğindeki
olumsuz hava koşulları nedeniyle %2,1
daralan ekonomik faaliyetler ikinci
çeyrekte %4,6 ve üçüncü çeyrekte ise
%3,9 artış göstermiştir. Bu da ABD

ABD
Avrupa’daki negatif görünümün
aksine 2014 yılı ABD ekonomisi
son 11 yılın en güçlü
performanslarından birini
sergilemiştir.

Avro/Dolar Paritesi

1,3742 1,3598
1,3550

1,3328
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Çin
Son 30 yıllık dönemde ortalama
%10’luk büyüme sağlayan Çin
2014 yılını %7,4’lük bir büyüme
ile tamamlamıştır.

şeklinde yorumlanmıştır. 2015 yılında
da Fed politikaları doğrultusunda bu
sürecin devam etmesi beklenmektedir.
Japonya, Çin ve Gelişmekte Olan
Ülkeler
2014 yılı içerisinde Japonya da AB’den
sonra kötü ekonomik görünüm çizen
ülkeler arasındaydı. İki çeyrek üst
üste daralan Japonya ekonomisi,
resesyona girmiştir. Uzun süredir
devam eden deflasyon sorunlarına,
2014 yılında ekonomik daralma da
eklenmiş ve Japonya 2014 yılında %0,5
oranında küçülmüştür. Başbakan Abe
erken seçim ile güven tazelemesine
rağmen ekonomide istenen gelişim
sağlanamamış ve hedeflenen mali
disipline ulaşılamamıştır.
Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda
ise, genelde büyüme oranlarının
yavaşladığını görmekteyiz. Son 30 yıllık
dönemde ortalama %10’luk büyüme
sağlayan Çin 2014 yılını %7,4’lük bir

büyüme ile tamamlamış ve bu da
1990’dan beri Çin’in gerçekleştirdiği
en düşük büyüme olarak kayıtlara
geçmiştir.
Gelişmekte olan ülkelerdeki faiz
oranları incelendiğinde, Çin’in düşük
faiz oranları ile kriz sonrası ekonomiyi
canlandırmaya çalıştığı, Brezilya ve
Hindistan’ın ise yüksek faiz oranlarıyla
mücadele kapsamında, faiz oranlarını
kademeli olarak yükselttiği gözlenmiştir.
Hızla düşen petrol fiyatları, Ukrayna ile
yaşadığı kriz ve AB ile karşılıklı olarak
uyguladıkları yaptırımlar, enflasyon
oranının hızla artarak %10’lara
yaklaşması ve Ruble’nin bu gelişmelere
paralel olarak değer kaybetmesi
Rusya’nın ekonomik görünümünü
negatif olarak etkilemiştir.

Brent Petrol Fiyatı
(ABD Doları/Varil)

106,4 109,1 107,8 108,1 109,4
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Petrol Fiyatlarının Hızlı Düşüşü
2014 yılının ülkemizi de yakından
ilgilendiren, en önemli olaylarından
biri, petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş
olmuştur. Yaz aylarında Irak’taki
karışıklıklar sonucunda 115 ABD
doları/varil seviyelerine ulaşan Brent
petrol fiyatı yılı 50 ABD doları/varil
seviyelerinde kapatmıştır. ABD’deki
kaya gazı üretiminin artması ve
buna paralel olarak arzın çok yüksek
seviyelere çıkması petrol fiyatlarını
aşağı çekerken, petrol üreten ülkelerin
(OPEC) petrol fiyatlarında yaşanan
düşüşe karşın üretim kapasitelerini
düşürmeyeceklerini açıklamaları
da fiyatlardaki aşağı yönlü hareketi
hızlandırmıştır. Petrol fiyatlarındaki
bu düşüş petrol ihracatçısı ülkeleri
kaygılandırırken, Türkiye gibi petrol
ithalatçısı ülkelere maliyet açısından
önemli avantajlar sağlamıştır. Özellikle
kamu gelirlerinin yaklaşık yarısını
petrol ve doğalgazdan sağlayan Rusya,
fiyatların düşmesinden en olumsuz
etkilenen ülke olmuştur.

2014 YILINDA TÜRKİYE
EKONOMİSİ

%2,9

Türkiye Ekonomisinde Büyüme Artış
Oranları

2014 yılında küresel yavaşlamaya
paralel olarak, ülkemizde de
büyüme oranlarında gerilemeler
yaşanmış ve yıl %2,9 oranında
bir büyüme ile tamamlanmıştır.

2014 yılında küresel yavaşlamaya
paralel olarak, ülkemizde de büyüme
oranlarında gerilemeler yaşanmış
ve ülkemiz ekonomisinin bu
dönemde %2,9 oranında bir büyüme
gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir. Yılın
3. çeyreğindeki bir önceki yılın aynı
dönemine göre yaşanan %1,7’lik artış
2012 yılının son çeyreğinden günümüze
kadar, çeyrek bazında en zayıf büyüme
olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk
çeyrekte gerçekleşen yerel seçim
ve daha sonrasında gerçekleşen
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, jeopolitik
riskler ve küresel ekonomik gelişmeler
göz önüne alındığında ülkemizin
büyümesinin yine de ılıman olduğu
söylenebilir.

Çeyreklere Göre Büyüme
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Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler

%8,17

Petrol Fiyatlarındaki Düşüşün
Olumlu Etkileri Görülüyor.

2014 Aralık ayında TÜFE, bir
önceki yılın aynı ayına göre
%8,17 artış kaydetmiştir.

2014 yılının ülkemiz açısından en
olumlu gelişmelerinden biri petrol
fiyatlarındaki rekor gerilemedir. Düşen
petrol fiyatları Türkiye ekonomisi
üzerindeki mali, enflasyonist ve dışsal
baskıları azaltmaktadır. Cari açık
2014 yıl sonu itibarıyla 2013 yılının
aynı dönemine oranla %29 oranında
azalmış ve 65 milyar ABD dolarından
45,8 milyar ABD dolarına gerilemiştir.
Öte yandan 2013 yılında %7,8 olan cari
açık/GSYİH oranı 2014 yılında %5,8’e
inmiştir.
Yıl içerisinde petrol fiyatlarındaki düşüş
ile birlikte enflasyon oranlarındaki
düşüş beklentisi de güçlenmiş,
TCMB’nin para politikasında bir miktar
gevşeme yaşanmıştır. TCMB, Ocak
ayındaki toplantısında politika faizini
%8,25’ten %7,75’e indirmiş ve 2014
Aralık ayında TÜFE, bir önceki yılın aynı
ayına göre %8,17 artış kaydetmiştir.

Enerji fiyatlarındaki gerileme
enflasyonu aşağı yönde baskılayan bir
etki yaratmaktadır.
Dış Ticaretteki Gelişmeler ve İşsizlik
Oranı
2014 yılında toplam ihracat rakamı
157,7 milyar ABD doları, toplam
ithalat rakamı ise 242,2 milyar ABD
doları olarak gerçekleşmiştir. İhracatın
ithalatı karşılama oranının iyileşerek,
2014 yıl sonu itibarıyla 2013’teki %60
seviyesinden %65’e çıkması da bir
başka olumlu gelişme olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yıl içerisinde ihracat
miktarlarında yaşanan artışa karşın,
ithalat rakamları aynı dönemde bir
önceki yıla oranla azalış göstermiştir.
Diğer taraftan dış ticaretteki bu olumlu
gelişmeye rağmen işsizlik verilerinde
bir iyileşme görülmemektedir. TÜİK
verilerine göre, 2014 yılı sonu itibarıyla
işsizlik oranı %9,9 seviyesinde
gerçekleşmiştir.

TÜFE
(%) (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim)
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45,8 milyar dolar

Cari Açık
(Milyon ABD Doları)

Cari açık 2014 yıl sonu itibarıyla
2013 yılının aynı dönemine
oranla %29 oranında azalmış
ve 65 milyar ABD dolarından
45,8 milyar ABD dolarına
gerilemiştir.
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Dış Ticaret
(Milyon ABD Doları)
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Ekonomiye artan oranda
katma değer...
Reel sektöre finansman yaratılmasına katkı sağlıyor, ülke
ekonomisine katma değer sunmak için çalışıyoruz.
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2014 Yılı Faaliyetleri

Takasbank Para
Piyasası’nda
fonlama
Finansal kiralama, faktoring ve
finansman şirketlerini aynı çatı
altında birleştiren FKB, üyelerinin
Takasbank para piyasasında
işlem yapabilmesi için
başlatmış olduğu çalışmalarını
sürdürmüştür.

TCMB - Türk
Eximbank
Reeskont Kredileri
FKB’nin çalışmaları sonucunda,
faktoring şirketleri, TCMB’nin
aldığı kararla ihracatı
desteklemek için Türk Eximbank
üzerinden maliyet avantajı
sağlayan reeskont kredilerine
ulaşma hakkına kavuşmuştur.
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ÖNEMLİ PROJE VE GELİŞMELER
Birlik Üyelerine Takasbank Para
Piyasası’nda Fonlama İmkanları
Sağlanması
6361 sayılı Kanun ile tüzel kişiliği
haiz ve kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşu olarak tanımlanan
FKB, faaliyetlerini BDDK denetiminde
sürdüren banka dışı finansal
kuruluşlar olan üyelerinin, bankalar
ve aracı kurumlar gibi Takasbank Para
Piyasası’ndan yararlanabilmesi için
Takasbank nezdindeki girişimlerini son
aşamaya getirmiştir.

Bununla beraber FKB üyesi şirketlerin
etkin bir şekilde bu piyasadan
yararlanabilmesi için vergi mevzuatında
bankalar ile aracı kurumlara organize
piyasalarda yaptıkları işlemlerde
tanınan BSMV indiriminin üye şirketlere
de tanınması gerekmektedir. FKB’nin
girişimlerini sürdürdüğü uygulamanın
hayata geçmesi durumunda, müşteri
portföyünde önemli bir yere sahip olan
KOBİ’lerin finansman maliyetlerinin
düşürülmesi de mümkün olacaktır.
TCMB - Türk Eximbank Reeskont
Kredileri

1 Ekim 1996’da İstanbul Takas ve
Saklama Bankası A.Ş. bünyesinde
faaliyete geçen Takasbank Para
Piyasası’nda hali hazırda aracı kurum
ve bankalardan fon fazlası ve/veya fon
ihtiyacı olanların talep ve tekliflerinin
karşılanmasını sağlamaktadır.

TCMB’nin kararı ile faktoring
firmalarına temlik edilen ihracat
alacaklarına istinaden düzenlenen ve
faktoring firmalarınca Türk Eximbank’a
ciro edilen bonoların reeskonta kabulü
suretiyle firmalara sevk sonrası ihracat
reeskont kredisi kullandırılması imkanı
getirilmiştir.

Tabi oldukları mevzuat uyarınca
uluslararası piyasalardan, genel esaslar
dahilinde ortak ve ortaklıklarından,
bankalardan, para piyasalarından ve
organize piyasalardan fon sağlama
hakkına sahip bulunan FKB üyesi
şirketler, Takasbank Para Piyasası’nda da
katılımcı olmayı beklemektedirler.

FKB, Türk Eximbank ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ortak
çalışması ile TCMB tarafından
alınan bu karar sayesinde, KOBİ’lerin
desteklenmesine hizmet eden faktoring
sektörünün Türkiye ihracatına
katkısında artış sağlanacaktır.

Böylece FKB üyesi finansal kiralama,
faktoring ve finansman şirketleri de
banka ve aracı kurumlar gibi kısa süreli
fon fazlalıklarını değerlendirebilecekleri
ve fon ihtiyaçlarını karşılayacakları bu
piyasada yer alabileceklerdir.
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FKB üyesi faktoring şirketlerine
finansman desteğinin TCMB kanalıyla
artırılması ihracatçılara önemli bir
maliyet avantajı yaratmaktadır.
Aynı zamanda sunduğu finansman,
garanti ve tahsilat hizmetleriyle
ihracatçılarımıza yeni pazarlarda iş
yapabilme fırsatı yaratan faktoring
sektörü, 500 milyar ABD dolarlık 2023
Türkiye ihracat hedefine ulaşmada
önemli bir misyon üstlenecektir.
İhracatın büyük bir kısmını
gerçekleştiren KOBİ’ler, faktoring
sektörü aracılığı ile sunulan bu
alternatif kaynak sayesinde ortalama
kredi maliyetlerini düşüren ve rekabet
gücünü artıran finansman desteğine
ulaşabilmektedirler.
Finansal Kiralama Sözleşme Tescil
Sistemi
Finansal Kiralama Sözleşmelerinin
Özel Sicile Tesciline İlişkin Genelge’nin
9 Şubat 2015’te yayımlanması ile
birlikte Sözleşme Tescil Sistemi
kullanılmaya başlanarak finansal
kiralamada yeni bir dönem başlamıştır.
Genelge ile,

Finansal kiralama şirketleri; 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun
22. maddesi gereği, kendilerine ait özel
sicili bulunmayan taşınır mallara ait
finansal kiralama sözleşmelerini FKB
tarafından tutulan özel sicile tescil
ettirmektedirler.
Taşınmazlar, kara, deniz ve hava nakil
vasıtaları, iş makinaları, traktörler,
biçerdöverler gibi kendilerine ait
özel sicili bulunan mallara ait
finansal kiralama sözleşmeleri özel
sicillerine tescil edilmekte, bununla
birlikte FKB nezdindeki sicile de
bildirimde bulunulmaktadır. Diğer
bir deyişle, Türkiye’de yapılan tüm
finansal kiralama sözleşmeleri ve bu
sözleşmelere ait bilgiler FKB tarafından
kayda alınmakta ve ilgililere açık
tutulmakta, böylelikle önemli bir kamu
hizmeti FKB tarafından sunulmaktadır.
Sistemin çalışmaya başlaması ile birlikte
çok önemli bir veri tabanı oluşmaya
başladığı gibi, sözleşmelerin noter
huzurunda yapılmasından kaynaklanan
kaydadeğer bir maliyet kalemi de
ortadan kalkmıştır.

Finansal
Kiralama
Sözleşme Tescil
Sistemi
6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu’nun 22. maddesi
uyarınca, kendilerine ait özel
sicili bulunmayan taşınır mallara
ait finansal kiralama sözleşmeleri
FKB tarafından tutulan özel sicile
tescil edilmektedir.

• Sözleşmelerin noter huzurunda
yapılması zorunluluğu sona ermiştir.
• Yapılan tüm finansal kiralama
sözleşmeleri FKB tarafından tutulan
sicile kayıt ettirilecektir.
• FKB’nin Sözleşme Tescil Kütüğü
ilgililerin kullanımına açık olacaktır.
• Sözleşme Tescil Sistemi, e-devlet ile
entegre çalışacaktır.
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Merkezi Fatura
Kaydı Sistemi
Alacaklar faktoring ile, faktoring
şirketleri Merkezi Fatura Kaydı
Sistemi ile güvende

Merkezi Fatura Kaydı Sistemi
13 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6361
Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu’nun
43. maddesi ile FKB’ye, faktoring
şirketleri ile bankaların devir aldıkları
alacaklarla ilgili bilgileri bildirmek
zorunda oldukları “Merkezi Fatura Kaydı
Sistemi”ni kurma görevi verilmiştir.
Kanun maddesi ve 25 Temmuz 2013
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Birlik Statüsü’nün
ilgili maddeleri uyarınca; FKB nezdinde
Faktoring Sektör Temsil Kurulu’nun
yönetiminde Faktoring İktisadi İşletmesi
kurularak “Merkezi Fatura Kaydı
Sistemi”nin altyapı yazılımı için Şubat
2014’te Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile
çalışılması yönünde karar alınarak,
çalışma başlatılmıştır.
Faktoring işlemlerine konu edilen
alacaklarla ilgili her türlü bilgi ve
belgenin toplulaştırılmasına, aynı
alacağın birden fazla faktoring işlemine
konu edilememesine ve sektörle
ilgili birçok verinin raporlanarak
izlenebilmesine hizmet edecek Merkezi
Fatura Kaydı Sistemi’nin kurulması,
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun
43. maddesi ile FKB’nin görevleri
arasında yer almaktadır.
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FKB, ticari hayatın önemli bileşenleri
olan faktoring şirketleri ve bankaların,
bir alacağın birden fazla faktoring
işlemine konu edilmesinden
doğabilecek potansiyel zararlardan
korunabilmesi ve çifte finansmanın
önüne geçilebilmesi amacıyla KKB
işbirliğinde Merkezi Fatura Kaydı
Sistemi yazılım sürecinin ilk fazı
tamamlanmıştır.
2 Ocak 2015 tarihinde FKB nezdinde
hizmet vermeye başlayan Merkezi
Fatura Kaydı Sistemi ile fatura dahil
alacağın devrine konu olan her türlü
belgenin birden fazla faktoring şirketine
veya bankaya devri kontrol edilerek,
aynı alacak belgesinin farklı faktoring
şirketleri ve bankalar üzerinden
finanse edilmesi önlenmektedir. Ayrıca
FKB’nin, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
ile yaptığı protokol kapsamında TCKN/
VKN bilgileri, e-fatura mükellefiyet
kontrolü, e-fatura doğrulama
fonksiyonları Merkezi Fatura Kaydı
Sistemi’ne dahil edilerek ekonomi
sistemine sorgulanabilir, izlenebilir
ve raporlanabilir yenilikçi bir altyapı
kazandırılmıştır.
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FKB’nin KKB işbirliği ile hayata geçirdiği
sistemin ilk fazında; fatura, e-fatura,
satış sözleşmesi gibi devir alınan
alacaklara ilişkin belgelere ait bilgiler
kayıt altına alınmaktadır. 2015 içinde
hayata geçecek ikinci fazda ise; çek,
senet gibi ödeme araçları ve tahsilat
bilgileri de sisteme eklenerek Merkezi
Fatura Kaydı Sistemi, Risk Merkezi’nin
ardından Türkiye’nin önemli bir data
merkezi olacaktır.
Rekabet Ortamını İyileştirmeye
Yönelik Kanun Değişiklik Önerileri
Paketi

Türk Eximbank Kredi Sigortası Faktoring İşbirliği
Türk Eximbank’ın ihracat kredi sigorta
sisteminin faktoring işlemlerine entegre
edilmesi için FKB ve Türk Eximbank
nezdinde çalışmalar sürdürülmektedir.
Projenin 2015 yılında hayata geçirilmesi
ile, toplam 238 ülkeye hizmet verme
kapasitesine ulaşacak olan Türkiye
faktoring sektörü, Batılı ülkelerin
faktoring uygulamalarının, gelişmekte
olan ülkelere aktarılmasında köprü
vazifesi gören bir merkez olacaktır.

Rekabetin
İyileştirilmesi
2014 yılında bankalar ve üye
şirketler arasındaki rekabet
eşitsizliğinin giderilmesine
yönelik olarak, çoğunluğu vergi
konuları olmak üzere, kanun
değişiklik paketi hazırlanmıştır.

GİB ile 2 kez çalıştay düzenlenmiş,
bankalar ve üye şirketler arasındaki
rekabet eşitsizliğinin giderilmesine
yönelik olarak, çoğunluğu vergi
konuları olmak üzere, kanun değişiklik
paketi hazırlanmıştır. Yapılan girişimler
neticesinde özel karşılıkların vergiden
düşülmesi ve çifte BSMV önlenmesi vb.
konular İstanbul Finans Merkezi Eylem
Planı’na alınmıştır.
Yine yapılan girişimler neticesinde
kanun değişiklik paketi Finansal İstikrar
Komitesi gündemine alınmış olup söz
konusu komiteye BDDK tarafından bir
sunum yapılmıştır.
Ayrıca YOİKK komitesinde de kanun
değişiklik paketine ilişkin bir sunum
yapılmıştır.
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Faktoring
Yönetmeliği
Faktoring işlemlerinin
uygulamasına yönelik Faktoring
Yönetmeliği çalışmaları
2014 yılında büyük ölçüde
tamamlanmış olup 2015 yılının
başlarında yürürlüğe girmiştir.

2014 YILI İÇERİSİNDE GÜNDEME
ALINAN DÜZENLEME TALEPLERİ VE
SONUÇLARI
Faktoring Yönetmeliği
2014 yılında BDDK tarafından
hazırlanan Faktoring İşlemlerinde
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik Taslağı ile ilgili sektör
görüşleri alınarak FKB bünyesinde
çeşitli çalışmalar yürütülmüş, söz
konusu taslağa ilişkin FKB önerileri
BDDK yetkilileri ile gerçekleştirilen
muhtelif toplantılarda paylaşılmıştır.
Birlik önerileri oluşturulurken; 6361
sayılı Kanunun 43. maddesi kapsamında
Birlik çatısı altında kurulan Merkezi
Fatura Kaydı Sistemi iş akışları dikkate
alınmıştır.
BDDK ile birlikte üzerinde çalışılan ve
geniş kapsamlı hazırlanan Yönetmeliğin
2015 yılının başında yürürlüğe
girmesiyle; Temmuz 2010 tarihli
Faktoring İşlemlerine İlişkin Genelge ve
Ocak 2011 tarihli Doğacak Alacakların
Temlik Alınabilmesinin Usul ve
Esaslarına İlişkin Genelge yürürlükten
kalkmıştır.
Vergi Düzenlemelerine İlişkin
Girişimler
• BDDK Karşılıklar Yönetmeliğine göre
ayrılan özel karşılıkların Kurumlar
Vergisi matrahından indirilmesine,
• Yurt dışından kullanılan kredilerin
KKDF’den istisna edilmesine,
• Konusu taşınmaz olan finansal
kiralama işlemlerinde sözleşme
süresi sonunda taşınmazın kiracıya
devredilmesi işleminin tapu
harcından istisna tutulmasına,
ilişkin düzenleme değişiklikleri
girişimlerinde bulunulmuştur.
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Konusu taşınmaz olan finansal
kiralama işlemlerinin tapu aşamasında,
kiralayan yerine kiracının milliyetinin
esas alınmasına ilişkin olarak Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve Ekonomi
Bakanlığı nezdinde girişimlerde
bulunulmuştur.
Karayolu Taşıma Yönetmeliği
kapsamında finansal kiralama ile
edinilen araçların öz mal sayılmasına
ilişkin girişimlerde bulunulmuştur.
Demiryolu Taşıma Yönetmeliği Taslağı
kapsamında finansal kiralama ile
edinilen araçların öz mal sayılmasına
ilişkin girişimlerde bulunulmuştur.
Ürün Güvenliği Mevzuatı kapsamında,
finansal kiralama şirketlerinin
ithalatçı olmalarından kaynaklanan
yükümlülüklerin kaldırılmasına ilişkin
düzenleme yapılması konusunda
girişimde bulunulmuştur.
Zorunlu Karşılıklar
4 Ekim 2013 tarihinde yayımlanan
TCMB Tebliği ile şirketlerimizin
zorunlu karşılık kapsamına alınması
üzerine TCMB nezdinde girişimlerde
bulunulmuştur.
İlgili Genel Müdür ve ekibi ile
yapılan görüşmede, finansman
şirketlerinin zorunlu karşılık
kapsamından çıkarılması; mevcut
yükümlülükler yerine Tebliğ
tarihinden sonraki yükümlülükler için
karşılık ayrılması; tahvil ihraçlarının
yükümlülük kapsamından çıkarılması,
yükümlülüklerin yabancı para olarak da
tutulmasına imkan verilmesi ve TCMB
fonlama imkanlarından şirketlerimizin
de yararlanması hususundaki talepler
kendilerine iletilmiştir.
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Yapılan girişimler neticesinde TCMB
tarafından ilgili tebliğde yapılan
değişiklikle şirketlerimize yeni
yükümlülükler üzerinden zorunlu
karşılık ayrılması ve karşılıkların yabancı
para olarak tutulabilmesi imkanı
tanınmıştır.
TCMB Başkan Yardımcısı makamına
finansman sektörü Yönetim Kurulu
Üyeleri olarak ziyarette bulunulmuş;
sunum yapılarak tahvil ihraçlarının
zorunlu karşılık kapsamından
çıkarılması ve ödenecek faiz oranının
belirlenmesinde finansman şirketleri
borçlanma maliyetinin esas alınması
konusundaki talepler iletilmiştir. Uzun
vadeli tahvil ihraçları için daha düşük
zorunlu karşılık oranı uygulanması
TCMB’nin gündemindedir. Ayrıca
finansman şirketlerinin TCMB fonlama
imkanlarından yararlanmasına yönelik
TCMB kanun değişiklik talebi Finansal
İstikrar Komitesi sekretaryasına
iletilmiştir.
LTV Düzenlemesi
İlgili düzenleme taslak aşamasındayken
ve düzenleme yayımlandıktan sonra
girişimde bulunulmuş, BDDK yetkilileri
ile toplantı yapılmış, LTV oranının
kapsamının dar tutulması ve banka
uygulamalarının rekabet eşitsizliği
yaratmaması yönünde faaliyetlerde
bulunulmuştur.

Genel Karşılıklar
Düzenlemenin mevcut krediler
üzerinden karşılık ayrılmasını
öngörmesi ve bankalarla eşit olmayan
uygulamalar içermesi nedeniyle
girişimde bulunulmuş, yazı hazırlanmış
ve BDDK yetkilileri ile görüşmeler
yapılmıştır.

Dekont Tebliği
GİB tarafından 435 no’lu VUK
tebliği çıkartılmış ve finansman
şirketlerine de bankalar gibi
dekont düzenleyebilme imkanı
verilmiştir.

BDDK Başkan Vekili ziyaret edilerek bir
sunum gerçekleştirilmiş ve bankalarla
eşit şartlarda karşılık ayrılması ve
ayrılan genel karşılıkların özkaynak
sayılması konularında talepte
bulunulmuştur.
Konuya ilişkin olarak BDDK tarafından
Yönetmelik taslakları yayımlanmıştır.
Bankalar ile eşit şartlarda genel karşılık
ayrılması sağlanarak rekabet eşitsizliği
giderilmiş olacaktır.
Dekont Tebliği
Finansman şirketlerinin de bankalar
gibi fatura yerine dekont düzenlemesi
imkanı elde edilmesine yönelik olarak
muhtelif tarihlerde GİB yetkilileri
ziyaret edilmiş ve yazılar gönderilmiştir.
Yapılan girişimler neticesinde GİB
tarafından 435 no’lu VUK tebliği
çıkartılmış ve finansman şirketlerine de
bankalar gibi dekont düzenleyebilme
imkanı verilmiştir.

Yapılan girişimler neticesinde mesleki
ve ticari amaçla alınan binek araçların
kredilendirmesinin LTV kapsamından
çıkarılması sağlanmıştır.
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Rotatif Kredi
Genelgesi
Yurt dışından rotatif şekilde
kredi kullanımına getirilen
sınırlama, yapılan girişimler
neticesinde TCMB tarafından
yeni bir genelge yayımlanarak
söz konusu kısıtlama FKB üyesi
şirketler açısından kaldırılmıştır.

FKB, Yeni
Merkezine
Taşındı
Birlik merkezi 2014 yılında
Büyükdere Caddesi üzerinde
bulunan River Plaza’daki yeni
adresine taşınmıştır.

Sigorta Acenteliği

TCMB Rotatif Kredi Genelgesi

Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanan
genelge ile finansal kiralama ve
finansman şirketlerinin sigorta
acenteliği yapabilmesi için ayrı şirket
kurma zorunluluğu olduğu hükme
bağlanmıştır. Söz konusu hususun
sektörler üzerinde olumsuz etkisi
olması nedeniyle bir çalışma grubu
oluşturularak Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürlüğü nezdinde
girişimlerde bulunulmuştur. Yapılan
girişimler neticesinde Sigortacılık Genel
Müdürlüğü tarafından Yönetmelik
değişikliğine gidilerek şirketlerimize
ayrı bir şirket kurmasına gerek olmadan
sigorta acenteliği yapabilmesi imkanı
verilmiştir. Sigorta acenteliği için ayrı
şirket kurmanın getireceği operasyonel
maliyetlerden tasarruf sağlanmıştır.

TCMB tarafından yayımlanan genelge
ile yurt dışından rotatif şekilde kredi
kullanımına sınırlama getirilmiştir.

Kefil Eş Kimlik Bilgileri
Finansman şirketleri tarafından
alınmakta olan kefil eş bilgilerinin
Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından şirketlerimizin kullanımına
kapatılması üzerine girişimde
bulunularak, söz konusu bilgilerin tekrar
kullanıma açılması talep edilmiştir.
Yapılan girişimler neticesinde kısa
sayılabilecek bir süre içerisinde
söz konusu bilgilerin finansman
şirketlerinin yanı sıra faktoring ve
finansal kiralama şirketlerine de
açılması sağlanmıştır. Sektör için
önem arz eden bu konuda operasyonel
anlamda rahatlama sağlanmıştır.
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Konunun özellikle faktoring şirketleri
için önem arz etmesi nedeniyle
gerek Hazine Müsteşarlığı gerekse de
TCMB nezdinde muhtelif tarihlerde
ziyaretler yapılmak ve yazı yazılmak
suretiyle girişimde bulunularak söz
konusu kısıtlamanın düzeltilmesi talep
edilmiştir. Yapılan girişimler neticesinde
TCMB tarafından yeni bir genelge
yayımlanarak söz konusu kısıtlama FKB
üyesi şirketler açısından kaldırılmıştır.
FKB, Yeni Merkezine Taşındı.
Birlik merkezi 31 Mayıs 2014 tarihinde
finansal kuruluşların merkezlerinin
yoğunlaştığı Büyükdere Caddesi
üzerinde bulunan River Plaza’daki yeni
adresine taşınmıştır.
YIL İÇERİSİNDE YAPILAN KOMİTE
VE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI
Yıl içerisinde, Sektör Temsil Kurulu,
Sektör Toplantıları, Hukuk - Mevzuat
-MASAK- Mali İşler Operasyon, İç
Kontrol ve Uyum Görevlileri Grupları
ve Komiteleri ile Proje Çalışma Grupları
başta olmak üzere, Birlik bünyesindeki
sektörlerin ve Birlik üyesi şirketlerin,
rekabet ortamının iyileştirilmesi,
düzenleme önerileri ve buna benzer
konularda çalışma toplantıları
düzenlemiştir.
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KAMU KURULUŞLARI VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE YAPILAN GÖRÜŞME VE İŞBİRLİKLERİ
Tarih
16.1.2014

17.1.2014
17.1.2014
22.1.2014
22.1.2014
27.1.2014
19.2.2014
1.4.2014
2.4.2014
17.4.2014
18.4.2014
5.5.2014
14.5.2014
11.6.2014
14.7.2014
19.8.2014
19.9.2014
22.10.2014
24.10.2014
5.11.2014
18.11.2014
12.12.2014

Açıklama
BDDK’da Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları -Yurt İçi Tasarrufların
Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı kapsamında yer alan “Kredi Düzenlemeleriyle Tasarrufların
Özendirilmesi ve Üretken Yatırımlara Yönlendirilmesi” başlıklı 3 numaralı bileşen çerçevesinde yapılması
gereken işlemler konulu toplantıya katılım
BDDK’da tüketicilere kullandırılan krediler ile ilgili olarak yapılacak düzenlemelere hazırlık toplantısına
katılım
SPK’da İFM Programı Finansal Ürün ve Çeşitliliğinin Artırılması başlıklı 2. bileşen grubunda yer alması
düşünülen eylem taslaklarının görüşülerek nihai eylemlerin belirlenmesi konulu toplantıya katılım
GİB’de toplantı
BDDK Uygulama İI Daire Başkanı ile görüşme
BDDK Başkanı Mukim Öztekin ile İstanbul ofisinde görüşme
Dünya Bankası temsilcileri ile “Finansmana Erişim Projesi” kapsamında görüşme
Dünya Bankası temsilcileri ile ““Türkiye Teminatlı İşlemler Sistemi”nin değerlendirilmesi ve bu alanda ihtiyaç
duyulan reformların belirlenmesi çalışmaları ile ilgili toplantı
Hazine Müsteşarlığı’nda finansman ve finansal kiralama şirketlerinin de faiz desteğinden faydalanmasına
ilişkin değerlendirme toplantısı
MASAK’da taslak yönetmelik hakkında toplantı
BDDK Denetim ve Uygulama Dairelerinde sektör konuları hakkında görüşme
GİB Başkan Yardımcısı ve ilgili Daire Başkanları ile takip edilen konular hakkında görüşme
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve İslami Kalkınma Bankası temsilcileri ile görüşme
Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde toplantı
Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel Müdürlüğünde görüşme
TCMB, GİB ve Ulaştırma Bakanlığı’nda takip edilen konular ile ilgili görüşmeler
Sigortacılık Genel Müdürlüğü, GİB, BDDK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda takip edilen konular hakkında
görüşmeler
Araştırma şirketi Frost & Sullivan - Türkiye temsilcileri ile finansal kiralama sektörü hakkında görüşme
Mitsui Rail Capital Europe temsilcileri ile finansal kiralama sektörü hakkında görüşme
Fitch Ratings yetkilileri ile görüşme
Zorunlu karşılıklara ilişkin TCMB ve genel karşılıklara ilişkin BDDK ziyareti
Noterler Birliği Yönetim Kurulu temsilcileri ile görüşme
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İŞTİRAK EDİLEN VEYA SPONSOR OLUNAN KONFERANS VE DÜZENLENEN ÇALIŞTAYLAR
Tarih
13-14.2.2014
17.3.2014
20.3.2014
26.4.2014
15.5.2014
15.5.2014
28.5.2014
6.9.2014
23.9.2014
25.9.2014
14.10.2014
21.10.2014
7.11.2014
20.11.2014
28.9-1.10. 2014
17.10.2014
3-6.11.2014
4.11.2014
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Açıklama
X. KOBİ Zirvesi
Tosyöv Toplantıları “Ulusal ve Uluslararası Rekabette
KOBİ’ler” - İzmir
Uludağ Ekonomi Zirvesi
GİB-FKB Abant Çalıştayı
TİM Akademi 2023 Toplantıları - Gaziantep Tosyöv Toplantıları “ULUSAL VE ULUSLARARASI
REKABETTE KOBİ'LER” - Ankara TİM Akademi 2023 Toplantıları - Kocaeli
GİB-FKB Abant Çalıştayı
TİM Akademi 2023 Toplantıları - Konya
Gaziantep İş adamları Derneği - Alternatif Finans
Sistemleri Toplantısı
TİM Akademi 2023 Toplantıları - Kayseri
Türkiye Ekonomisi 2015 CEO Club toplantısı
MASAK-FKB Çalıştayı
Dünya Operasyonel Leasing Konferansı
IFG Yıllık Toplantısı Malta
BCR Receivable Finance UK Toplantısı
ICC İstanbul Toplantısı
FCI İstanbul Toplantısı

Sektör
Faktoring sektörü sponsorluğu ve katılım
Faktoring sektörü sponsorluğu ve katılım
FKB sponsorluğu ve katılım
FKB organizasyonu
Faktoring sektörü sponsorluğu ve katılım
Faktoring sektörü sponsorluğu ve katılım
Faktoring sektörü sponsorluğu ve katılım
FKB organizasyonu
Faktoring sektörü sponsorluğu ve katılım
FKB sponsorluğu ve katılım
Faktoring sektörü sponsorluğu ve katılım
FKB sponsorluğu ve katılım
FKB organizasyonu
Finansal kiralama sektörü sponsorluğu ve katılım
Faktoring sektörü konuşmacı katılımı
Faktoring sektörü katılım
Faktoring sektörü konuşmacı katılımı
Faktoring sektörü katılım
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SEKTÖRLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
Tarih
9.1.2014
10.1.2014
31.1.2014
27.2.2014
28.2.2014

11.3.2014
25.7.2014

12.8.2014
3.10.2014
11.10.2014
20.10.2014

5.11.2014
26.11.2014
27.12.2014

Açıklama
Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği yayınlandı.
Yurt dışından yapılan kiralama işlemleri ile ilgili gümrük genelgesi
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin
11/A maddesi (tüketiciye yapılan işlemler hakkında) hakkında BDDK açıklaması
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun (3.1.h ve i) ve Ek-1 ve 2 maddeleri ile OSB’lerdeki
taşınmazların finansal kiralama yöntemi ile edinilebilmeleri sağlanmış oldu.
Sat - geri kiralama işlemlerinde kiracının KDV istisnasından vazgeçmesi durumu ile ilgili GİB’den görüş
alınmıştır. GİB, sat - geri kiralama işleminin tüm aşamalarını bir bütün olarak değerlendirmekte ve kiracının
istisnadan vazgeçmesi durumunda kiralayanın da vazgeçmiş kabul edileceğini belirtmektedir. Ayrıca
kiralayanın istisnadan vazgeçmesi nedeniyle üç yıl süresince (üç yıllık süre içinde yeniden istisnadan
yararlanmak yönünde başvuruda bulunulmazsa bir üç yıllık dönem daha) diğer kiracıları ile yapacağı satıp
geri kiralama işlemlerinde de istisnadan yararlanamayacağı belirtilmektedir.
Finansal kiralamaya konu taşınmazların değerlemesi ile ilgili hizmet alımları hakkında BDDK yazısı
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine eklenen 2.3.f maddesi ile seyyar vinç yol yıkama-süpürme aracı, beton
pompalama ve benzeri araçlar Yönetmelik kapsamından çıkartılarak finansal kiralama ile edinilmeleri
önündeki engel kaldırılmış oldu.
Geri alınan malların satışının kurumlar vergisi matrahına etkisi (6361 sayılı Kanun md.33) hakkında GİB
yazısı
Finansal Hizmetlerden Alınacak Faiz Dışı Ücret ve Komisyonlara İlişkin Yönetmelik
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile finansal kiralama ve finansman şirketlerine, faaliyet
konuları ile sınırlı olarak sigorta acenteliği yapabilme hakkı tanındı.
İhracatçı firmalarca ihracat alacağına istinaden düzenlenip faktoring firmalarına temlik edilen ve faktoring
firmalarınca Türk Eximbank’a ciro edilen bonoların reeskonta kabulü suretiyle firmalara sevk sonrası ihracat
reeskont kredisi kullandırılması imkanı getirildi.
Geri alınan malların satışının kurumlar vergisi matrahına etkisi (6361 sayılı Kanun md. 33) hakkında GİB
yazısına ek yazı
TCMB’nin yurt dışı kredilerle ilgili düzenlemesi
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine 4.1.n, ff, gg ve 173.5 maddeleri eklenerek finansal
kiralama ile ilgili Kanun değişikliği Yönetmeliğe de yansıtılmış oldu.
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Özel Karşılıklar

SEKTÖRLERİN DÜZENLEME
TALEPLERİ

Bankalar gibi birer finansal
kuruluş olan FKB üyeleri, BDDK
düzenlemelerine uygun şekilde
ayırdıkları özel karşılıkları,
bankalar gibi Kurumlar Vergisi
matrahından indirebilmelidirler.

Bu bölümde; kanun tasarısı veya teklifi
olarak TBMM’de veya yönetmelik veya
tebliğ olarak ilgili bakanlık veya kamu
kurumunda bekleyen düzenlemeler ile
düzenleme taleplerine yer verilmiştir.
Özel Karşılıkların Kurumlar Vergisi
Matrahından İndirilebilmesinin
Sağlanması
Bankalar, Bankacılık Kanunu’nun
53. maddesine istinaden BDDK
tarafından belirlenen koşullarda kredi
karşılıkları ayırmakta ve ilgili hesap
dönemi içerisinde kurumlar vergisi
matrahından düşebilmektedirler.
Buna karşın FKB üyesi kuruluşlar
BDDK’nın özel karşılık ayrılmasına
ilişkin düzenlemelerine tabi olmalarına
rağmen, sadece Vergi Usul Kanunu’nun
323. maddesi kapsamında şüpheli
alacak karşılıklarını matrahtan
düşebilmektedirler.
Bankalar gibi birer finansal kuruluş olan
FKB üyeleri, BDDK düzenlemelerine
uygun şekilde ayırdıkları özel karşılıkları,
bankalar gibi Kurumlar Vergisi
matrahından indirebilmelidirler.
Finansal Kiralama ve Faktoring
Şirketlerinin Yurt Dışı Fon
Kaynaklarındaki KKDF Yükü
Banka ve finansman şirketlerinin yurt
dışından sağladıkları kredilerdeki KKDF
oranı %0 olduğu halde, finansman
şirketleri ile aynı Kanuna tabi finansal
kiralama ve faktoring şirketlerinin yurt
dışından sağladıkları krediler KKDF’ye
tabidir.
Faktoring ve finansal kiralama
şirketlerine uygulanan KKDF
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oranı 1 yıla kadar vadeli döviz
borçlanmalarda %3 olup, 3 yıldan
uzun vadeli borçlanmalarda %0’dır.
Buna karşın, finansal kiralama ve
faktoring işlemleri de bir kredilendirme,
firmalara kaynak yaratma işlemi olup,
bankaların kredi ürünlerinden bir
farkı bulunmamaktadır. Bu şirketler
yasal çerçeveleri gereği mevduat
toplayamadıkları için sermayeleri
dışında tek fon kaynakları yurt içi ve
yurt dışından sağladıkları kredilerdir.
Yurt dışı kredilerin vadeleri ise
genelde kısa ve orta vadeli olduğu için
çoğunlukla KKDF yükü taşırlar.
KKDF kesintileri hakkında değişiklik
yapan bir Bakanlar Kurulu Kararı
ile faktoring ve finansal kiralama
şirketlerinin de yurt dışından
sağladıkları fonlara uygulanacak
KKDF oranının %0 olarak belirlenmesi,
bu konudaki rekabet eşitsizliğini
giderecektir.
Harç Muafiyeti
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun
123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “…
bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve
uluslararası kurumlarca kullandırılacak
kredilere, bunların teminatlarına ve
geri ödenmelerine ilişkin işlemler
(yargı harçları hariç) bu kanunda yazılı
harçlardan müstesnadır.
Bankalar gibi, reel sektörü finanse
eden faktoring ve finansman
şirketlerine de eşit rekabet ortamının
sağlanabilmesi ve mevcut rekabet
ortamının iyileştirilebilmesi için; Harçlar
Kanunu’nda banka uygulamalarına
paralel olacak şekilde faktoring ve
finansman şirketlerinin de harç
muafiyeti kapsamına alınması
gerekmektedir.
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Müşterilerin Adres Bilgilerine
Ulaşım
Bankalar, sigorta ve emeklilik
şirketleri, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında
“Kimlik Paylaşımı Sistemi” ve “Adres
Paylaşımı Sistemi” veri tabanlarında
tutulan bilgilere ulaşabilmektedirler.
6361 sayılı Kanun kapsamında finansal
kuruluş olarak faaliyet gösteren
finansal kiralama, faktoring ve
finansman şirketleri ise sadece “Kimlik
Paylaşım Sistemi”ndeki verilere ulaşım
sağlamaktadırlar.
MASAK mevzuatı uyarınca kredi
kullandırdıkları müşterilerinin ve
bunların yetkililerinin kimlik ve
adres bilgilerini tespit ve teyit etme
yükümlülüğü bulunan üye şirketlerimiz,
kendilerine sunulan araştırma imkanları
oldukça kısıtlı olduğundan, mevzuatın
amaçladığı düzeyde sağlıklı işlem tesis
etme konusunda ciddi zorluklarla
karşılaşmaktadırlar. Ulaşılamayan adres
bilgilerini telafi amaçlı olarak istenen
ikametgah senedi gibi belgeler, müşteri
memnuniyetsizliği yaratarak, rekabet
eşitsizliğine neden olmaktadır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri
Kanunu’nun 45. maddesinin FKB
üye şirketlerinin de Adres Paylaşım
Sistemi veri tabanına ulaşmalarını
mümkün kılacak şekilde değiştirilmesi,
bu konudaki eşitsizliği ortadan
kaldıracaktır.
Adres paylaşım sisteminden
şirketlerimizin de yararlanmasına
yönelik olarak Nüfus İşleri
Müdürlüğüne muhtelif defalar
ziyaretler gerçekleştirilmiş ve yazılar
gönderilmiştir.
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Yapılan girişimler neticesinde Nüfus
Hizmetleri Kanunu’nda yapılacak
değişikliklere adres paylaşım
sisteminden finansal hizmet veren
kuruluşların da yaralanmasına
yönelik değişiklik de eklenmiştir.
Söz konusu kanun değişikliği meclis
Genel Kurulunda görüşülmekte olup
kanunlaşması beklenmektedir.
Girişimler neticesinde gündeme alınan
kanun değişikliği ile rekabet eşitsizliğine
sebep olan en önemli konulardan birisi
çözümlenmiş olacaktır.
Kentsel Dönüşüm Kredilerinde
Hazine Faiz Desteği

Müşterilerin
Adres Bilgilerine
Ulaşım
MASAK mevzuatı uyarınca kredi
kullandırdıkları müşterilerinin ve
bunların yetkililerinin kimlik ve
adres bilgilerini tespit ve teyit
etme yükümlülüğü bulunan
üyelerimize “Adres Paylaşım
Sistemi” açılmalıdır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun’un 7/c-6 maddesi kapsamında
kredi kullanacak gerçek ve tüzel
kişilerin “bankalardan” kullanacağı
kredilere, Hazine Müsteşarlığı’nın
bağlı bulunduğu Bakanın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen
oranlarda “Dönüşüm Projeleri Özel
Hesabı”ndan karşılanmak üzere faiz
desteği verilebilmektedir.
Mevzuat gereği bankalar gibi “Konut
Finansmanı Kuruluşu” tanımına giren
FKB üyesi finansman ve finansal
kiralama şirketleri, bankalar gibi konut
kredisi kullandırabilmelerinin ötesinde,
konut finansmanında uzmanlaşmış
kuruluşlar olduklarından daha uzun
vadeli ve müşteri taleplerine göre farklı
ödeme planları sunabilme esnekliğine
sahiptirler. Kentsel dönüşüm sürecinden
yararlanmak isteyen tüketicilerin
taleplerine ve profillerine uygun
ürünler sunabilecek kapasiteye
sahip olan finansman ve finansal
kiralama şirketlerinin de sisteme dahil
edilmesi, sosyal bir misyonu olan bu
düzenlemenin özüne uygundur.
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BSMV
Finansman ve faktoring
şirketlerinin bankalardan
kullandıkları kredilerin faizleri
üzerinden ödedikleri BSMV’den
muaf tutulması veya BSMV
oranının %1’e düşürülmesi için
düzenleme değişikliği talep
edilmiştir.

Bu kapsamda, 6306 sayılı Yasanın
7/c-6 maddesinin, bankalar gibi konut
finansmanı kuruluşu olarak tanımlanan
finansal kiralama ve finansman
şirketlerinin de dönüşüm projeleri
özel hesabından faiz desteği almasını
sağlayacak şekilde değiştirilmesi uygun
olacaktır.
Konut kredilerindeki Hazine faiz
desteğinden finansman şirketlerinin de
yararlanmasına yönelik olarak Hazine
Müsteşarlığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı yetkilileri ile toplantılar
yapılarak taleplerimiz iletilmiştir.
Yapılan girişimler neticesinde Bankacılık
Kanunu’nda değişiklik yapan Torba
Kanun Tasarısı içerisine finansal kiralama
ve finansman şirketleri de eklenmiştir.

Faktoring ve finansman şirketleri,
bankalardan kullandıkları kredi faizleri
üzerinden %5 BSMV ödemektedir.
Kullandığı kredi ile müşterilerine
sağladıkları finansman (ön ödeme)
hizmetlerinden elde ettikleri faiz ve
komisyon gelirleri üzerinden de %5
BSMV tahakkuk etmektedir. Bu nedenle
aynı fon üzerinden iki kez BSMV
ödenmektedir.
Bu durum müşterilerin vergi yükünü
artırmakta, işlem maliyetlerini
yükseltmekte, faktoring ve finansman
şirketlerinin rekabet gücünü
azaltmaktadır.

Söz konusu kanun değişikliği meclis
komisyonunda olup kısa süre içerisinde
kanunlaşması beklenmektedir. Kanun
değişikliği ile konut finansmanı yapan
şirketlerimiz ile bankalar arasında
rekabet eşitsizliğine sebep olan
hususlardan birisi çözümlenerek sektör
için yeni bir pazar yaratılmış olacaktır.

Finansman ve faktoring şirketlerinin
bankalardan kullandıkları kredilerin
faizleri üzerinden ödedikleri BSMV’den
muaf tutulması veya BSMV oranının
%1’e düşürülmesi için düzenleme
değişikliği talep edilmiştir.

Resmi Senet Tanzim Etme Muafiyeti

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 68/b
maddesi düzenlemesi ile borçlu hesap
ve kısa, orta ve uzun vadeli kredi
şeklinde işleyen krediler yönünden
bankaların evrakı belli şartların
oluşması kaydıyla 2004 sayılı İcra İflas
Kanunu’nun 68. maddesi normunda
belge kabul edilmiştir.

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun
26. maddesinde sayılı kurumlarca açılan
kredi karşılığı alınan teminatlarda,
Resmi Senet Düzenleme istisnasının
finansman şirketlerince kullandırılan
kredilere de getirilmesi amacıyla
kanun değişikliği talep edilmiştir.
Böylece operasyonel süreçlerin
hızlanmasının yanında ilerde e-tapu
sistemine geçildiğinde, 2644 sayılı Tapu
Kanunu’nda yukarıdaki maddede sayılı
kurumların arasına 6361 sayılı Kanun
kapsamındaki finansal kuruluşların
da eklenmesi, üyelerimize sistemden
bankalarla eşit şartlarda faydalanma
imkanı sunacaktır.
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Yurt İçi Fon Kaynaklarındaki BSMV
Yükü

İcra İflas Kanunu Düzenlemesi

Anılan istisna 6361 sayılı Kanunun
33. maddesi ile de Finansal Kiralama
şirketleri lehine genişletilmiş, ancak
aynı Kanun kapsamındaki faktoring ve
finansman şirketleri bu düzenlemenin
dışında tutulmuştur. Faktoring ve
finansman şirketlerinin kullandırdıkları
finansmanın borçlu cari hesap şeklinde
işleyen kredi mahiyetinde olması
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nedeniyle sektörde alacağın tahsili
yönünden haksız rekabet oluşmaması
için banka ve finansal kiralama
şirketlerine tanınan bu hakkın faktoring
ve finansman şirketlerine de tanınması
gerekmektedir. 2004 sayılı İcra İflas
Kanunu’nun 68/b maddesini takiben,
150/ı maddesinde de benzer değişikliğe
gidilmelidir.
Sat - Geri Kirala ve Sukuk Konusuna
Yönelik Düzenleme Taleplerimiz
Finansal kiralama sektörü için yeni
bir ürün olarak uygulamaya giren
söz konusu kiralama yöntemi ve
üyelerimiz için alternatif finansman
temin yöntemlerinden biri olan sukuk
modeline ilişkin uygulamada ortaya
çıkan aksaklıkların giderilmesine ve
geliştirilmesine yönelik olarak Katılım
Bankaları Birliği işbirliği ile yasal
düzenleme çalışmalarında son aşamaya
gelinmiştir.
Damga Vergisi Muafiyeti
6361 sayılı “Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu’nun 372. maddesinde,
finansal kiralama sözleşmeleri ve bu
sözleşmelerin devrine, tadiline ilişkin
kağıtlar ile bunların teminatı amacıyla
düzenlenen kağıtlar damga vergisinden,
bu kağıtlarla ilgili yapılacak işlemler
harçtan müstesnadır denilmektedir.
Sermaye Piyasası mevzuatında kira
sertifikası ihracına ilişkin olarak yapılan
son değişiklikler de dikkate alınarak,
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli
(2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni
işlerle ilgili kağıtlar” bölümünün
41. fıkrasındaki istisnanın kapsamının
genişletilmesi talep edilmektedir.
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Taşınmaz Leasing’inde Mükerrer
Tapu Harcı
Satıp geri kiralama dışındaki taşınmaz
Leasing’i işlemlerinde taşınmaz satın
alınırken tapu alım ve satım harcı
ödendiği gibi, sözleşme süresi sonunda
taşınmaz sembolik bedelle kiracıya
devredilirken tekrar alım satım harcı
ödenmektedir.
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunu
uyarınca yapılan finansal kiralama
işlemlerinde taşınmazın kiracıya
devrinin harç istisnası kapsamına
alınması için 492 sayılı Harçlar
Kanunu’nda değişiklik talep edilmiştir.

Sat - Geri
Kirala ve Sukuk
Konusuna
Yönelik
Düzenleme
Sat- Geri kiralama işlemlerine
ilişkin çıkan aksaklıkların
giderilmesine ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalarında son
aşamaya gelinmiştir.

Mükerrer Motorlu Taşıtlar Vergisi
Finansal kiralama şirketleri kiralanan
taşıtın hukuki mülkiyetine sahip
oldukları için Motorlu Taşıtlar Vergisi
finansal kiralama şirketleri adına
tahakkuk etmektedir. Vergiyi ödeyen
finansal kiralama şirketi fatura
düzenleyerek ödediği MTV’yi kiracısına
yansıtmaktadır. MTV Kanunu’nun
14. maddesi gereği ödenen vergiler
kurumlar vergisi matrahından
indirilememektedir. Buna karşılık
kiracıya faturayla yansıtılan tutar gelir
kaydedilmekte ve kurumlar vergisi
matrahını artırmaktadır. 197 sayılı
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun
14. maddesinin, finansal kiralama
konusu taşıtlar için, finansal kiralama
şirketleri tarafından ödenen ve
kiracıya yansıtılan vergi, ceza, gecikme
zamlarının, kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak kabul edilmesini
sağlayacak şekilde değiştirilmesi talep
edilmiştir.
Finansal kiralama sektörüne yönelik
diğer düzenleme talepleri ise Karayolu
Taşıma Yönetmeliği, Tapu Kanunu ile
İlgili Düzenleme ve Ürün Güvenliği
ile İlgili Kanun Hakkındaki değişiklik
önerileridir.
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Takasbank Para
Piyasası BSMV
Muafiyeti
Üye şirketlerimizin
Takasbank para piyasasından
yararlanmasına yönelik olarak
Takasbank, SPK, TCMB nezdinde,
konunun vergi boyutuna
ilişkin olarak da GİB nezdinde
girişimlerde bulunulmuştur.

Finansman Şirketlerinin Zorunlu
Karşılık Yükümlülüklerinin
Kaldırılması
Finansman şirketleri bankalar gibi
mevduat toplamadıkları halde,
zorunlu karşılık yükümlülüğüne tabi
tutulmuştur. Rekabet eşitsizliğinin
giderilmesi açısından finansman
şirketlerinin zorunlu karşılık
kapsamından çıkarılması gerekmektedir.
Finansman Şirketlerinin
TCMB Fonlama İmkanlarından
Yararlanabilmesi
Finansman şirketleri bankalar gibi
yurt dışı borçlanmalar ve tahvil
ihraçları üzerinden zorunlu karşılık
yükümlülüğüne tabi tutulmuştur.
Bununla birlikte finansman şirketleri
TCMB fonlama imkanlarından
yararlanamamaktadırlar. Rekabet
eşitsizliğinin giderilmesi açısından
bankalar gibi zorunlu karşılık
yükümlülüğüne tabi olan finansman
şirketlerinin de TCMB fonlama
imkanlarından yararlanabilmesini
teminen 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun
Açık Piyasa İşlemleri başlıklı
52. maddesinin kapsamının, işlemin
özelliğine göre üye şirketlerimizi de
kapsayacak şekilde genişletilmesi talep
edilmiştir.
Finansman Şirketleri İçin Artırılmış
Genel Karşılık Uygulamasının
Bankalarla Paralel Hale Getirilmesi
Bankalar ile finansman şirketleri
arasında rekabet eşitsizliği yaratan
genel karşılık uygulamasının bankalarla
paralel hale getirilmesi için “Finansal
Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları
ve Finansal Tabloları Hakkında
Yönetmelik”te değişiklik talep edilmiştir.
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Yurt Dışı Borçlanmalarda Stopaj
Yükümlülüğü
Finansman şirketlerinin ve diğer üye
şirketlerin fonlama alternatiflerini
artırmak ve KOBİ’lerin yatırım
finansman maliyetlerini indirebilmek
için bir yıldan uzun vadeli yurt dışı
bono ihraçlarında stopaj oranının %0
olarak belirlenmesini teminen Gelir
Vergisi Kanunu’nun 94. maddesine
istinaden çıkarılmış Bakanlar Kurulu
kararında değişiklik yapılması talep
edilmiştir.
Döviz Kredisi Kullandırma Yetkisi
Bankalar ile benzer faaliyetlerde
bulunan finansman şirketlerine
de döviz kredisi kullandırabilme
yetkisi verilerek rekabet ortamının
iyileştirilmesinin sağlanması için,
Türk Parasını Koruma hakkında 32
sayılı Kararın 17/b maddesinde gerekli
değişikliğe gidilmesi talep edilmiştir.
Takasbank Para Piyasası
Üye şirketlerimizin Takasbank para
piyasasından yararlanmasına yönelik
olarak Takasbank, SPK, TCMB nezdinde,
konunun vergi boyutuna ilişkin
olarak da GİB nezdinde girişimlerde
bulunulmuştur.
Gerekli izinler alınmış olup Takasbank
tarafından konuya ilişkin düzenleme
yapılması beklenmektedir. Yapılan
girişimler neticesinde üye şirketlerimiz
resmi bir piyasadan fon sağlama ve
fazla fonlarını değerlendirme imkanına
kavuşmuş olacaktır.
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EĞİTİM FAALİYETLERİ VE FİNANSAL
OKUR YAZARLIK
2014 yılı, FKB’nin eğitim alanında
başarılı çalışmalara imza attığı bir yıl
olmuştur. Birlik; İstanbul Finans Merkezi
ve Finansal Tüketicinin Korunması
eylem planları kapsamında, diğer
kamu kuruluşları ve üniversitelerle
işbirliği içerisinde değişik eğitim ve
sertifika programları düzenlemeyi
hedeflemektedir.
FKB’nin eğitim ve finansal okuryazarlık
ile ilgili çalışmaları 2015 yılında artan
bir hızla devam edecektir.
Finansal Okur Yazarlık
FKB, 10. Kalkınma Planı çerçevesinde
Başbakanlık Genelgesi ile başlatılan
ve Sermaye Piyasası Kurulu
koordinasyonunda yürütülen Finansal
Erişim, Finansal Eğitim, Finansal
Tüketicinin Korunması Stratejisi ve
Eylem Planları’na, özellikle KOBİ’ler
için, Türkiye’de finansal okur yazarlığın
artırılması amacıyla yapılacak her
türlü çalışma ve eylem planlarının
içinde gönüllü olarak yer almayı
hedeflemektedir. FKB, söz konusu
çalışmalar kapsamında Finansal
Tüketicinin Korunması Eylem Planı
içerisinde görev üstlenen kurumlar
arasında bulunmaktadır.
FKB ve Marmara Üniversitesi
İşbirliği

değerlerle birlikte danışmanlık nosyonu
kazandırılması da hedeflenmiştir.
Bu sayede, hem şirketlerde hem de
sektörün genelinde hizmet kalitesi ve
müşteri memnuniyeti artacaktır.
Sektör Eğitimleri
Birliğimiz her üç sektörde de
insan kaynağının kendi alanındaki
uzmanlığının derinleştirilmesi ve paydaş
alanlarda uzmanlık geliştirilebilmesi
için düzenlediği faaliyetlerde sektör
çalışanlarına teknik ve kişisel gelişim
eğitimleri vermektedir.

Finansal Okur
Yazarlık
2014 yılı, Birliğin eğitim alanında
başarılı çalışmalara imza attığı
bir yıl olmuştur.

Teknik eğitimlerin içerisinde mevzuat,
hukuk, şirket değerlendirme teknikleri,
muhasebe ana başlıkları yer alırken,
kişisel gelişim eğitimleri de üçer
aylık dönemlerde açıklanan eğitim
takviminde önemli bir yer tutmaktadır.
FKB tarafından üç sektör arasındaki
sinerjinin artırılması için Haziran
ayından beri verilen farklı içerikteki
eğitimlerle sektör çalışanlarına kapsamlı
bilgi aktarımı gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu eğitimlerle hem bu üç sektörde
hali hazırda istihdam edilen, hem
de önümüzdeki dönemde istihdam
edilecek personelin niteliğinin üst
seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır.
FKB, bu noktada konusunda uzman
personelin hem sektörlerin itibarını
yükselteceğine, hem de Türk
ekonomisine katkı sağlayacağına
inanmaktadır.

FKB tarafından Marmara Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM) işbirliği
ile Marmara Üniversitesi Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksekokulu yönetiminde
başlatılan Sertifika Programı sayesinde
üç sektördeki çalışanlara mesleki,
finansal, ticari ve hukuki bilgi donanımı
sağlanırken; mesleğin gerektirdiği etik
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Sertifika
Programı
FKB’nin, Marmara Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi (MÜSEM)
işbirliğinde düzenlediği ‘Finansal
Kurumlarda Temel Uzmanlık’
sertifika programının ilki
tamamlandı.

Düzenlenen Eğitimler ve Sertifika
Programları
FKB ve Marmara Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen
Sertifika Programı
FKB’nin, finansal kiralama, faktoring
ve finansman şirketleri sektörlerinde
mesleki gelişimin desteklenmesi
amacıyla Marmara Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi (MÜSEM) işbirliğinde
düzenlediği ‘Finansal Kurumlarda Temel
Uzmanlık’ sertifika programının ilki
tamamlanmıştır.
FKB ile MÜSEM arasında imzalanan
protokolle hayata geçirilen programda
Marmara Üniversitesi’nin öğretim
üyeleri ile birlikte finansal kiralama,
faktoring ve finansman şirketlerinden,
eğitim tecrübesi bulunan gönüllü
sektör profesyonelleri tarafından
eğitimler verilmektedir.
17 Aralık 2014 - 17 Şubat 2015
tarihleri arasında 18 günde toplam 108
saatlik eğitim programı neticesinde,
her üç sektörden programa katılan 17
öğrenci başarı sertifikası almaya hak
kazanmıştır.
Finansal Matematik Eğitimi
Eğitime katılanların; sistemlerden
bağımsız olarak, gerekli finansal
hesaplamaları yapabilmeleri, müşterilere
maliyetlerinin hesaplama yöntemleri ile
ilgili detaylı bilgi verebilmeleri, alternatif
fiyatlama teknikleri ile karşılaştırma
yapabilmeleri, ihtiyaç duyulduğunda
alternatif finansal ürünler ile ilgili
müşterilere danışmanlık yapabilmeleri
ve müşterilere verilen hizmet kalitesinin
artırılması hedeflenen eğitim iki kez
gerçekleştirilmiş ve toplam 41 kişi
faydalanmıştır.

Mali Analiz Eğitimi
Mali tablolar ve tabloların analiz
yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılan
eğitimde, her üç sektörün müşteri
seçiminde dikkat edecekleri
unsurlara yer verilmiştir. Haziran
ve Ekim ayında olmak üzere iki kez
düzenlenen eğitimden toplam 46 kişi
faydalanmıştır.
Eğitmen: Oğuz Kemal Bulut
Karşılaştırmalı ve Uygulamalı
Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (UFRS) ve Türkiye
Muhasebe Standartları (TMS) Eğitimi
Eğitime temel muhasebe bilgisine
sahip, UFRS veya SPK düzenlemelerine
göre raporlama yapacak veya bu
raporlamaları kullanacak her düzeydeki
kurum çalışanları ile konuyu öğrenmek
isteyen herkesin katılabildiği eğitimden
12 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Oğuz Kemal Bulut
İleri Microsoft Excel Eğitimi
İleri Excel Eğitimi ile hedeflenen,
Microsoft Excel programını ileri
seviye kullanım becerisini geliştirerek,
verimliliği artırmak ve Excel’in etkin
bir şekilde raporlamalarda ve veri
analizinde kullanılmasını sağlamaktır.
Temmuz ve Aralık aylarında
düzenlenen eğitimlerden toplam 25 kişi
faydalanmıştır.
Eğitmen: Kerim Bağrıyanık

Eğitmen: Şeref Kasar
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Sosyal Stiller ve Etkili İletişim Eğitimi

Aktif - Pasif Yönetimi Eğitimi

İletişim kavramına, hem kendimizi
hem de iletişim kurduğumuz kişileri
anlamada önemli bir perspektif sunan
“Sosyal Stiller” penceresinden bakarak,
etkili iletişim kurma prensiplerinin
ve becerilerinin uygulamalı olarak
katılımcılarımızla paylaşılması
hedeflenen eğitime 13 kişi katılmıştır.

Her düzeyde çalışanın katılımı
önerilen bu program, katılımcılara
banka bilançosunu ve bilanço dışı
kalemler ile gelir tablosunu tanıtmayı,
finans dünyasının risklerinin kâra
dönük yönetimini yapmayı, türev
enstrümanları tanıtmayı, aktif-pasif
yönetimi açısından rasyo analizleri,
trend analizleri ve bunlara bağlı olarak
strateji belirlemeyi amaçlamaktadır.
Eğitimden 18 kişi faydalanmıştır.

Eğitmen: Işıl Yazıcı
MASAK Eğitimi
MASAK eğitim birimi tarafından
düzenlenen Eğitimcinin Eğitimi
doğrultusunda Birlik merkezinde
MASAK yükümlülükleri ve şüpheli
işlemlerle ilgili farkındalığı artırmayı
hedeflenen eğitim düzenlenmiştir.
Eğitimden 32 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Sibel Özata Erdoğan
Excel’de Finansal Yönetim ve İstatistik
Uygulamaları Eğitimi
Excel’de finans bilgisini geliştirmek
isteyen ve ileri Excel bilgisi almak
isteyen tüm kişilerin katılabildiği
eğitimde; Finansal Matematik
Uygulamaları, Yatırım Projelerinin
Değerlendirilmesi, Kredi Ödeme
Hesaplama Araçları, İstatiksel Analizler
ve Tanımlayıcı İstatistikler hakkında
bilgi ve örnekler verilmiştir. Eğitimden
17 kişi faydalanmıştır.

389 Kişiye
Ulaşıldı
2014 yılında düzenlenen
eğitimlere 86 şirket, 389 kişi
katılım sağlamıştır.

Eğitmen: Hakan Peksöz
4857 sayılı İş Kanunu ve Tatbikatı
Eğitimi
10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe
giren 4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte
çalışma yaşamında yeni bir döneme
girilmiştir. Onuncu yılını tamamlayan
İş Kanunu’nda halen bazı yasa
maddelerinin yorumlanmasında,
uygulamada farklılıklar yaşanmakta
ve bu farklılık Yüksek Mahkeme
kararlarıyla ortadan kaldırılmaya
çalışılmaktadır. Bu noktadan hareket
edilerek uygulamada işverenlerin en
sık karşılaştıkları sorunları 4857 sayılı
İş Kanunu çerçevesinde ve Yüksek
Mahkemenin kararları doğrultusunda
değerlendirmek üzere organize edilen
eğitimden 11 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Avukat Papatya Özçelik

Eğitmen: Kerim Bağrıyanık

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2014
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Microsoft Power Point Eğitimi

Kredi Risk İzleme Eğitimi

Faktoringde Vergi Konuları Eğitimi

Sunum becerilerinin artırılmasına
yönelik düzenlenen eğitimde sunumları
düzenlemek; animasyonlar, grafikler,
wordart ve şablonlar ile çalışarak ileri
sunum teknikleri uygulamak hakkında
bilgi verilmiştir. Düzenlenen eğitimden
14 kişi faydalanmıştır.

Eğitim, bankacılık sektöründeki yüksek
rekabet ortamında, KOBİ, ticari ve
kurumsal müşteri yöneticilerinin
kredi işlemlerinden kaynaklı riskleri
daha yakından izleyebilmelerini
hedeflemektedir. Objektif kredi ilkeleri
içinde kredi risk analizini yapmak,
NPL hacmini azaltmak ve rekabet
ortamında doğru kredi ve doğru vade
yapısı oluşturularak belirlenen hedefe
ulaşmak amaçlanmıştır. Eğitimden 22
kişi faydalanmıştır.

Faktoring vergi konuları eğitiminde
kavramsal olarak vergi ve mükellefiyet,
temel vergiler, kurumlar vergisi
beyanı, çifte vergilendirmeyi önleme
aşamaları ve transfer fiyatlandırılması
konuları hakkında bilgilerin verilmesi
hedeflenmiştir. Düzenlenen eğitimden
19 kişi faydalanmıştır.

Eğitmen: Figen Alabay

Bu eğitim programında finansal
kiralama, faktoring ve finansman
şirketlerine ilişkin muhasebe kural
ve uygulamaları “BDDK Tek Düzen
Hesap Planı ve Uygulamaları”
çerçevesinde aktarılmaktadır. Bu
kapsamda katılımcılar kurumlarının
muhasebe uygulamaları ile mali
tabloları hakkında ayrıntılı bir şekilde
bilgi sahibi olacaklardır. Bu aktarım,
gerçek hayattan gelen örnekler
ile desteklenmiş ve eğitim temel
teori-ayrıntılı uygulama yaklaşımı
ile gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen
eğitimden 22 kişi faydalanmıştır.

Eğitmen: Kerim Bağrıyanık
Zor Durumları ve Zor İnsanları
Yönetmek Eğitimi
Bu eğitimde katılımcılar, çatışma
yönetim modeli sayesinde özgüvenli
duruşlarını koruyarak taraflar
arasında işbirliği kurmayı ve o
vakayı kazan/kazan şekilde çözmeyi
deneyimleyebilmektedirler. Çatışma
ve itirazı yok saymak yerine çatışmayı
yönetmek için taktik ve yöntem
belirlemeleri amaçlanmaktadır.
Müşteriyle birebir temasta olan ve farklı
departmanlar ile çalışma ve yürütme
sorumluluğu olan tüm çalışanların
katılması hedeflenen eğitimden 13 kişi
faydalanmıştır.
Eğitmen: Ayşegül Ekmekçioğlu
Son Yasal Değişiklikler Işığında;
Sözleşmelerin - Teminatların Senetlerin Hazırlanması ve Kontrolünde
Dikkat Edilecek Hususlar Eğitimi
Finansal kiralama, faktoring ve
finansman sözleşmelerinin ve ödeme
senetlerinin ileride risk oluşturmayacak
şekilde tanzim edilmesini sağlamak
amacıyla eğitim düzenlenmiştir.
Eğitimden 23 kişi faydalanmıştır.

Temel Sigorta Eğitimi
Sigortacılığa ilişkin temel kavramların,
sigorta sözleşmeleri ve sigorta poliçesi
içerikleri, sigortalı ve sigortacının hak
ve yükümlülükleri ile sektörlerimizi
ilgilendiren başlıca sigorta branşları
hakkında bilgilerin verildiği eğitimden
16 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Merih Hamarat
Faktoringde Pazarlama Eğitimi
Eğitim ile hedeflenen katılımcıların,
faktoringin mevcut ve aday müşterilere
pazarlanmasında dikkat edilecek
hedef belirleme, ziyaret öncesi ev
ödevleri, ihtiyaçların belirlenmesi,
ürünün avantajları gibi önemli noktalar
hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.
Düzenlenen eğitimden 16 kişi
faydalanmıştır.

Eğitmenler: Talip Boz ve Gökay
Yurtoğulluları
Finansal Kurumlar Muhasebesi

Eğitmen: Oğuz Kemal Bulut

Eğitmen: Can Özyurt

Eğitmen: Av. Emel Tezcan
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2014 Yılında Düzenlenen Eğitimlerin Takvimi
Tarih
13 Haziran 2014
18-19-20 Haziran 2014

Eğitim
Finansal Matematik
Mali Analiz
Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye
23-24-25 Haziran 2014
Muhasebe Standartları (TMS)
4 Temmuz 2014
Finansal Matematik
17-18 Temmuz 2014
Microsoft İleri Excel
7 Ağustos 2014
MASAK
11-12 Ağustos 2014
Sosyal İletişim
25-26 Ağustos 2014
Excel’de Finansal Yönetim ve İstatistik Uygulamaları
8-9-10 Eylül 2014
Finansal Kurumlar Muhasebesi
18-19 Eylül 2014
Aktif Pasif Yönetimi
22 Eylül 2014
İş Kanunu ve Tatbikatı
13-14-16 Ekim 2014
Mali Analiz
20 Ekim 2014
Zor Durumları Zor İnsanları Yönetmek
22 Ekim 2014
Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri (Faktoringe Özel)
23 Ekim 2014
Faktoringde Vergi Konuları
24 Ekim 2014
Microsoft Power Point
Son Yasal Değişiklikler Işığında; Sözleşmelerin - Teminatların - Senetlerin Hazırlanması ve
11-12 Kasım 2014
Kontrolünde Dikkat Edilecek Hususlar
13-14 Kasım 2014
Kredi Risk İzleme
17-18-24-25 Kasım 2014
Microsoft Access VBA (Makro)
19 Kasım 2012
Temel Sigorta Eğitimi
2 Aralık 2014
Faktoringde Pazarlama
8-9 Aralık 2014
Microsoft İleri Excel
17 Aralık 2014 - 24 Şubat 2015 Temel Uzmanlık Sertifikası
Sektörler Bazında Eğitim Başvurularının Dağılımı
(%)
31

19
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman
50
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Başvuru
Sayısı
Faktoring
204
Finansal Kiralama
115
Finansman
70
Genel Toplam
392
Sektörler

Şirket
Sayısı
45
21
12
86
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Eğitimlere Katılan Kişi Sayıları
Mali Analiz
Finansal Matematik
MASAK
İleri Excel
Sözleşmeler ve Teminatlar
Kredi Risk İzleme
Finansal Kurumlar Muhasebesi
Faktoring Vergi Konuları
Aktif Pasif Yönetimi
Temel Uzmanlık Sertifikası
Excel’de Finansal Yönetim
Temel Sigorta
Faktoringte Pazarlama
Powerpoint
Zor Durumları Zor İnsanları Yönetmek
İletişim
UFRS
Erken Uyarı Sistemleri
İş Kanunu ve Tatbikatı

46
41
32
25
23
22
22
19
18
17
17
16
16
14
13
13
12
12
11

Eğitim Değerlendirme Anket Sonuçları
Mali Analiz
Finansal Matematik
MASAK
İleri Excel
Sözleşmeler ve Teminatlar
Kredi Risk İzleme
Finansal Kurumlar Muhasebesi
Faktoring Vergi Konuları
Aktif Pasif Yönetimi
Temel Uzmanlık Sertifikası
Excel’de Finansal Yönetim
Temel Sigorta
Faktoringte Pazarlama
Powerpoint
Zor Durumları Zor İnsanları Yönetmek
İletişim
UFRS
Erken Uyarı Sistemleri
İş Kanunu ve Tatbikatı

3,51
3,19
3,25
3,53
3,66
3,54
3,52
3,30
3,45
3,64
3,64
2,95
3,80
3,25
3,60
3,75
3,74
3,71
2,76

Ortalama Değerlendirme Notu (Maksimum 4)
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FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ
2014 YILI İLETİŞİM FAALİYETLERİ
Kurumsal Kimliğin Oluşturulması ve
Lansman
FKB’nin 2014 yılı iletişim çalışmaları;
kurumsal kimlik ve bu çerçevedeki
temel iletişim materyallerinin
oluşturulmasının ardından, Şubat
2014’te gerçekleşen lansman
basın toplantısı ile hız kazanmıştır.
FKB’nin detaylı bir şekilde kamuoyu
ile tanıştırıldığı lansman toplantısı
medyanın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2014

Önde gelen ulusal yayınlardan 34 basın
mensubunun izlediği toplantıda, FKB
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman
Z. Özger ve Başkan Vekilleri Sayın N.
Zafer Ataman ve Sayın Vahit Altun
sözcülüğünde FKB’nin kurumsal yapısı,
ilgili mevzuat, Birliğin amacı ve çatısı
altında topladığı üç sektörün mevcut
durumları ile 2014 hedefleri hakkında
bilgi aktarılmıştır.
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FKB, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde

FKB Web Sitesi Kullanıma Açıldı

FKB, Capital ve Ekonomist dergileri
tarafından bu yıl 21-22 Mart 2014
tarihlerinde 4.’sü düzenlenen; iş ve
ekonomi dünyasının fikir önderlerini
bir araya getiren Uludağ Ekonomi
Zirvesi’nin açılış günü kahvaltı
sponsorluğunu üstlenmiştir. Yoğun ilgi
gören etkinlikte, ilgi odağı kurumlardan
biri olarak Birlik ön plana çıkmıştır.

FKB’nin kurumsal kimlik çalışmalarının
hemen akabinde, tüm üyelere ve
kamuoyuna hizmet edecek kapsamlı,
kullanıcı dostu ve fonksiyonel bir web
sitesi için hazırlıklar başlatılmış ve
29 Nisan 2014 tarihi itibarıyla web
sitesi kullanıma açılmıştır.
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www.fkb.org.tr adresinden ulaşılan web
sitesi, Birlik ve mevzuatlarla ilgili tüm
gerekli bilgilerin yanı sıra sektörlere
ilişkin güncel rapor ve istatistikleri de
içeren bölümleri ile zengin bir bilgi
kaynağı görevi üstlenmektedir.

Genel kullanıcıların yanı sıra üyeler için
kendi sektörleri özelinde ek ve detay
bilgilere ulaşma özelliklerine de sahip
olan web sitesi; aynı zamanda etkinlik
ve eğitim duyuruları için de etkili bir
iletişim aracı haline gelmiştir.
Reklam Konsepti
“Birlikten Kuvvet Doğar” sloganı ile,
üç sektörün bir çatı altında temsil
edilmesinden doğan güç ve sinerjinin
altını çizen, kurumsal imaja dayalı ilan
çalışmaları uygulamaya konulmuştur.
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FKB 2. Olağan Genel Kurulu
Gerçekleşti
29 Nisan 2014 tarihinde, Başbakan
Yardımcısı Sayın Ali Babacan, BDDK
Başkanı Sayın Mukim Öztekin ve SPK
Başkanı Sayın Vahdettin Ertaş’ın değerli
katılımları ile gerçekleşen FKB 2. Olağan
Genel Kurul Toplantısı üyelerin,
ekonomi-finans camiasının önde gelen
isimlerinin ve medya mensuplarının
yoğun ilgisini görmüştür.
Genel Kurul ile ilgili haberler toplam
32 gazetede, 2 haftalık dergide, 3 TV
kanalında ve 60 adet web sitesinde
yansıma bulmuştur.
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2014 Yılı İlk Yarı Değerlendirme
Basın Toplantısı
Eylül 2014 tarihinde ekonomi/finans
medyasının önde gelen editörlerinin
katılımı ile düzenlenen basın
toplantısında, FKB’nin 2014 yılı ilk
yarı finansal göstergeleri ve büyüme
rakamları paylaşılmıştır. Ayrıca, her
bir sektörün 2014 yılı sonuna ilişkin
beklentileri de aktarılmıştır.
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Medya İşbirlikleri
2014 yılında, Hürriyet gazetesi, Sabah
gazetesi ve Grup yayınları ile yapılan
işbirliği anlaşmaları kapsamında
15 günde bir Faktoring, finansal
kiralama ve finansman şirketleri
sektörlerine ilişkin güncel konuları
ve sektörlerle ilgili önemli gelişmeleri
okuyucuların bilgisine sunan Finansal
Yaşam ve Finansal Bakış sayfalarının
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu sayfalarda Birliğin çalışmaları
da ilk ağızdan aktarılmıştır. Ekonomi
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fikir önderleri, sektör temsilcileri ve
okuyucular tarafından büyük ilgi gören
sayfalar; sektörlerle ilgili güncel bilgi
kaynakları haline gelmiştir.
Birlik Olarak Yıl Boyunca İştirak
Edilen Önemli Etkinlikler
• Gaziantep Genç İşadamları Derneği
Alternatif Finans Sistemleri
Bilgilendirme Toplantısı (Eylül 2014)
• 18. Türkiye İç Denetim Kongresi (Ekim
2014)
• 3. Yıllık Operasyonel Leasing Kongresi
(Kasım 2014)

FKB Yıllık Medya Performansı Özeti
2014 yılı boyunca gerçekleştirilen
medya çalışmaları (basın toplantıları,
özel haber çalışmaları, röportajlar
vb.) kapsamında yazılı basında 303,
tematik TV kanallarında 16, internet
mecralarında ise 683 haber yansıması
elde edilmiştir.
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Üye Listesi

Finansal Kiralama Sektörü
1

A&T Finansal Kiralama A.Ş.

2

Ak Finansal Kiralama A.Ş.

3

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.

4

Anadolu Finansal Kiralama A.Ş.

5

Arı Finansal Kiralama A.Ş.

6

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.

7

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.

8

De Lage Landen Finansal Kiralama A.Ş.

9

Deniz Finansal Kiralama A.Ş.

10 Enka Finansal Kiralama A.Ş.
11

FFK Fon Finansal Kiralama A.Ş.

12 Finans Finansal Kiralama A.Ş.
13 Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
14 Haliç Finansal Kiralama A.Ş.
15 Halk Finansal Kiralama A.Ş.
16 Harman Finansal Kiralama A.Ş.
17 ING Finansal Kiralama A.Ş.
18 İş Finansal Kiralama A.Ş.
19 Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.
20 Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş.
21 Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.
22 Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
23 Smart Finansal Kiralama A.Ş.
24 Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
25 Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
26 VFS Finansal Kiralama A.Ş.
27 Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.
28 Yatırım Finansal Kiralama A.Ş.

38 Arena Faktoring A.Ş.

79 Lider Faktoring A.Ş.

39 As Faktoring A.Ş.

80 Makro Faktoring A.Ş.

40 Atak Faktoring A.Ş.

81 Merkez Faktoring A.Ş.

41 Atılım Faktoring A.Ş.

82 Mert Finans Faktoring A.Ş.

42 Başer Faktoring A.Ş.

83 Met-Ay Faktoring A.Ş.

43 Bayramoğlu Faktoring A.Ş.

84 MNG Faktoring A.Ş.

44 Berg Faktoring A.Ş.

85 Optima Faktoring A.Ş.

45 C Faktoring A.Ş.

86 Pamuk Faktoring A.Ş.

46 Ce-Sa Faktoring A.Ş.

87 Para Finans Faktoring A.Ş.

47 Creditwest Faktoring A.Ş.

88 Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.

48 Çağdaş Faktoring A.Ş.

89 Sardes Faktoring A.Ş.

49 Çözüm Faktoring A.Ş.

90 Strateji Faktoring A.Ş.

50 De Lage Landen Faktoring A.Ş.

91 Sümer Faktoring A.Ş.

51 Değer Faktoring A.Ş.

92 Şeker Faktoring A.Ş.

52 Demir Faktoring A.Ş.

93 Şirinoğlu Faktoring AŞ.

53 Deniz Faktoring A.Ş.

94 Tam Faktoring A.Ş.

54 Destek Faktoring A.Ş.

95 TEB Faktoring A.Ş.

55 Devir Faktoring A.Ş.

96 Trend Faktoring A.Ş.

56 Doğa Faktoring A.Ş.

97 Tuna Faktoring A.Ş.

57 Doğan Faktoring A.Ş.

98 Turkish Faktoring A.Ş.

58 Eko Faktoring A.Ş.

99 Ulusal Faktoring A.Ş.

59 Ekspo Faktoring A.Ş.
60 Eren Faktoring A.Ş.
61 Erişim Faktoring A.Ş.
62 Fiba Faktoring A.Ş.
63 Finans Faktoring A.Ş.
64 First Faktoring A.Ş.
65 Garanti Faktoring A.Ş.
66 Global Faktoring Hizm. A.Ş.

100 Vakıf Factoring Hizmetleri A.Ş.
101 VDF Faktoring Hizm.A.Ş.
102 Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
103 Yaşar Faktoring A.Ş.
104 Yeditepe Faktoring A.Ş.
105 Zorlu Faktoring A.Ş.

Finansman Sektörü

67 GSD Faktoring A.Ş.

106 ALJ Finansman A.Ş.

68 Halk Faktoring A.Ş.

107 DD Finansman A.Ş.

69 Huzur Faktoring A.Ş.

108 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.

70 ING Faktoring A.Ş.

109 Koç Finansman A.Ş.

30 ABC Faktoring A.Ş.
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110 Man Finansman A.Ş.

31 Acar Faktoring A.Ş.

72 İstanbul Faktoring A.Ş.

111 Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.

32 ACL Faktoring. A.Ş.

73 Kapital Faktoring A.Ş.

112 Orfin Finansman A.Ş.

33 Ak Faktoring A.Ş.

74 Katar Faktoring A.Ş.

113 PSA Finansman A.Ş.

34 Akdeniz Faktoring A.Ş.

75 Kent Faktoring A.Ş.

114 Şeker Finansman A.Ş.

35 Akın Faktoring A.Ş.

76 Kıbrıs İktisat Faktoring A.Ş.

115 TEB Finansman A.Ş.

36 Anadolu Faktoring A.Ş.

77 Kredi Alta Faktoring A.Ş.

116 VFS Finansman A.Ş.

37 Analiz Faktoring A.Ş.

78 Kredi Finans Faktoring Hizm.A.Ş.

117 Volkswagen Doğuş Finansmanı A.Ş.

29 Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.

Faktoring Sektörü
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Iş Faktoring A.Ş.
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği

31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği

31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu’na
Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin (“Birlik”) 31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal durum tablosu ile aynı tarihte
sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli
muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
Birlik yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan
ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim,
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız
Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal
tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin
uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi
de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim
prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir,
ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak
finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, Birlik yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve
yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre bireysel finansal tablolar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları’na
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
1. TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Birlik’in 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal
tabloların, kanun ile Birlik esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
2. TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep
edilen belgeleri vermiştir.
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız denetimden
geçmiş
31 Aralık 2014

Geçmiş dönem
Bağımsız denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013

5.752.135
10.579
1.875

4.834.676
133.236
381.800
414
414
266
-

5.764.589

5.350.392

305.000
1.530.672
185.382
5.560

-

Toplam duran varlıklar

2.026.614

-

Toplam varlıklar

7.791.203

5.350.392

Notlar
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

3
4
5
6
7

Toplam dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Bağlı ortaklıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız denetimden
geçmiş
31 Aralık 2014

Geçmiş dönem
Bağımsız denetimden
geçmiş
31 Aralık 2013

217.012
217.012
120.014
58.520
57.300
1.220
2.021.333
9.191
1.543

30.801
12.066
18.735
41.415
1.597
1.597
1.633.600
-

2.427.613

1.707.413

19.835

948

19.835

948

Toplam yükümlülükler

2.447.448

1.708.361

Özkaynaklar
Birikmiş gelirler
Net dönem kârı

3.642.031
1.701.724

3.642.031

Toplam özkaynaklar

5.343.755

3.642.031

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

7.791.203

5.350.392

Notlar
Yükümlülükler ve Özkaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

11
19

12
19
14

Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
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1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar
Kâr veya zarar kısmı
Masraf iştirak payı
Giriş aidatı
Diğer gelirler

15
15

Brüt kâr
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler

16
17

Faaliyet kârı
Finansal gelirler
Kambiyo kâr zararı
Net dönem kârı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Toplam kapsamlı gelir

70

18

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak 2014 31 Aralık 2014

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
25 Temmuz 2013 31 Aralık 2013

5.813.467
80.000
46.776

2.707.200
1.145.000
-

5.940.243

3.852.200

(4.846.100)
2.199

(244.200)
1.689

1.096.342

3.609.689

606.405
(1.023)

32.342
-

1.701.724

3.642.031

-

-

1.701.724

3.642.031
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1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel özkaynak değişim tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Sermaye

Geçmiş yıllar
kâr/zararları

Net dönem kârı

Toplam özkaynak

25 Temmuz 2013 itibariyle bakiye

-

-

-

-

Geçmiş yıllar kâr/(zararına) transfer
Net dönem kârı

-

-

3.642.031

3.642.031

Toplam kapsamlı gider

-

-

3.642.031

3.642.031

31 Aralık 2013 itibariyle bakiye

-

-

3.642.031

3.642.031

Geçmiş yıllar kâr/(zararına) transfer
Net dönem kârı

-

3.642.031
-

(3.642.031)
1.701.724

1.701.724

Toplam kapsamlı gelir

-

3.642.031

1.701.724

5.343.755

31 Aralık 2014 itibariyle bakiye

-

3.642.031

1.701.724

5.343.755
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1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen kâr
Dönem kârı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Ertelenmiş masraf iştirak payları
Giriş aidatı ve masraf iştirak payı tahakkukları
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin karşılığı
Faiz geliri

Cari dönem
Geçmiş dönem
Bağımsız
Bağımsız
denetimden geçmiş
denetimden geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2014 25 Temmuz - 31 Aralık 2013

1.701.724

3.642.031

387.733
203.118
18.887
9.191
(606.405)

1.633.600
(381.800)
948
(32.342)

1.714.248

4.862.437

133.236
366.341
(1.875)
186.211
78.599
58.466

(133.236)
(680)
30.801
11.327
31.685

2.535.226

4.802.334

18

584.939

19.651

8,9

(1.919.172)
(305.000)

-

(1.639.233)

19.651

Finansman faaliyetlerinden nakit akışı
Alınan krediler
Sermaye artışı
İlişkili taraflara borçlar

-

-

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

-

-

15
8,9
13
18

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet kârı
Finansal yatırımlardaki değişim
Ticari alacaklar, diğer alacaklar ve peşin ödenmiş giderlerdeki değişim
Diğer dönen varlıklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
Diğer borçlardaki değişim

4
5,6
11
13
12

Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Alınan faizler
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan
nakit çıkışları
Bağlı ortaklık kuruluşundan kaynaklanan nakit çıkışları
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit

Nakit hareketlerindeki net değişim
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler

3

895.993
4.821.985

4.821.985
-

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değerler

3

5.717.978

4.821.985
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1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1. Birlik’in organizasyonu ve faaliyet konusu
6361 sayılı Kanun öncesi benzer faaliyetleri üstlenen, Finansal Kiralama Derneği, Faktoring Derneği ve Tüketici Finansmanı
Şirketleri Derneği, Birliğin kuruluşu sonrası faaliyetlerine gerek olmadığına karar verilerek tasfiye edilmiştir.
Birlik, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereğince 25 Temmuz 2013 tarihinde
kurulmuştur. Birlik Geçici yönetim kurulu Finansal Kiralama Derneği, Faktoring Derneği ve Tüketici Finansmanı Şirketleri
Derneği’nin yönetim kurulu üyelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş, daha sonra 22 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen
Genel Kurul toplantısında asıl Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilmiştir.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği (“Birlik”) Türkiye’de faaliyet göstermekte olup Yönetim Merkezi;
Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak, No:13 River Plaza Kat:18 Ofis No: 48-49 34394 Şişli, İstanbul, Türkiye
adresinde bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla çalışan sayısı 11’dır (31 Aralık 2013: 8).
Türkiye’de faaliyet gösteren bütün finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, Kanun hükümlerine gore faaliyet izni
aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birlik’e üye olmak, bu Statü hükümlerine uymak ve Birliğin yetkili organlarının aldığı
kararları uygulamak zorundadırlar.
Faaliyet Konusu:
Birlik, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereğince kurulmuş tüzel kişiliği haiz ve kamu
kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Birlik’in amacı serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, sektörlerin düzenleme ilke ve kuralları
doğrultusunda şirketlerin hak ve menfaatlerini savunmak, sektörlerin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması, ilgili mesleklerin
gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmaktır.
Birlik bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki görevleri yürütür:
a) Sektörlerin ve ilgili mesleklerin geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmak ve kararlar almak,
b) Şirketlerin uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını belirlemek,
c) Meslek ilkelerini ve etik ilkeleri belirlemek suretiyle şirketlerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde
ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
d) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurum’ca alınması istenilen tedbirleri şirketlere bildirmek
e) Rekabetçi ortamın korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak,
f) Yurt içinde ve yurt dışında sektörleri temsil etmek, tanıtmak ve bu konuda kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarda
bulunmak
g) Ekonomi, mali sektör ve kendi sistemindeki yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleyerek toplayacağı bilgileri üyelerine ve ilgililere
ulaştırmak,
ğ) Şirket ve sektörlerle ilgili olan konularda resmi makam ve kuruluşlara genel mahiyette istişari mütalaa vermek
h) Şirketler arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirecek kararlar almak,
ı) Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek,
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31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

i) Şirket ve sektörlerin gizlilik niteliği taşımayan istatistiklerini toplamak ve kamuoyuna duyurmak,
k) Sektörle ilgili düzenlemeleri takip etmek ve bu düzenlemeleri şirketlere duyurmak,
l) İlgili mevzuat çerçevesinde şirketlerin ilan ve reklamlarda uyacakları esasları belirlemek,
m) Alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak uymayan şirketler hakkında Kanun
kapsamında idari para cezası kararı vermek,
n) Sektörlerle ilgil konularda seminer, sempozyum, konferans vb. eğitim programları düzenlemek,
o) Şirketlerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu kararına istisnaden dava açmak,
p) Kurumca alınması istenen tedbirleri almak,
r) Finansal kiralama sözleşmelerinin tutulacak özel sicile tesciline ilişkin usul ve esasları Kurul’un uygun görüşünü alarak
belirlemek,
s) Faktoring şirketleri ile bankaların, fatura bilgileri de dahil olmak üzere devir aldıkları alacaklarla ilgili bilgileri, Risk Merkezi
nezdinde ve Birliğin uygun göreceği bir şekilde toplulaştırmak, bilgilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
t) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Finansal Tabloların Onaylanması:
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar, Birlik’in Yönetim Kurulu
tarafından 31 Mart 2015 tarihinde onaylanmıştır ve 11 Nisan 2015 tarihinde Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Mevzuat
çerçevesinde Birlik’in yetkili kurullarının ve düzenleyici kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
A. Sunuma ilişkin temel esaslar
Uygulanan muhasebe standartları
Birlik, yasal defterlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından
yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak tutmaktadır.
Birlik, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde tüm
işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek, finansal raporlarını bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek
biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde
düzenlemek zorundadır.
Finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, KGK tarafından 20 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve
Kullanım Rehberi”nde belirtilen esaslar kullanılmıştır.
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31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Finansal tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre Birlik’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi
tutularak hazırlanmıştır. Bu düzeltmelerin başlıcaları;
• TMS 18‘e uygun olarak hasılatın muhasebeleşmesi ile ilgili düzeltmeler
• TMS 19’a uygun olarak kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
• Finansal yatırımların değerlemesinden oluşmaktadır.
Birlik’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda
özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Birlik’in mali durumu ve performansı üzerindeki
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin anlamına açıklık
getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas
büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Birlik’in finansal durumu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde
gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün
sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde
kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi
benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorum Birlik için geçerli
değildir ve Birlik’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları
(Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki
değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik,
değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri
düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Birlik’in finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
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TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme - Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin
devamlılığı (Değişiklik)
Standarda getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir
karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna
getirmektedir. Söz konusu standardın Birlik’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna
getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9
Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu
değişikliğin Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve
Birlik tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Birlik aksi
belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar - Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli
olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına
ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü
etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Birlik, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
TMS 19 - Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne alınmalıdır.
Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak
yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik,
1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin
Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
TFRS 11 - Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için
değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek
faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer
alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, TFRS
3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
değişikliğin Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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TMS 16 ve TMS 38 - Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (TMS 16 ve TMS
38’deki Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış
ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır.
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
TMS 16’da, “taşıyıcı bitkiler”in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması,
kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden
fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir
kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik
taşıyıcı bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve “maliyet modeli” ya
da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri
düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Birlik için geçerli değildir ve
Birlik’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ile
ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010-2012 Dönemi

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır.
Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya
da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kâr veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme
birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir.
İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur
i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri
belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük
olarak uygulanacaktır.

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu
açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011-2013 Dönemi

TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam
istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa
kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere
de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS
40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Birlik’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış
yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış
fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz
KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Birlik finansal
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. Söz
konusu değişikliklerin Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi beklenmemektedir.
Yıllık İyileştirmeler - 2010-2012 Dönemi

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin
önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
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Yıllık İyileştirmeler - 2011-2013 Dönemi
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır. Standarttaki yeni
beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan
sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan
varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15,
1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e
geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama.
Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo
dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Birlik’in finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar - Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek olan ve
sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS
9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım
özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha
zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü
muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer
işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki
düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kâr veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri
sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe
uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak
2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca,
finansal araçların muhasebesi değiştirilmeden ‘kendi kredi riski’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin
verilmektedir.
Birlik, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 27 - Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (UMS 27’de Değişiklik)
Ağustos 2014’te UMSK, işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların
muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için UMS 27’de değişiklik yapmıştır.
Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• UFRS 9 (veya UMS 39)’a göre
veya
• özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin
verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz konusu değişikliğin Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerindeki
etkileri değerlendirilmektedir.
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UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
UMSK, Eylül 2014’te UFRS’lerdeki yıllık iyileştirmelerini, “UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır.
Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik
getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir:
• UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler - elden çıkarma yöntemlerinde değişiklik
• UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar - hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 7’ye ara dönem özet finansal tablolara
uygulanabilirliği
• UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar - iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu
• UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama - bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’ açıklanması
Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir
UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları Değişiklikler
UMSK, Eylül 2014’te, UFRS 10 ve UMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele
almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir
yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3’te tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya
katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa
kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç
veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin
bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları
gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Birlik’in finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (UFRS 10 ve UMS 28’de
Değişiklik)
UMSK, Aralık 2014’te, UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında
ortaya çıkan konuları ele almak için UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28’de değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Birlik için
geçerli değildir ve Birlik’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UMS 1: Açıklama İnisiyatifi (UMS 1’de Değişiklik)
UMSK, Aralık 2014’te, UMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, Dipnot yapısı,
Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin
sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık
raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Birlik’in finansal tablo dipnotları
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
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B. ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
(a) Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadeli ve vadesiz mevduattan oluşmaktadır.
(b) Finansal Araçlar

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler, kısa dönem fiyat ve marj dalgalanmalarından kâr sağlamak amacıyla alınan veya kısa
dönemde kâr sağlamak amacıyla hazırlanmış bir portföyde bulunan menkul kıymetlerdir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde rayiç değerleri üzerinden değerlenir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin rayiç değerlerinin belirlenmesinde çıkış fiyatını yansıttığı kabul edilen bilanço tarihi
itibarıyla oluşan kapanış günündeki satış fiyatı baz alınmıştır.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin rayiç değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan kâr veya zarar gelir tablosunda “Diğer
gelir/gider”e dahil edilir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler işlem tarihi esasına göre kayda alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır.
c) Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyetten birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararları düşülerek ifade edilir. Amortisman, aşağıda
belirtilen tahmini faydalı ömür sürelerine dayanarak düz amortisman yönteminin kullanılmasıyla ilgili varlıkların tahmini
faydalı ömürleri üzerinden gider yazmak üzere hesaplanmaktadır:
Yıllar
Makine ve cihazlar
Özel Maliyetler

3-5
5

Ayrı bir şekilde muhasebeleştirilen bir maddi duran varlık kalemine ait bir bileşeni değiştirme sırasında uğranılan gider aktifleştirilir
ve değiştirilen bileşenin defter değeri gider olarak yazılır. Devamındaki giderler, sadece ilgili maddi duran varlık kaleminin
gelecekteki ekonomik faydalarını arttırması halinde aktifleştirilir. Diğer tüm giderler, uğranılan gider olarak kapsamlı gelir
raporunda muhasebeleştirilir.
d) Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan varlıklar lisans bedellerinden oluşmaktadır. Amortisman, normal amortisman yöntemine göre belirlenen faydalı
ömrü üzerinden hesaplanmıştır. Belirlenen faydalı ömürler ve amortisman yöntemi her raporlama dönemi sonunda belirlenen
kullanım ömürlerindekindeki herhangi bir değişiklik etkisiyle birlikte kontrol edilir.
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(e) Çalışanlara sağlanan faydalar

Kıdem tazminatı karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma
durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz
konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğması beklenen
yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Birlik’in çalışanların ağırlıklı olarak emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğünün
bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Birlik’in yükümlülüklerinin
tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür.
İskonto oranı emeklilik taahhütlerinin vadeleri ile uyumlu dönemler için ve taahhüt edilen yükümlülüklerin ödenmesinde
kullanılacak para birimi cinsinden tahmin edilmiş olup 31 Aralık 2014 tarihli hesaplamaya göre yıllara göre değişen iskonto
oranı kullanılmıştır. Uzun vadeli enflasyon tahminleri için de iskonto oranı tahminleri ile uyumlu bir yaklaşım benimsenmiş
yıllara göre değişen enflasyon oranları kullanılmıştır.
İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Birlik’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da
dikkate alınır. Çalışanların isteğe bağlı ayrılma oranlarının, geçmiş hizmet süresine tabi olacağı varsayılır ve geçmiş tecrübenin
analizi yapılarak toplam kıdem tazminatı yükümlülüğünü hesaplamak için varsayılan, gelecekte beklenen isteğe bağlı ayrılma
beklentisi hesaplamaya yansıtılır. Buna göre yapılan aktüeryal hesaplamalarda çalışanların kendi isteğiyle ayrılma olasılığı,
geçmiş hizmet süresi arttıkça azalan oranlarda olacak şekilde hesaplamaya dahil edilir.
(f) Masraf iştirak payı, giriş aidatı ve faiz gelirleri/giderleri

Masraf iştirak payı ve giriş aidatı
Giriş aidatı gelirleri ilgili sektör bütçesine tahsis edilmek üzere şirketlerin bir defa için verecekleri ve tutarı Birlik tarafından
saptanacak ücretlerden oluşmaktadır. Masraf iştirak payları ise, yapılacak bütçeler sonrası ortaya çıkan, tutarı Birlik Yönetim
Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul tarafından onaylanan Birlik ve sektör masraflarına katılım ücretlerinden
oluşmaktadır.
Gelirler, hizmetin verilmesi, hizmet ile ilgili risk ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde
belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Birlik’e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek
bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır.
Giriş aidatları üyelik işlemi tamamlandığında, masraf iştirak payları ise ilgili olduğu hizmet dönemini takiben hizmetin ifası ile
gelir tablosuna yansıtılır.

Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
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(g) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Birlik kurumlar vergisi mükellefi değildir. Diğer taraftan, katma değer vergisi mükellefiyeti de
bulunmamaktadır. Ancak, Birlik’in yaptığı işlemlere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar için damga vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
(h) Kur değişiminin etkileri
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan; yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve
borçlar ise, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurundan Türk lirasına çevrilir. Yabancı para cinsinden
olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler, ilgili dönemin gelir tablosuna dahil edilir.
(i) Ticari borçlar
Ticari borçlar, gerçekleşmiş mal ve hizmet alımları ile ilgili faturalanmış ya da faturalanmamış tutarları ihtiva etmekte olup,
vadeleri 3 aydan kısa olan borçlardan oluşmaktadır.
(j) Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem kârına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm
olayları kapsar. Birlik, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
(k) Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması,
yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı
konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak
ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Birlik’ten kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu
yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve notlarda açıklanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Birlik’in karşılık, şarta
bağlı yükümlülük ve varlıkları bulunmamaktadır.
(l) İlişkili taraflar
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Birlik ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i) Birlik üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) Birlik üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) Birlik veya Birlik’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.
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b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Birlik ile ilişkili sayılır:
(i) İşletme ve Birlik’in aynı grubun üyesi olması halinde,
(ii) İşletme’nin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş ortaklığı olması
halinde,
(iii) her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde,
(iv) işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü işletmenin iştiraki
olması halinde,
(v) İşletme’nin, Birlik’in ya da Birlik ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan
fayda plânlarının olması halinde (Birlik’in kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de Birlik ile
ilişkilidir),
(vi) İşletme’nin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde,
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu işletmenin
(ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde.
3. Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Banka
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

7.022

1.363

24.626
5.720.487

221.330
4.611.983

5.752.135

4.834.676

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli TL mevduatların yıllık ağırlıklı faiz oranı %7,5 ile %10,2 arasında
değişmekte olup (31 Aralık 2013: %6,5 - %9), tahakkuk eden faiz tutarı 34.157 TL’dir (31 Aralık 2013: 12.691 TL). Bankalarda
bulunan TL mevduatın vade tarihleri 2 Ocak 2015 ile 16 Ocak 2015 arasında değişmektedir (31 Aralık 2013: 17 Ocak 2014 3 Şubat 2014).
Nakit akımı tablosuna baz olan hazır değerler aşağıdaki gibidir:

Hazır değerler
Eksi: Faiz tahakkukları
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31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

5.752.135
(34.157)

4.834.676
(12.691)

5.717.978

4.821.985
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4. Finansal yatırımlar
Alım - satım amaçlı finansal varlıklar;
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

-

133.236

-

133.236

Yatırım fonları

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, yatırım fonları, Vakıfbank B tipi likit fon’dan oluşmakta olup bilanço tarihi itibarıyla kapanış
günündeki satış fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulmuştur.
5. Ticari alacaklar
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, Birlik’in ticari alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: üyelerden olan 125.000 TL giriş aidatı
ile 256.800 TL masraf iştirak payı gelir tahakkukları).
6. Diğer alacaklar
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

-

414

-

414

Mobilya ve
demirbaşlar

Özel Maliyetler

Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2014 tarihindeki açılış bakiyesi
Alımlar

306.666

1.407.475

1.714.141

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kapanış bakiyesi

306.666

1.407.475

1.714.141

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2014 tarihindeki açılış bakiyesi
Cari yıl amortismanları

(37.761)

(145.708)

(183.469)

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kapanış bakiyesi
Net defter değeri

(37.761)
268.905

(145.708)
1.261.767

(183.469)
1.530.672

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar

7. Peşin ödenmiş giderler
Peşin ödenmiş giderler, 10.579 TL tutarındaki personel sağlık sigortasından oluşmaktadır.
8. Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
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9. Maddi olmayan duran varlıklar
Haklar

Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Alımlar

205.031

205.031

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi

205.031

205.031

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Cari yıl itfa payları

(19.649)

(19.649)

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi

(19.649)

(19.649)

Net defter değeri

185.382

185.382

10. Bağlı ortaklıklar
7 Ocak 2014 tarihli, 2014/2, 2014/3 ve 2014/4 numaralı yönetim kurulu kararları gereği Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Birliği’nin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere ve Birlik’e sürekli gelir temin edebilmek
için 6361 sayılı ilgili kanun hükümlerine göre iktisadi işletmeler kurulmasına karar verilmiştir.
İktisadi işletmelerin faaliyet konusu sırasıyla,
• İlgili kanunun 21. ve 22. maddelerinde belirtilen tescil işlemleri ile ilgili sistemin kurulması için gerekli yatırımları yapmak ve
bu amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek,
• İlgili kanunun ‘Merkezi Fatura Kaydı’ başlıklı 43. maddesinde Faktoring şirketleri ile bankaların, fatura bilgileri de dahil olmak
üzere devir aldıkları alacaklarla ilgili bilgileri toplulaştıracağı sistemin kurulması için gerekli yatırımları yapmak,
• Türkiye’de Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri işlemlerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik
faaliyetleri yürütmektir.
Birlik’in bağlı ortaklıkları olan iktisadi işletmeler aşağıdaki gibidir:
Ünvanı
Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi
Faktoring İktisadi İşletmesi
Birlik İktisadi İşletmesi
Toplam
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Adres (Şehir/Ülke)
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye

Pay Oranı

Ödenmiş
Sermaye Tutarı

%100
%100
%100

100.000
100.000
105.000
305.000
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11. Ticari borçlar
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

217.012
-

18.735
12.066

217.012

30.801

Diğer ticari borçlar (*)
İlişkili taraflara borçlar

Diğer ticari borçlar ile ilişkili taraflara ticari borçların ortalama vadeleri 30 günden azdır.
(*)

Diğer ticari borçlar teknik hizmetler, ilan, kurumsal iletişim vs giderlerle ilgili satıcılara olan borç bakiyelerinden oluşmaktadır.

12. Diğer borçlar

İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

57.300
1.220

1.597

58.520

1.597

13. Çalışanlara sağlanan faydalar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar; ödenecek sosyal sigorta primlerinden, çalışanlar adına ödenen gelir vergilerinden
ve çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ise kıdem tazminatı karşılıklarından oluşmaktadır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık brüt maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 3.438,22 TL
(31 Aralık 2013: 3.254,44 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Birlik, 31 Aralık 2014 itibariyle 19.835 TL tutarında kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır (31 Aralık 2013: 948 TL)
Yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

İskonto oranı
Enflasyon oranı

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

%1,87
%7

%4,48
%5

Birlik çalışanlarının birikmiş izin haklarıyla ilişkili olarak, cari dönemde 9.191 TL tutarında izin karşılığı ayrılmıştır.
14. Ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle üyelerden toplanmış olan aidat ve masraf iştirak paylarının 1 Ocak 2014 - 31 Aralık
2014 hesap dönemine ait kısmı gelir olarak kaydedilmiş olup, gelecek yıla ait olan 2.021.333 TL ertelenmiş gelir olarak
muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2013: 1.663.600 TL).
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15. Masraf iştirak payı ve giriş aidatları

Birlik masraf iştirak payı
Faktoring sektör masraf iştirak payı
Finansal kiralama sektör masraf iştirak payı
Finansman şirketleri masraf iştirak payı
Faktoring giriş ücretleri
Finansal kiralama giriş ücreti
Finansman şirketleri giriş ücreti
Diğer gelirler (*)

1 Ocak 2014 31 Aralık 2014

25 Temmuz 2013 31 Aralık 2013

4.420.667
723.600
371.067
298.133
80.000
46.776

2.184.000
182.400
153.600
187.200
760.000
320.000
65.000
-

5.940.243

3.852.200

Diğer gelirler’in 4.489 TL’lik kısmı FİDER’in, 42.287 TL’lik kısmı ise Faktoring Derneğinin tasfiyesi sonucu İlgili sektörlerde değerlendirmek üzere Birlik’e
bağışlanan tutarlardan oluşmaktadır.
(*)

16. Genel yönetim giderleri

Personel giderleri
Konferans ve organizasyon giderleri
Kira giderleri
Danışmanlık ve denetim gideri
Tanıtım ve reklam giderleri
Genel ofis giderleri
Amortisman gideri
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
Seyahat giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Diğer giderler

1 Ocak 2014 31 Aralık 2014

25 Temmuz 2013 31 Aralık 2013

2.060.410
618.319
487.317
446.917
352.411
204.899
203.118
121.213
107.297
88.828
155.371

87.621
48.725
62.535
6.077
6.198
8.708
8.986
6.189
9.161

4.846.100

244.200

17. Diğer gelirler
Diğer gelirler 2.182 TL tutarındaki menkul kıymet satış kârları ile 17 TL tutarındaki BEDAŞ depozito iadesinden oluşmaktadır
(31 Aralık 2013: 1.689 TL).
18. Finansman gelirleri
Finansman gelirleri 606.405 TL tutarındaki mevduat faiz gelirlerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2013: 32.342 TL).
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19. İlişkili taraf açıklamaları
İlişkili taraflara borçlar

Diğer borçlar
Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi
Faktoring İktisadi İşletmesi
Birlik İktisadi İşletmesi

Ticari borçlar
Finansal Kiralama Derneği
Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

25.108
23.038
9.154

-

57.300

-

-

8.628
3.438

-

12.066

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

4.306.724
1.391.057
3.595

1.118.273
1.382.078
1.000.763

5.701.377

3.501.114

Birlik’in ilişkili taraf bankalarda bulunan mevduatları aşağıdaki gibidir;

DenizBank A.Ş.*
VakıfBank A.Ş. *
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.*

Yapı ve Kredi Leasing ile Faktoring Genel Müdürleri, Vakıf Leasing Genel Müdürü ve Deniz Faktoring Genel Müdürü Birlik Yönetim Kurulu’unda yer aldıkları
için sözkonusu şirketlerin ana ortakları ilişkili kuruluş olarak dikkate alınmıştır.
(*)

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
20. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bulunmamaktadır.
21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Risk yönetimi amaçları ve prensipleri
Birlik, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil
çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Birlik’in risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine
odaklanmakta olup, Birlik’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Birlik yönetimi
bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.
Birlik’in tahsilat riski, esas olarak üyelerinden olan alacaklarından doğabilmektedir.

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2014

89

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği

31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2014 itibariyle

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış
kısmı (2)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
-Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
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Diğer
Alacaklar

Ticari
Alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

-

-

5.745.113

-

-

-

-

-

-

-

5.745.113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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31 Aralık 2013 itibariyle

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış
kısmı (2)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan aksi takdirde
vadesi geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak
finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
- Teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri
-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
-Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
-Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
-Değer düşüklüğü (-)
-Net değerin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Diğer
Alacaklar

Ticari
Alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

414

381.800

4.833.313

133.236

-

-

-

-

414

381.800

4.833.313

133.236

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Likidite riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının
erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon
kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2014

91

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği

31 Aralık 2014 tarihli bireysel finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“Bin TL”) olarak ifade edilmiştir.)

Birlik’in 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre ticari borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir :
31 Aralık 2014

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Toplam
31 Aralık 2013

Sözleşme uyarınca vadeler

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
Defter değeri
(=I+II+III)

3 aydan kısa 3-12 ay arası
(I)
(II)

1-5 yıl arası
(III)

217.012

217.012

217.012

-

-

217.012

217.012

217.012

-

-

3 aydan kısa 3-12 ay arası
(I)
(II)

1-5 yıl arası
(III)

Sözleşme
uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı
Defter değeri
(=I+II+III)

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

18.735
12.066

18.735
12.066

18.735
12.066

-

-

Toplam

30.801

30.801

30.801

-

-

Faiz oranı riski
Birlik’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle faiz riski bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).

Yabancı para riski
Birlik, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan
döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Birlik, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika
izlemektedir.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle dövizli bakiyesi bulunmadığından yabancı para riski bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
22. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Bulunmamaktadır.
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