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

Misyon
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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Reel sektöre

Amacımız: Reel sektöre finansman yaratılmasına katkı
sağlamak
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Yönetim Kurulu Başkanı’nın
Mesajı

Penetrasyon oranımızı %15 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.
Geride bıraktığımız yılı, Amerikan Merkez Bankası Fed’in faiz artırımına
başlayacağına ilişkin beklentilerin, Suriye’de yaşanan istikrarsızlığın ve bunun
sonucunda Rusya ile kötüye giden ticari ilişkilerin gölgesinde tamamladık. Finansal
Kurumlar Birliği olarak böyle bir konjonktürde sektör ve ürünlerimizin bilinirliğinin
artırılması, rekabet ortamının iyileştirilmesi ve aracılık maliyetlerinin düşürülmesi
konularındaki girişimlerimizi yıl boyunca sürdürdük.
Gelişmiş ülkelerde finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin toplam
penetrasyon oranı %15-20 aralığında olup ülkemizde bu oran %8 düzeyindedir.
2015 yılında; üç sektörümüzün aktif büyüklüğü %20 artışla 95 milyar TL’ye, işlem
hacmi %6,5 artışla 156 milyar TL’ye, kredi imkanı ise 85 milyar TL’ye ulaştı.

Sınırları
Aşıyoruz

“Sınırları Aşıyoruz” sloganıyla Anadolu’yu gezerek, KOBİ’lere sektörlerimizdeki
yenilikleri ve avantajları anlatmaya devam ediyoruz. Bu amaçla 2015 yılı içerisinde
Denizli ve Bursa illerinde etkinlikler düzenledik.

“Sınırları Aşıyoruz” sloganıyla
Anadolu’yu gezerek, KOBİ’lere
sektörlerimizdeki yenilikleri ve
avantajları anlatmaya devam
ediyoruz.

Uzun vadede sektörlerimizin derinleşmesi ve genişlemesi hedefine ulaşmak için
yaklaşık 750.000 adet olan müşteri sayısının büyütülmesi yönündeki faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz. Merkezi Fatura Kaydı Sistemi ve Sözleşme Tescil Sistemi, Türk
Eximbank aracılığı ile TCMB Reeskont Kredisi kullandırma imkanı, üyelerimizin
Takasbank para piyasasında işlem yapabilmeleri 2015 yılı içerisinde hayata geçen
projeler arasında yer almıştır.
7.200 çalışanıyla Türkiye finans sektöründe önemli bir yere sahip olan banka dışı
finans sektöründe insan kaynağı kalitesinin artırılması amacıyla, Eğitim İktisadi
İşletmesi kanalıyla eğitim çalışmaları yürütülmektedir. İnsan kaynağı yetkinliğinin
ve iş standartlarının yükseltilmesi yanında, sektörlerimizin geliştirdiği ürünlerin
anlaşılabilmesini ve benimsenmesini teminen finansal okuryazarlığın artırılması
eylem planı çerçevesinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BDDK, KOSGEB ve
diğer kamu kuruluşlarıyla ortak tanıtım projeleri sürdürülmektedir.
Her zaman tekrarladığım gibi uzun vadedeki hedefimiz, her üç sektörün
derinleşmesinin sağlanması ve bankacılık dışı finans sektörünün, ekonomi içindeki
payının gelişmekte olan ülkeler seviyesine ulaşmasıdır.
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Uzun Vadede
Uzun vadede sektörlerimizin
derinleşmesi ve genişlemesi
hedefine ulaşmak için
yaklaşık 750.000 adet olan
müşteri sayısının büyütülmesi
yönündeki faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz.
2016 yılının sektörlerimiz ve ülkemiz ekonomisi için başarılı bir yıl olmasını diler,
Yönetim Kurulumuza ve Birlikte görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür
ederim.
Osman Zeki Özger
Yönetim Kurulu Başkanı
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Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu’nun
Mesajı

Faaliyet konusu yatırımların finanse edilmesi olan finansal kiralama sektörü, 2015
yılında özel sektör tarafından yapılmış olan 206 milyar TL tutarındaki makina
ve teçhizat yatırımlarının 12 milyar TL tutarındaki kısmını finanse etmiştir. Aktif
büyüklüğü, banka ve banka dışı finansal kurumların aktif büyüklüğünün %1,7’sini
oluşturan sektörümüzün, Türkiye’deki makina-teçhizat yatırımlarının %6’sını
finanse ediyor olmasını önemli bir başarı olarak kabul ediyoruz. Ancak bu oranı,
gelişmiş ülkelerdeki %20’ler seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz.
28 adet finansal kiralama şirketi, 1.500’ü aşkın çalışanı ile hizmet veren
sektörümüzün 2015 sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 40,6 milyar TL, kira alacakları
toplamı 39 milyar TL’dir. 2015 yılında finansman sağlanan yeni işlemlerin hacmi
17,3 milyar TL olmuştur. 1985 yılında yürürlüğe giren 3226 sayılı Finansal Kiralama
Kanunu (eski kanun) çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayan sektörümüz 30 yılı
geride bırakmıştır. Geçen bu süre zarfında yaklaşık 80 milyar ABD doları tutarında
yatırım finanse edilmiştir.
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun
22. maddesi gereği; kendilerine ait özel sicili bulunmayan varlıklara ilişkin finansal
kiralama sözleşmeleri FKB nezdinde oluşturulan Özel Sicilde tescil edilmektedir.
Kendilerine ait özel sicili bulunan varlıklara (kara, hava, deniz araçları, iş makinaları,
ziraat makinaları, taşınmazlar) ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri kendi
sicillerine tescil edilmekte, FKB nezdinde tutulan Özel Sicile, bildirim amacıyla
işlenmektedirler. Sözleşme Tescil Sistemi 9 Şubat 2015 tarihinde işleme açılmıştır.
Bu tarihten itibaren yapılan tüm finansal kiralama sözleşmeleri tescil edilerek
veya bildirilerek Özel Sicile kaydedilmektedirler. Özel Sicile kayıt, elektronik
ortama alınarak elektronik imza kullanmak suretiyle değiştirilemez duruma
getirilen finansal kiralama sözleşmelerinin, kiralayan kurumlar tarafından kendi
terminallerinden sisteme girilmesi şeklinde yapılmaktadır. Sistemin yazılımı ve
işletimi, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yürütülmektedir.

Sanayiye
desteğimizi
artırmak
istiyoruz.
Aktif büyüklüğü banka
ve banka dışı finansal
kurumların aktif
büyüklüğünün %1,7’sini
oluşturan sektörümüzün,
Türkiye’deki makina-teçhizat
yatırımlarının %6’sını finanse
ediyor olması önemli bir
başarıdır. Hedefimiz bu oranın
%20’lere yükselmesidir.

Eylül 2015’te, 33 Avrupa ülkesinden, tamamı birlik veya dernek niteliğine sahip
45 üyesi olan Avrupa Leasing Birlikleri Federasyonu Leaseurope’a tam üyeliğimizi
gerçekleştirdik. Bu suretle sektörümüzü Avrupa platformunda temsil etme ve bilgi,
deneyim ve istatistik değişimi olanağını elde ettik.
30 yıllık deneyim ve sahip olduğumuz nitelikli insan sermayesi ile ülkemize değer
katmaya devam edeceğimizi ifade etmekten memnuniyet duymaktayım.
Osman Zeki Önger
Yönetim Kurulu Başkanı
(Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu adına)
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Faktoring Sektör Temsil Kurulu’nun
Mesajı

2006 yılında BBDK’nın gözetimine alınmamızın olumlu sonuçlarını görmeye
devam ediyoruz. 2012 yılında kanunumuza kavuştuk, 4 Şubat 2015 tarihinde
de Yönetmeliğimiz yayınlandı. Sektörümüzün uygulamalarında yeknesaklığın
sağlanması, her şeyden önce bize faydalı olacak ve sektörün algısının pozitif yönde
değişiminin yararlarını hep beraber göreceğiz.
Son on yılda dünya faktoring sektörü işlem hacmi ortalama %10 büyürken,
Türkiye’de ortalama %16 büyüme sağlayan faktoring sektörü 2015 yılını 120 milyar
TL işlem hacmi ile kapatmıştır. 2015 yılındaki ekonomik belirsizlikler sektörümüzün
istikrarlı büyümesini bir nebze duraklatsa da, 2016 yılında büyümenin devam
edeceğine ve bu büyümenin itici gücünün KOBİ’ler olmayı sürdüreceğine
inanıyoruz.
Türkiye faktoring piyasası özellikle mal mukabili ihracat konusunda büyük
bir potansiyel barındırmaktadır. Zaten zor geçen bir seneye rağmen ihracat
faktoringinde büyümemizin %11 olması bunun göstergesidir. İhracatta yaklaşık
7,2 milyar Avro işlem hacmi yakalayan sektörümüz, bir önceki yıla göre Avro
bazında %7 artış kaydetmiştir.
6361 sayılı kanunumuzun bize getirdiği bir yükümlülük olan Merkezi Fatura Kaydı
Sistemi’ni 2 Ocak 2015 tarihinde hizmete açtık. Sisteme tüm faktoring şirketlerinin
yanı sıra 15 banka üye olmuştur. Yıllardır mükerrer finansman gibi ciddi bir risk ile
karşı karşıya kalan faktoring sektörü, bu sorunu etkin bir yapıyı Finansal Kurumlar
Birliği kontrolünde Kredi Kayıt Bürosu ile birlikte kurarak nihayet aşmıştır.

KOBİ’ler için
yenilikçi
ürünler
geliştiriyoruz.

KOBİ’lerin çok büyük bir çoğunluğu hala faktoring hizmetlerini etkin bir biçimde
kullanmamaktadır. Geçtiğimiz yıl yaptığımız girişimlerimizin meyvelerini almaya
başladık. KOBİ’ler açısından faktoringi çok daha cazip kılacak olan en önemli
gelişme, 2015 yılında Finansal Kurumlar Birliği, Türk Eximbank ve Türkiye
İhracatçılar Meclisi’nin ortak çalışması ve çabası sonucunda, T.C. Merkez Bankası’nın
kararıyla, Finansal Kurumlar Birliği üyesi faktoring şirketlerine Türk Eximbank
üzerinden reeskont kredilerinin ulaştırmaya başlanması olmuştur. Bu yeni
finansman olanağı, ihracatçı şirketlere destek verilmesi açısından önemli bir adımı
işaret etmektedir.

Finansal Kurumlar Birliği
üyesi faktoring şirketlerini
Türk Eximbank üzerinden
reeskont kredilerine
ulaştırmaya 2015 yılında
başladık. Bu yeni finansman
olanağı, ihracatçı şirketlere
destek verilmesi açısından
önemli bir adımdır.

Faktoring şirketlerinin hızla şubeleşmeye gidiyor olması, KOBİ’lere kredi ve tahsilat
imkanlarının artan şekilde sunulabileceğini gösteren bir diğer olumlu gelişmedir.
Faktoring sektörü 2015 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. Aynı kategoride, yine ilk 2 sırayı Türk faktoring şirketlerinin (sırasıyla
Garanti Faktoring A.Ş. ve TEB Faktoring A.Ş.) paylaşması da sektörümüz ve ülkemiz
açısından bir gurur vesilesidir.
Faktoring sektörünün istikrarlı büyümesini 2016 yılında da sürdüreceğine ve Türkiye
ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkısını artıracağına inanıyoruz.
IV. Olağan Genel Kurula çalışmalarında başarılar diler, saygılarımı sunarım.
N. Zafer Ataman
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Faktoring Temsil Kurulu Adına)
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7

Finansman Şirketleri Sektör Temsil Kurulu’nun
Mesajı

Finansman şirketleri; 2015 yılında da Türkiye kayıtlı ekonomisine verdikleri desteği
sürdürmüş ve reel sektörün en önemli oyuncuları olan KOBİ’ler başta olmak üzere,
gerçek ve tüzel kişilerin mal ve hizmet alımlarının finanse edilmesi yoluyla iç talep
ve dolayısıyla ekonomik büyümeye önemli boyutta katkı sağlamışlardır.
Otomotiv, ticari vasıta, mortgage, dayanıklı tüketim ürünleri, eğitim ve
telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere birçok alanda mal alımlarına
yönelik kredi sağlayan finansman şirketleri, 2015 yılında 19 milyar TL tutarında yeni
kredi hacmi üreterek 2014 yılına göre %40 büyüme göstermiş ve sektörün aktif
büyüklüğü 27 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Satış noktasında kredi hizmeti sunan finansman şirketleri, iş modelleri sayesinde
satıcılar ile nihai müşteriler arasında bir köprü kurmakta ve tek noktadan hizmet
prensibi ile müşterilerine hızlı ve pratik kredi kullanım avantajı sunmaktadır.
Finansman sektörü, tüketicileri yönetemeyecekleri borç yükü altına sokmamak
amacıyla finansal danışmanlık anlamında da kredi talep sahiplerine yön veren
ve “sorumlu kredilendirme (responsible lending)” konusunda öncülük eden bir
sektördür. Kredinin her aşamasında ve kredi sonrası süreçlerde müşteriyle şeffaf
bir iletişim kurulmakta; satın alınan kredi hizmetinin maliyetinin ve içeriğinin
müşteriye detaylı olarak aktarılması sağlanmakta, müşterinin ödeyebileceği tutarda,
vadede ve uygun ödeme planı dahilinde kredi tahsis edilmekte ve müşterilerin
ödeme zorluğu çekmesi durumunda, ihtiyaçlarına göre kolaylıklar sağlanmaktadır.
Böylece, gerek bireysel tüketicilerin, gerekse Türkiye ekonomisinin itici gücü olan
KOBİ’lerin doğru borçlanmalarına destek olunmaktadır.

Sorumlu
Kredilendirme

BDDK’nın girişimleri ile tüketicileri bilgilendirme amaçlı kurulan “Finansal Tüketici”
oluşumu ve Kredi Kayıt Bürosu’nun bireylere ve reel sektöre yönelik online ortamda
sunduğu finansal hizmet platformu “Findeks” uygulaması, finansman şirketlerince
de desteklenmektedir. Kredi bilincinin mikro bazda gelişimi, sektöre olan güveni
artırmakta ve istikrar sağlamaktadır.

Finansman sektörü,
tüketicileri yönetemeyecekleri
borç yükü altına sokmamak
amacıyla finansal danışmanlık
anlamında da kredi talep
sahiplerine yön veren ve
sorumlu kredilendirme
konusunda öncülük eden bir
sektördür.

Ekonomik büyümeye, reel sektöre ve tüketicilere pozitif katkı sağlamayı
hedefleyen finansman şirketleri, 20 yılı aşkın süredir yalnızca tüketicileri
değil, özellikle ekonomide daralma yaşanan dönemlerde uluslararası ve yerli
sermayedarların işbirliği ile otomotiv sektörünü, KOBİ’leri ve Türkiye ekonomisini de
desteklemektedir. Finansman şirketleri tüketiciye doğrudan finansman sağlayarak,
üretici firmalar üzerindeki finansman yükünü hafifletmekte ve bu firmaların
asli faaliyet alanlarına odaklanmalarına, dolayısıyla üretimin artmasına katkıda
bulunmaktadır. Finansman şirketlerinin bağlı olduğu yerli ve yabancı otomotiv
üreticisi firmalarının son 5 yıldaki yatırımları, 3,5 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
Finansman şirketleri, faturalandırılmış ürün ve hizmetlere kredi vererek ve kredi
ödemesini doğrudan mal veya hizmetin satıcısına bankalar kanalıyla yaparak, kayıt
dışı işlemlerin ve vergi kaçaklarının önlenmesine de önemli katkı sağlamaktadır.
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Finansman şirketlerince 2015 yılında kullandırılmış olan kredilerin %60’a yakınını
ticari nitelikteki krediler oluşturmaktadır. Bu ticari krediler, ekonominin lokomotifi
olan inşaat sektörünün otoyol, köprü, havalimanı ve altyapı projelerinin yanı sıra,
turizm sektörü gibi çok çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere KOBİ’ler tarafından
ihtiyaç duyulan ve çoğunluğu Türkiye’de üretilmiş hafif ticari araç, ağır vasıta,
kamyon, otobüs, treyler, otomobil gibi malların finansmanına yöneliktir.
Ürün, iş süreçleri ve tüketici talebinin hızla dijitalleştiği dünyamızda, finansman
şirketleri de, satış noktasından kredi hizmeti sunan iş modeli kapsamında
dijitalleşme yolunda önemli yatırımlar yapmayı sürdürmektedir. Dijitalleşmenin
dünya çapında hemen hemen her sektöre dokunan hızı ve geniş kapsamlı etkisiyle,
finansman şirketlerinin iş süreçleri artık mobil uygulamalara da taşınmıştır.
Finansman şirketleri, müşteri memnuniyeti ilkeleri çerçevesinde, değişen müşteri
ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun dijital uygulama ve hizmetlere yönelik
yatırımlarını önümüzdeki dönemlerde de devam ettireceklerdir.
Sektörümüz, Finansal Kurumlar Birliği’nin orta vadeli planları arasında yer alan,
verimlilik ve insan kaynağı yetkinliğinin artırılması misyonuna yönelik olarak,
çalışanlarının Birlik nezdinde yapılandırılmış olan Eğitim İktisadi İşletmesi’nin
sunduğu eğitim programlarına katılımını 2015 yılında önemli ölçüde desteklemiştir.
Söz konusu destek ve çalışan eğitimi konusundaki çalışmalar önümüzdeki yıllarda
da sektördeki şirketlerimizin öncelikli hedefleri arasında yer alacaktır.

Global
Uygulamalar

2016 yılı ilk çeyreğinde finansman şirketleri sektörümüze katılan yeni oyuncularla,
özellikle beyaz eşya, kahverengi eşya, elektronik eşya gibi yerli üreticilerin
ürünlerinin, mikro krediler diye adlandırabileceğimiz yeni ürünler sayesinde, yine
sorumlu kredilendirme prensiplerimiz çerçevesinde, tüketicilerimizle buluşturulması
sağlanarak, hem üreticilerimizin, hem de tüketicilerimizin desteklenmesi
yönünde önemli adımlar atılmıştır. Bu çerçevede finansman şirketlerinin ticaretin
finansmanını yapan önemli oyuncular olduklarının altını bir kez daha çizmek
isterim. Önümüzdeki yıllarda bu alanda çok daha büyük oluşumların faaliyet
göstereceğini düşünmekteyiz.

Türkiye ekonomisine
kattığımız değeri her yıl daha
da artırmak ve ekonomimizin
sahip olduğu potansiyeli
ileri taşıyabilmek için global
uygulamaları yakından
izlemeye ve sektörümüzün
vizyonunu ileri taşımaya
devam edeceğiz.

Finansman sektörü olarak, Türkiye ekonomisine kattığımız değeri her yıl daha da
artırmak ve ekonomimizin sahip olduğu potansiyeli ileri taşıyabilmek için global
uygulamaları yakından izlemeye ve sektörümüzün vizyonunu ileri taşımaya devam
edeceğiz. Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda FKB çatısı altında ekonomi
alanında üstlenmiş olduğumuz misyon kapsamında, Birliğimizin diğer sektörleri
ile birlikte, başta BDDK olmak üzere tüm düzenleyici otoriteler ile yakın çalışarak,
ülkemizi global standartlara taşıma gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz.
Saygılarımızla,
Nilüfer Günhan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Finansman Şirketleri Sektör Temsil Kurulu adına)

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2015
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Yönetim Kurulu

Ayaktakiler Soldan Sağa
Bozkurt Çöteli
Didier Engelhard
Alper Tunga Emecen
Mehmet Çağatay Baydar
Yeşim Pınar Kitapçı
Nejat Zafer Ataman
Tijen Akdoğan Ünver
Ünal Gökmen
Hasan Kimya Bolat
Ali Erdal Aral

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.
TEB Finansman A.Ş.
Deniz Faktoring A.Ş.
TEB Faktoring A.Ş.
Koç Finansman A.Ş.
Strateji Faktoring A.Ş.
Volkswagen Doğuş Fin. A.Ş.
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
İş Finansal Kiralama A.Ş.
İş Faktoring A.Ş.

Oturanlar Soldan Sağa
Cüneyt Akpınar
Nilüfer Günhan
Osman Zeki Özger
Fidan Sevilmiş
Tanju Fatih Torun

Burgan Finansal Kiralama A.Ş.
ALJ Finansman A.Ş.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş.
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Üye Şirketler

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

Faktoring Sektörü

34 Anadolu Faktoring A.Ş.

71 MNG Faktoring A.Ş.

35 Analiz Faktoring A.Ş.

72 Optima Faktoring A.Ş.

36 Arena Faktoring A.Ş.

73 Pamuk Faktoring A.Ş.

37 Atak Faktoring A.Ş.

74 Para Finans Faktoring A.Ş.

38 Atılım Faktoring A.Ş.

75 Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş.

39 Başer Faktoring A.Ş.

76 Sardes Faktoring A.Ş.

40 Bayramoğlu Faktoring A.Ş.

77 Strateji Faktoring A.Ş.

41 Berg Faktoring A.Ş.

78 Sümer Faktoring A.Ş.

42 C Faktoring A.Ş.

79 Şeker Faktoring A.Ş.

43 Creditwest Faktoring A.Ş.

80 Şirinoğlu Faktoring A.Ş.

44 Çağdaş Faktoring A.Ş.

81 Tam Faktoring A.Ş.

45 Çözüm Faktoring A.Ş.

82 TEB Faktoring A.Ş.

46 De Lage Landen Faktoring A.Ş.

83 Tuna Faktoring A.Ş.

47 Deniz Faktoring A.Ş.

84 Ulusal Faktoring A.Ş.

48 Destek Faktoring A.Ş.

85 Vakıf Factoring Hizmetleri A.Ş.

49 Devir Faktoring A.Ş.

86 VDF Faktoring Hizm. A.Ş.

50 Doğa Faktoring A.Ş.

87 Yapı Kredi Faktoring A.Ş.

51 Doğan Faktoring A.Ş.

88 Yaşar Faktoring A.Ş.

52 Eko Faktoring A.Ş.

89 Yeditepe Faktoring A.Ş.

53 Ekspo Faktoring A.Ş.

90 Zorlu Faktoring A.Ş.

54 Eren Faktoring A.Ş.

Finansman Sektörü

55 Fiba Faktoring A.Ş.
56 Finans Faktoring A.Ş.

91 ALJ Finansman A.Ş.

57 Garanti Faktoring A.Ş.

92 DD Finansman A.Ş.

58 Global Faktoring Hizm. A.Ş.

93 Hemenal Finansman A.Ş.

59 GSD Faktoring A.Ş.

94 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.

60 Halk Faktoring A.Ş.

95 Koç Finansman A.Ş.

61 Huzur Faktoring A.Ş.

96 Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.

62 ING Faktoring A.Ş.

97 Orfin Finansman A.Ş.

63 İstanbul Faktoring A.Ş.

98 Şeker Finansman A.Ş.

64 İş Faktoring A.Ş.

28 ABC Faktoring A.Ş.

65 Kapital Faktoring A.Ş.

29 Acar Faktoring A.Ş.

66 Kent Faktoring A.Ş.

30 ACL Faktoring. A.Ş.

67 Kredi Finans Faktoring Hizm. A.Ş.

31 Ak Faktoring A.Ş.

68 Lider Faktoring A.Ş.

32 Akdeniz Faktoring A.Ş.

69 Merkez Faktoring A.Ş.

33 Akın Faktoring A.Ş.

70 Mert Finans Faktoring A.Ş.
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99 TEB Finansman A.Ş.
100 Tırsan Finansman A.Ş.
101 Turkcell Finansman A.Ş.
102 VFS Finansman A.Ş.
103 Volkswagen Doğuş Finansmanı A.Ş.
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Genel Sekreterlik

soldan sağa
Hakan Gülelçe
Filiz Ünal
Ahmet Candan
Vahit Altun

Genel Sekreter Yardımcısı, Finansal Kiralama
Genel Sekreter Yardımcısı, Faktoring
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı, Finansman
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Sevilay Alşar
Eğitim Direktörü

Aysun Koçak
Yönetici, Mali ve İdari İşler

Janin Ersöz Amiroğlu
Yönetici, Finansal Kiralama
İktisadi İşletmesi

Sibel Özata Erdoğan
Yönetici, İstatistik ve Ekonomik
Araştırmalar

Süeda Bekiroğlu
Yönetici, Faktoring İktisadi
İşletmesi

Nazır Kapusuz
Yönetmen, Faktoring İktisadi
İşletmesi

Elif Azaklıoğlu Görgülü
Uzman, Finansal Kiralama
İktisadi İşletmesi

Emre Kırşan
Uzman, Finansal Kiralama
İktisadi İşletmesi

Gencay Karaman
Uzman, Faktoring İktisadi
İşletmesi

Özkan Tekeş
Uzman, Mali ve İdari İşler

Zülfiye Yeşilçimen
Genel Sekreter Asistanı

Hande Demirkol
Asistan

Nisa Karakaş
Asistan, Faktoring İktisadi
İşletmesi

Kerim Koca
Ofis Çalışanı

Mevlüt Karakuş
Ofis Çalışanı

Muzaffer Kırdaal
Ofis Çalışanı

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2015
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Finansal sistemde
Amacımız: Finansal sistemin derinleşmesine katkı
sağlamak
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Finansal Göstergeler

17.312 		
milyon TL

Finansal Kiralama
(milyon TL)
İşlem Hacmi
Aktif Büyüklüğü
Alacaklar
Özkaynaklar
Alınan Krediler
Net Kâr

2015 yıl sonu itibarıyla
finansal kiralama şirketleri
toplam işlem hacmi 2014
yılına oranla %1,5 oranında
büyüme ile 17.312 milyon
TL’ye ulaşmıştır. Toplam
finansal kiralama
alacaklarında gayrimenkul
%29 ile en büyük payı alırken,
iş ve inşaat makinaları
%21 paya sahip olmuştur.
Sektörün 2016 yılında
%20 oranında bir büyüme
sergilemesi beklenmektedir.

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
17.312
17.058
40.656
32.578
36.718
29.485
6.930
6.093
27.237
22.543
809
526

% Değişim
%1,5
%24,8
%24,5
%13,7
%20,8
%54,0

Adet
Şirket Sayısı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
Müşteri Sayısı

28
143
1.504
56.396

29
138
1.458
52.041

-%3,4
%3,6
%3,2
%8,4

Özkaynak Getirisi
Aktif Getirisi
Takipteki Alacaklar

%12,4
%2,2
%6,0

%9,2
%1,7
%6,7

3,2 puan
0,5 puan
-0,7 puan

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
119.652
116.009
26.700
26.515
24.994
24.715
4.607
4.442
18.004
18.421
378
616

% Değişim
%3,1
%0,7
%1,1
%3,7
-%2,3
-%38,7

Faktoring

119.652 		
milyon TL

(milyon TL)
İşlem Hacmi
Aktif Büyüklüğü
Alacaklar
Özkaynaklar
Alınan Krediler
Net Kâr

Faktoring şirketlerinin toplam
işlem hacmi 2014 yılına
göre %3,1 oranında artış
ile 2015 yılı sonu itibarıyla
119.652 milyon TL olarak
kaydedilmiştir. Toplam işlem
hacminin %81’ini yurt
içi, %19’unu uluslararası
faktoring işlemleri
oluşturmaktadır. Sektörün
2016 yılı büyüme beklentisi
%15’tir.

Adet
Şirket Sayısı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
Müşteri Sayısı
Özkaynak Getirisi
Aktif Getirisi
Takipteki Alacaklar
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66
379
4.804
95.416

76
366
4.980
93.327

-%13,2
%3,6
-%3,5
%2,2

%8,3
%1,4
%5,5

%14,6
%2,6
%4,9

-6,2 puan
-1,1 puan
0,6 puan

19.100 		
milyon TL

Finansman
(milyon TL)
İşlem Hacmi
Aktif Büyüklüğü
Alacaklar
Özkaynaklar
Alınan Krediler
Net Kâr
Adet
Şirket Sayısı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
Müşteri Sayısı
Özkaynak Getirisi
Aktif Getirisi
Takipteki Alacaklar

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
19.100
13.668
27.220
20.283
23.825
18.053
1.701
1.393
22.023
16.385
356
214

% Değişim
%39,7
%34,2
%32,0
%22,1
%34,4
%66,1

12
2
827
613.049

12
3
769
482.181

%0,0
-%33,3
%7,5
%27,1

%23,0
%1,5
%3,0

%16,4
%1,2
%2,6

6,6 puan
0,3 puan
0,3 puan

2015 yılında bir önceki yıla
kıyasla %39,7 oranında
artış kaydeden finansman
şirketleri toplam işlem
hacmi 19.100 milyon TL’ye
yükselmiştir. 2015 yılında
açılan yeni kredilerin %98’i
bireysel ve kurumsal taşıt
kredileridir. Sektörün 2016
yılında %25 oranında
büyüyeceği öngörülmektedir.

Toplam
(milyon TL)
İşlem Hacmi
Aktif Büyüklüğü
Alacaklar
Özkaynaklar
Alınan Krediler
Net Kâr
Adet
Şirket Sayısı
Şube Sayısı
Personel Sayısı
Müşteri Sayısı
Özkaynak Getirisi
Aktif Getirisi
Takipteki Alacaklar

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
156.064
146.735
94.576
79.376
85.537
72.254
13.237
11.928
67.264
57.349
1.543
1.356

156.064 		
milyon TL

% Değişim
%6,4
%19,1
%18,4
%11,0
%17,3
%13,8

106
524
7.135
764.861

117
507
7.207
627.549

-%9,4
%3,4
-%1,0
%21,9

%12,3
%1,8
%5,0

%12,1
%1,9
%5,1

0,2 puan
-0,1 puan
0,0 puan
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2015 yılında finansal
kiralama, faktoring ve
finansman şirketlerinin
toplam işlem hacmi
%6,4 oranında artışla
156.064 milyon TL’ye
yükselmiştir.
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Finansal Göstergeler - Aktifler

Finansal Kiralama Sektörü - Aktif Büyüklüğü
(milyon TL)
YOBB: %18

40.656
28.471

9.976

2006

94.576 		
milyon TL

13.711

2007

17.211

2008

14.644

15.749

2009

2010

32.578

18.604 20.260

2011

2012

2013

2014

2015

26.515

26.700

2014

2015

Faktoring Sektörü - Aktif Büyüklüğü
(milyon TL)
YOBB: %18

2015 yılında finansal
kiralama, faktoring ve
finansman şirketlerinin
toplam aktifleri %19,1
oranında büyüme
sergileyerek 94.576 milyon
TL’ye ulaşmıştır. Toplam
aktif kârlılığı %1,8 olarak
kaydedilmiştir.

21.790

6.332

7.552

7.794

2006

2007

2008

14.463

15.617

2010

2011

18.146

10.408

2009

2012

2013

Finansman Sektörü - Aktif Büyüklüğü
(milyon TL)
YOBB: %27

27.220
20.283
15.956

18

3.384

3.916

4.680

4.492

2006

2007

2008

2009

Faaliyet Raporu 2015 Finansal Kurumlar Birliği

6.011

2010

8.869

2011

11.619

2012

2013

2014

2015

Sektörlerin Konsolide - Aktif Büyüklüğü
(milyon TL)
YOBB: %19

94.576
79.376
66.217

19.692

2006

25.178 29.685 29.543

2007

2008

2009

36.222

2010

43.091

2011

50.025

2012

2013

2014

2015

%19

Toplam Aktif Büyüklüğünün Sektörel Dağılımı
(%)

28,8

Sektörlerin toplam aktif
büyüklüğü 2006-2015 yılları
arasında ortalama %19
gibi kaydadeğer bir artış
sergilemiştir. Sektörler aktif
büyüklüğü açısından Türk
finans sektörünün %3,9’unu
temsil etmektedir.

43,0
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman

28,2

Finans Sektörü İçindeki Konum
(%)
3,9
96,1
Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman Toplamı
Bankacılık Sektörü
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Finansal Göstergeler - Alacaklar

Finansal Kiralama Sektörü - Alacaklar
(milyon TL)
YOBB: %20

36.718
29.485
24.957

8.480

2006

85.537 		
milyon TL

11.661

2007

14.334

2008

15.112

11.066

10.711

2009

2010

2011

17.154

2012

2013

2014

2015

24.715

24.994

2014

2015

Faktoring Sektörü - Alacaklar
(milyon TL)
YOBB: %21

Sektörlerin toplam alacakları
bir önceki yıla oranla
%18,4 artışla 2015 yılı sonu
itibarıyla 85.537 milyon
TL’ye yükselmiştir. Toplam
alacaklarda en büyük pay
%42,9 ile finansal kiralama
sektörünündür.

20.096
12.370
5.107

2006

14.213

16.328

8.351

6.223

5.610

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Finansman Sektörü - Alacaklar
(milyon TL)
YOBB: %26

23.825
18.053
14.475
8.385

20

3.212

3.683

3.962

3.800

2006

2007

2008

2009
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10.734

5.374

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sektörlerin Konsolide Alacakları
(milyon TL)
YOBB: %20

85.537
72.254
59.528

16.799

2006

21.566

23.906

23.217

2007

2008

2009

28.454

2010

37.711

2011

44.217

2012

2013

2014

2015

%20

Toplam Alacakların Sektörel Dağılımı
(%)

27,9

2006-2015 yılları arasında
ortalama %20 büyüyen
toplam alacaklar, Türk finans
sektöründe %5,4’lük paya
sahiptir.

42,9
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman

29,2

Finans Sektörü İçindeki Konum
(%)
5,4
94,6
Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman Toplamı
Bankacılık Sektörü
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Finansal Göstergeler - Özkaynaklar

Finansal Kiralama Sektörü - Özkaynaklar
(milyon TL)
YOBB: %15

6.930
6.093

1.983

2006

13.237 		
milyon TL

2.465

2007

3.053

2008

3.498

2009

3.853

2010

4.177

2011

4.614

5.344

2012

2013

3.856

4.015

2012

2013

2014

2015

Faktoring Sektörü - Özkaynaklar
(milyon TL)
YOBB: %11

Sektörlerin toplam
özkaynakları 2015
yılında 2014 yılına göre
%11,0 oranında artarak
13.237 milyon TL’ye
ulaşmıştır. Özkaynak kârlılığı
ise %12,3’e yükselmiştir.

1.758

2006

2.005

2007

2.376

2.493

2008

2009

2.940

2010

3.377

2011

4.442

2014

4.607

2015

Finansman Sektörü - Özkaynaklar
(milyon TL)
YOBB: %24

1.701
1.215

1.393

904

22

238

301

2006

2007

377

400

469

2008

2009

2010
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606

2011

2012

2013

2014

2015

Sektörlerin Konsolide Özkaynakları
(milyon TL)
YOBB: %14

3.979

4.772

2006

2007

5.806

6.391

2008

2009

7.262

2010

8.160

2011

9.374

2012

10.574

2013

11.928

2014

13.237

2015

%14

Toplam Özkaynakların Sektörel Dağılımı
(%)

Sektörlerin toplam
özkaynakları 2006-2015
yılları arasında ortalama
%14 oranında büyümüştür.
Sektörler özkaynak
büyüklüğü açısından Türk
finans sektörünün %4,8’ini
oluşturmaktadır.

12,9
52,3
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman

34,8

Finans Sektörü İçindeki Konum
(%)
4,8
95,2
Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman Toplamı
Bankacılık Sektörü
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Finansal Göstergeler - Net Kâr

Finansal Kiralama Sektörü - Net Kâr
(milyon TL)
YOBB: %9

809
597

583
466

1.543 milyon TL

363

348

2006

2007

2008

2009

2010

510

2011

443

450

2012

2013

526

2014

2015

Faktoring Sektörü - Net Kâr
(milyon TL)

2015 yılı sonu itibarıyla
sektörlerin toplam net kârı
bir önceki yıla oranla %13,8
artışla 1.543 milyon TL’ye
çıkmıştır. Toplam net kârda en
yüksek pay %52,4 ile finansal
kiralama sektörünündür.

YOBB: %0

616

610
491

427

498

493

442

412

378

330

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Finansman Sektörü - Net Kâr
(milyon TL)
YOBB: %25

356

154

177

214

105

24

46

50

2006

2007

53
7

9

2008

2009
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

1.543

900

2006

1.046
824

2007

2008

922

932

2009

2010

1.108

2011

1.208

2012

1.356
1.125

2013

2014

2015

%7

Toplam Net Kârın Sektörel Dağılımı
(%)

23,1

2006-2015 yılları arasında
sektörlerin toplam net kârı
ortalama %7 oranında
artış göstermiştir. Sektörler
yarattıkları net kâr ile Türk
finans sektöründe %5,6
oranında pay almışlardır.

52,4
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman

24,5

Finans Sektörü İçindeki Konum
(%)
5,6
94,4
Finansal Kiralama, Faktoring,
Finansman Toplamı
Bankacılık Sektörü
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Sektörel gelişime
Amacımız: En iyi uygulamalarla sektörel gelişime katkı
sağlamak
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2015 Yılında Dünya Ekonomisi
2015 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomi grupları arasında
dengeler daha belirgin bir şekilde değişmeye başlamıştır.
Küresel ekonomi, son 5 yıldır gelişmekte olan ekonomilerde gittikçe azalan büyüme
trendinin, zayıf küresel ticaretin, daha düşük emtia fiyatlarının, azalan sermaye ve
ticaret akımlarının olduğu, yeni bir ekonomik düzene adaptasyon sürecine girmiştir.
Söz konusu süreçte, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyüme beklentileri
aşağı yönlü revize edilmiştir.

%3,1

Dünya ekonomisinin 2008 yılından günümüze oldukça zorlu bir
konjonktürden geçtiği açıktır.

IMF, 2016 yılı Nisan ayında
revize ettiği raporunda
2014 yılında %3,4 olan
küresel büyümenin 2015
yılında %3,1’e gerilediğini
bildirmiştir.

Küresel ekonomik kriz, devlet ve işlevleri, piyasaya güvenin sınırları, reel-finans
sistemi dengesi, müdahalecilik gibi kavramların yeniden tanımlandığı ve küresel
ekonomik aktivitelerin istikrarsızlaşması, yavaşlaması, dünya üretim ve ticaret
ekseninin kayması gibi yeni bir dönemi başlatmıştır.
Önceki yıllarla karşılaştırıldığında, ABD ve AB ülkelerindeki sorunların ve yavaş
büyümenin Çin, Brezilya, Rusya gibi önemli ve büyük gelişmekte olan ülkelere de
sirayet etmeye başladığı görülmektedir. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) referanslı
beklentiler sıcak paranın güvenli liman olarak ABD’ye yönelmesi ihtimalini
artırmaktadır.
Mevcut konjonktürdeki gelişmeler, uluslararası kuruluşların dünya ekonomisine
ilişkin beklentilerinde revizyona gitmelerine neden olmuştur. 2016 yılı
tahminlerinde, gelişmiş ekonomiler için daha iyimser beklentilere sahip olan söz
konusu kuruluşlar, gelişmekte olan ekonomiler için ise daha karamsar bir yaklaşım
içinde bulunmaktadırlar.
IMF, 2016 yılı Nisan ayında revize ettiği raporunda 2014 yılında %3,4 olan küresel
büyümenin 2015 yılında %3,1’e gerilediğini bildirmiştir. 2014 yılında 74,6 trilyon
ABD doları olarak kaydedilen küresel hasıla ise 2015 yılında 73,2 trilyon ABD
dolarına inmiştir. IMF, 2016 ve 2017 yılları için küresel hasıla projeksiyonlarını
sırasıyla 74,0 trilyon ABD doları ve 77,7 trilyon ABD doları olarak bildirmiştir.
Ülke grupları bazında değerlendirme yapıldığında 2015 yılı için üretim artışı
gelişmiş ülkelerde %1,9, gelişmekte olan ülkelerde %4 olmuştur. 2015 yılında
gelişmekte olan ülkelerden Hindistan %7,3, Çin %6,9 ile yüksek büyüme oranları
elde etmiş, ancak bu veriler Çin ve Hindistan için alışılmış rakamların oldukça
gerisinde kalmıştır.
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%3,1

Dünya Bankası da 2016 Ocak ayı başında yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler
raporunda küresel ekonomi için 2016 büyüme tahminini %3,3’ten %2,9’a çekerken,
2017 büyüme tahminini %3,2’den %3,1’e indirmiştir. Revizyonda, büyük ölçüde
gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme performansında öngörülen ivme kaybı
etkili olmuştur.

Dünya Bankası da 2016
Ocak ayı başında yayımladığı
Küresel Ekonomik Beklentiler
raporunda küresel ekonomi
için 2016 büyüme tahmini
%3,3’ten %2,9’a çekerken,
2017 büyüme tahminini
%3,2’den %3,1’e indirmiştir.

Özellikle Brezilya ve Rusya’ya ilişkin tahminlerdeki sert düşüşler dikkat çekmiştir.
Dünya Bankası Türkiye’nin 2016 ve 2017 büyüme öngörülerini de aşağı yönlü revize
ederek %3,5 seviyesine indirmiştir.

Dünya Ekonomisinde Büyüme (2014-2017)
Gerçekleşme (%)
2014
3,4
1,8
0,9
4,6
2,8
2,6
1,3

Dünya Ekonomisi
Gelişmiş Ülkeler
Avrupa (Avro Bölgesi)
Gelişmekte Olan Ülkeler
Gelişmekte Olan Avrupa
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Latin Amerika

Tahmin (%)

2015
3,1
1,9
1,6
4,0
3,5
2,3
-0,1

2016
3,2
1,9
1,5
4,1
3,5
2,9
-0,5

2017
3,5
2,0
1,6
4,6
3,3
3,3
1,5

Kaynak: IMF World Economic Outlook (Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünümü Raporu), Nisan 2016

Ekonomik Büyüme Oranları
(%)
2014

2015

2016

2017

7,3

3,4

3,5
3,1 3,2
1,8 1,9 1,9 2,0

6,2

1,6 1,5 1,6
0

OECD

6,5

2,4 2,4 2,4 2,5
0,9

Dünya

6,9

ABD

Avro Bölgesi

0,5 0,5
-0,1
Japonya

Çin

Kaynak: IMF Küresel Ekonomik Görünüm 2016 Raporu
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2015 yılında dünya ticaret hacminin büyüme hızında da gerileme gerçekleşmiştir.
Son beş yılın en düşük büyüme seviyesinin kaydedildiği 2015 yılında dünya ticaret
hacmi, 2014 yılındaki %3,5 oranından %2,8’e düşmüştür. Bu düşüşte, global
ekonomik büyümenin yavaşlamasının yanında, birçok ülke para biriminin ABD
doları karşısında değer kaybetmesi de etkili olmuştur.
Dünya Ekonomisinde Büyüme (2014-2017)
Gerçekleşme (%)
Dünya Ticaret Hacmi
İthalat-Gelişmiş Ülkeler
İthalat-Gelişmekte Olan
Ülkeler
İhracat-Gelişmiş Ülkeler
İhracat-Gelişmekte Olan
Ülkeler
Petrol Fiyatları

Tahmin (%)

2014
3,5
3,5

2015
2,8
4,3

2016
3,1
3,4

2017
3,8
4,1

3,7

0,5

3,0

3,7

3,5

3,4

2,5

3,5

3,1

1,7

3,8

3,9

-7,5

-47,2

-31,6

17,9

Kaynak: IMF World Economic Outlook (Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünümü Raporu), Nisan 2016

Avro Bölgesi

Avro Bölgesi’nde sıkıntılar devam etmektedir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Avro Bölgesi’ndeki yetersiz
büyüme ve düşük enflasyon
sebebiyle genişlemeci
politikalarını sürdürmüştür.

2015 yılı Avrupa ekonomileri için sıkıntılı bir yıl olmuştur. Avrupa Merkez Bankası
(ECB) Avro Bölgesi’ndeki yetersiz büyüme ve düşük enflasyon sebebiyle genişlemeci
politikalarını sürdürmüştür. Buna paralel olarak 2015’in Mart ayından başlayıp Eylül
2016’ya kadar devam edeceğini duyurduğu aylık 60 milyar Avro tutarındaki tahvil
alım programını devreye sokmuş, fakat emtia fiyatlarındaki düşüşler, gelişmekte
olan ülkelerdeki ekonomik aktivitelerin yavaşlaması ve düşük enflasyon oranının
sürmesi sebebiyle Aralık ayında tahvil alım programının süresini Mart 2017’ye kadar
uzatmıştır.
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Büyüme oranı olarak az da olsa bir artışın yaşandığı Avro Bölgesi’nde özellikle
iç talepteki artışa paralel olarak beklenenden daha fazla büyüyen İtalya, İspanya
ve Fransa, Avro Bölgesi’nin büyümesine katkı sağlamıştır. 2015 yılında %1,6
olan Avro Bölgesi’ndeki büyümenin 2016 yılında %1,5 ve 2017 yılında da %1,6
olacağı tahmin edilmektedir. Diğer yandan işsizlik oranları yine yüksek seviyelerde
bulunmaktadır. 2014 yılında %11,6 olan işsizlik oranının, 2015 yılında %11 ve 2016
yılında da %10,5 olacağı düşünülmektedir.
2015 yılına 1,18’li seviyelerden başlayan Avro/ABD doları paritesi yıl içerisinde
1,14‑1,06 bandında dalgalı bir seyir izlemiştir.
ABD’nin ılımlı büyüme trendi devam etmiştir.

ABD

2015 yılının son çeyreğinde %0,7 ile beklentilerin altında büyüyen ABD
ekonomisinin 2015 yılı büyümesi %2,4 olmuştur. Yılın ilk yarısında belirgin bir artış
kaydederek GSYH artışına önemli ölçüde katkı sağlayan stok değişimi verisindeki
aşağı yönlü trend son dönemdeki düşüşte etkili olurken, ABD ekonomisin yaklaşık
2/3’ünü oluşturan özel tüketim harcamaları değişmeyerek büyümeye güçlü katkı
sağlamaya devam etmiştir. Büyüme oranının son çeyrekte ivme kaybetmiş olmasına
rağmen, ABD ekonomisinin istikrarlı bir seyir izlediği gözlenmektedir.

2015 yılının son çeyreğinde
%0,7 ile beklentilerin altında
büyüyen ABD ekonomisinin
2015 yılı büyümesi %2,4
olmuştur.

Fed 9 yılın ardından ilk kez politika faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştır.
ABD Merkez Bankası (Fed) 16 Aralık’ta sona eren toplantısında 9 yılın ardından
ilk defa faiz oranlarını artırmıştır. Politika faiz oranını 25 baz puan yükselterek
%0,25‑%0,50 aralığına çıkaran Fed, faiz artırım kararının ekonomik aktivitenin
iyileşmeye devam edeceğine dair güveni yansıttığını vurgulamıştır. Fed Başkanı
Janet Yellen, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, faiz artırımına rağmen para
politikasının ekonomiyi destekleyici yönde olmaya devam edeceğini ve önümüzdeki
dönemde faiz artırımlarının kademeli olacağını ifade etmiştir. Yellen ayrıca, faiz
artırımlarının hızının ekonomik büyüme ve uzun dönemli enflasyon beklentilerine
bağlı olacağını belirtmiştir.
Fed’in aynı tarihte yayınlanan ekonomiye ilişkin tahminleri 2016 Mart ayında
güncellenmiştir. Buna göre, Fed 2016 yılı için %2,4 olan büyüme beklentisini %2,2
olarak revize ederken, %4,7 olan işsizlik oranı tahminini değiştirmemiştir. 2016 yılı
için enflasyon tahmini ise %1,6’dan %1,2’ye düşürülmüştür.
Çin’de ekonomik büyüme hız kaybetmektedir.
Uzun yıllardır yüksek büyüme gösteren Çin’de hizmet sektörünün ağırlığını ve
iç talebi artırarak, ihracat ağırlıklı büyümeden iç tüketim ağırlıklı bir büyüme
modeline geçme yönünde uygulanan ekonomik politikalar sonucunda büyüme
oranı azalma eğilimine girmiştir. 2014 yılında %7,3 büyüyen Çin ekonomisi 2015
yılında %6,9 büyümüştür. 2016 yılında da bu düşüşün süreceği ve büyümenin
%6,3 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. İşsizlik oranlarındaki düşük
seviyenin önümüzdeki yıllarda devam edeceği düşünülmektedir.
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Japonya ve gelişmekte olan diğer ülkeler...
Japonya’da uzun süredir devam eden deflasyon sorunlarına, 2014 yılında ekonomik
daralma da eklenmiş ve 2014 yılında büyüme oranı %0,0 olmuştur. 2011 yılındaki
büyük deprem ertesinde artan kamu harcamalarını karşılamak üzere getirilen
vergiler iç talebi düşürmüştür.
Diğer taraftan emlak yatırımlarındaki düşüş ve ihracatın düşük seviyelerde olması
da büyümenin önündeki engeller olarak gösterilmektedir. Buna rağmen enerji
ve emtia fiyatlarındaki düşüşün net ithalatçı konumundaki Japonya’ya pozitif
etki etmesi beklenmektedir. Buna paralel olarak büyüme oranının 2015 yılında
%0,6, 2016 yılında da %1 artacağı tahmin edilmektedir. İşsizlik oranının ise %3,5
civarında olacağı düşünülmektedir.
2015 yılında hızla düşen petrol fiyatları Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde sıkıntıya
yol açmış ve bu ülkelerde negatif büyüme rakamları gözlemlenmiştir. Orta Doğu’da
özellikle Suriye’de devam eden olaylar sonucunda jeopolitik riskler birçok gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkeler tarafından da hissedilmeye başlanmıştır.

Petrol Fiyatları

Brent türü petrolün varil fiyatı Aralık 2015’te son 11 yılın en düşük
seviyesine inmiştir.

Aralık ayı içinde son 11 yılın
en düşük seviyesini gören
Brent türü petrolün varil
fiyatı, 31 Aralık 2015 itibarıyla
36,4 ABD doları seviyesinde
gerçekleşmiş, yıllık düşüş
oranı %50’ye yaklaşmıştır.

Bir yandan küresel talebin düşük seyretmesi, diğer yandan enerji arzının artmaya
devam etmesi, dünya ekonomisindeki üretimin ve ticaretin önemli girdilerinden
biri olan petrolün fiyatlarını yıl boyunca aşağı yönlü baskı altında tutmuştur.
Petrol fiyatları 2015 yılının tüm aylarında, 2014 yılına göre, sürekli ve yüksek
oranda gerilemiştir. Aralık ayı içinde son 11 yılın en düşük seviyesini gören Brent
türü petrolün varil fiyatı, 31 Aralık 2015 itibarıyla 36,4 ABD doları seviyesinde
gerçekleşmiş, yıllık düşüş oranı %50’ye yaklaşmıştır.
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2015 Yılında Türkiye Ekonomisi

%4

Türkiye ekonomisinde beklentilerin üzerinde bir büyüme gerçekleşmiştir.

Global büyüme oranlarının
yavaşladığı, jeopolitik risklerin
arttığı bir dönemde iki
genel seçim geçiren Türkiye
ekonomisi 2015 yılı genelinde
%4’lük bir büyüme oranı
yakalamıştır.

Global büyüme oranlarının yavaşladığı, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde iki
genel seçim geçiren Türkiye ekonomisi 2015 yılı genelinde %4’lük bir büyüme oranı
yakalamıştır.
Çeyrek dönemler itibarıyla sırasıyla, %2,5, %3,7 ve %3,9 büyüme gösteren GSYH,
son çeyrekte yıllık bazda %5,7 ile son 17 çeyreğin en hızlı büyümesini kaydetmiştir.
Bu gelişmede, iç tüketimdeki artışın yanı sıra yıl boyunca düşük seyreden net
ihracatın son çeyrekte büyümeye olumlu katkı sağlaması belirleyici olmuştur.
Mevsim ve takvim etkilerinin de bu performansta rol oynadığı görülmüştür. Nitekim
takvim etkisinden arındırıldığında, bu dönemde yıllık büyüme %4,1’e inmektedir.
Büyümenin sektörel bazda kompozisyonuna bakıldığında; üretim yöntemine göre
GSYH içinde 2015 yılı itibarıyla %59,6 ile en yüksek paya sahip olan hizmetler
sektörü yıl genelinde büyümeyi 2,2 puan yukarı çekmiştir. Hizmetler sektörünü
1 puanlık katkısıyla sanayi sektörü izlemiş, bu dönemde son 10 yılın en güçlü
performansını sergileyen tarım sektörü de büyümeyi 0,7 puan artırıcı yönde
etkilemiştir. İnşaat sektörü ise son çeyrekteki olumlu performansına rağmen yıl
genelinde büyümeye sınırlı ölçüde katkı sağlamıştır.
Petrol fiyatlarındaki düşüşler ülke ekonomisine olumlu etki sağlamaktadır.
Enerji fiyatlarındaki düşüşler ülkemiz ekonomisine pozitif etki sağlamayı 2015
yılında da sürdürmüştür. Yıl içerisinde 30-60 ABD doları/varil bandında hareket
eden ve 2015 sonunda 40 ABD dolarının altına inen petrol fiyatları Türkiye
ekonomisi üzerindeki mali, enflasyonist ve dışsal baskıları azaltmaktadır. Cari açık

Türkiye Ekonomisi - Çeyreklere Göre Büyüme
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2015 Aralık sonu itibarıyla 2014 yılındaki 46,5 milyar ABD doları seviyesinden
32 milyar ABD dolarına gerilemiştir. Öte yandan aylık bazda altı yıl sonra ilk defa
cari dengede fazlalığın oluştuğu 2015 yılında cari açığın GSYH’ye oranının %4,5’e
indiğini gözlemlenmiştir.

%8,81

Enflasyonda hedefler tutturulamamış, Türk lirası %20 değer yitirmiştir.

2015 Aralık ayında TÜFE bir
önceki yılın aynı ayına göre
%8,81 artış kaydetmiştir.

Yıl içerisinde petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon oranlarını azaltması
beklentisine rağmen 2015 Aralık ayında TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %8,81
artış kaydetmiştir.
2015 yılında faiz koridoru ve likidite yönetimi TCMB’nin temel para politikası
araçları olmaya devam etmiştir. Yılın ilk aylarında enflasyonun düşmesi Ocak ve
Şubat aylarında faiz indirimine olanak verirken, TCMB 1 haftalık repo faizinde ve
faiz koridorunun hem alt hem de üst bandında indirime gitmiş, 1 haftalık repo
faizini %8,25’ten %7,5 seviyesine çekmiştir.
Cari Açık
(milyon ABD doları)
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Kaynak: TCMB

TÜFE 
(%) (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim)
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Kaynak: TÜİK

34

Faaliyet Raporu 2015 Finansal Kurumlar Birliği

Şubat ayından itibaren hem yurt içi hem yurt dışı belirsizliklerle değer yitiren
Türk lirası, ilave faiz indirimlerinin önünü tıkadığı gibi likidite politikasının
sıkılaştırılmasına sebep olmuştur.
TCMB, 2015 Aralık ayında Fed’in faiz artırım kararı sonrasında gerçekleşen son PPK
toplantısında da beklentilerin aksine faizde artırıma gitmemiştir. 2015 yıl sonu
itibarıyla; faiz koridorunun alt bandı olan gecelik borçlanma faizi %7,25, politika
faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %7,50, koridorun üst bandı olan
gecelik borç verme faizi %10,75 seviyesinde kalmıştır.
Dış ticaretteki gelişmeler
2015 yılı genelinde, özellikle Rusya ve Irak kaynaklı jeopolitik gelişmelerin olumsuz
etkileri ve Avro/Dolar paritesindeki düşüşün devam etmesiyle nominal ihracat
yıllık bazda gerileme eğiliminde olmuştur. AB ülkelerindeki toparlanmanın devam
etmesi bu olumsuz gelişmeleri telafi edememiş, ihracat 2015 yılı tamamında %8,7
gerilemiş ve 143,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

%70

Bu dönemde ithalat %14,4 daralarak 207,2 milyar ABD dolarına inmiştir. Bu
gelişmede, enerji fiyatlarındaki gerilemenin yanında iç talebin ılımlı seyri de önemli
rol oynamıştır. 2015’te dış ticaret açığı 2014 yılına kıyasla 21,3 milyar ABD doları
düşüş kaydederek 63,3 milyar ABD doları olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama
oranının iyileşerek 2015 sonu itibarıyla 2014’teki %65 seviyesinden %70’e çıkması
da bir başka olumlu tespit olarak karşımıza çıkmaktadır.

İhracatın ithalatı karşılama
oranının iyileşerek 2015 sonu
itibarıyla 2014’teki %65
seviyesinden %70’e çıkmıştır.

İşsizlik oranı
Büyüme oranlarındaki artışa rağmen işsizlik verilerinde bir iyileşme
görülmemektedir. TÜİK verilerine göre 2015 yılı sonu itibarıyla işsizlik oranı %10,3
ile son 5 yılın en yüksek düzeyinde gerçekleşmiştir.

Dış Ticaret
(milyon ABD doları)
İhracat

İthalat

251.551

236.545

242.200
207.061

152.462

2012

151.869

2013

157.700

2014

143.921

2015

Kaynak: TÜİK
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Merkezi Fatura
Kaydı Sistemi

Önemli Proje ve Gelişmeler

Yıllardır mükerrer finansman
gibi ciddi bir risk ile karşı
karşıya kalan faktoring
sektörü, FKB kontrolünde
Kredi Kayıt Bürosu ile
birlikte Merkezi Fatura Kaydı
Sistemi’ni kurarak bu sorunu
aşmayı başarmıştır.

Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS); faktoring işlemlerine konu edilen alacaklarla
ilgili her türlü bilgi ve belgenin toplulaştırılması, aynı alacağın birden fazla
faktoring işlemine konu edilememesi ve sektörle ilgili birçok verinin raporlanarak
izlenebilmesine hizmet etmeyi hedeflemektedir. Sistemin kurulması görevi,
13 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6361 sayılı
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 43. maddesi
çerçevesinde FKB’ye verilmiştir.

Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS)

Söz konusu kanun maddesi ve 25 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Birlik Statüsü’nün ilgili maddeleri uyarınca Finansal
Kurumlar Birliği tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Birlik nezdinde Faktoring
Sektör Temsil Kurulu’nun yönetiminde Faktoring İktisadi İşletmesi kurulmuş, Şubat
2014’te MFKS’nin altyapı yazılımı için Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile çalışılması
yönünde karar alınmıştır.
FKB, ticari hayatın önemli bileşeni olan faktoring şirketleri ve bankaların, mükerrer
finansman işlemlerinin yaratacağı potansiyel zararlardan korunabilmesi amacıyla
KKB işbirliğinde MFKS’yi 2 Ocak 2015 tarihinden itibaren kullanıma açmıştır. 2015
yıl sonu itibarıyla 14 banka ve 66 faktoring şirketinin üye olduğu ve kullandığı
sistemde aşağıdaki işlemler gerçekleşmiştir.

2015 Devir Adet
(Kurum Tipi)

2015 Devir Adet
(Belge Tipi)

342.762
1.847.348

5.127.720

3.623.134

Banka
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e-fatura

Belge

E-Faturalar için Gelir İdaresi Başkanlığı ile entegrasyon sağlanmıştır.
FKB’nin, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığı protokol kapsamında TCKN/VKN bilgileri,
e-fatura mükellefiyet kontrolü, e-fatura doğrulama fonksiyonları MFKS’ye dahil
edilmiştir. Böylece sorgulanabilir, izlenebilir ve raporlanabilir yenilikçi bir altyapı
ekonomik sisteme entegre olmuştur.
Sistem hizmete açıldığında %20’ler seviyesinde olan e-fatura oranı, yıl sonunda
aylık bazda %40’lara ulaşmıştır. Bu durum e-fatura entegrasyonunun ne kadar
önemli olduğunun açık bir kanıtıdır.
Belge Türü

Devir Adet

Pay (%)

e-fatura
Belge
Toplam

1.847.348
3.623.134
5.470.482

33,77
66,23
100

Aylık %40
MFKS hizmete açıldığında
%20’ler seviyesinde olan
e-fatura oranı, yıl sonunda
aylık bazda %40’lara
ulaşmıştır.

MFKS yönetmeliği yayınlanmıştır.
Sisteme ilişkin “Merkezi Fatura Kaydı Sisteminin Kuruluşu, Faaliyeti ve Yönetimine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” FKB tarafından 2 Temmuz 2015
tarihinde yayınlanmıştır.
Ödeme bilgi ve belgelerinin MFKS’ye girişi sağlanacaktır.
2015 yılı içerisinde yoğun analiz çalışmaları yapılarak yazılım ve üretime açılması
için KKB’ye teslim edilen ve 2016 içinde hayata geçecek ikinci fazda; çek, senet gibi
ödeme araçları ve tahsilat bilgileri de sisteme eklenecektir. Böylelikle MFKS, Risk
Merkezi’nin ardından Türkiye’nin önemli bir data merkezi olacaktır.
Raporlama çalışması başlamıştır.
2015 yılında yürütülen çalışmalar sonucunda 30’a yakın rapor çeşidi belirlenmiş
ve bu raporların analiz çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu raporlamaların
2016’nın ilk çeyreği sonunda şirketlerin kullanımına açılması hedeflenmiştir.
Temlikli tüm işlemler için veri tabanı oluşturulmaktadır.
Bankaların ve faktoring şirketlerinin tüm faktoring işlemlerini MFKS’ye girmeleri
bir zorunluluk olarak belirlenmiştir. Ancak bu zorunluluğun yanı sıra bazı bankalar,
kredilerin teminatlarına aldıkları temliklerin mükerrer teminat ya da finansmana
konu olmaması için gönüllü olarak bu temlikleri MFKS’ye girmeye başlamıştır.
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Finansal
Kiralama
Sözleşme Tescil
Sistemi

Sözleşme Tescil Sistemi

Finansal kiralama
sözleşmelerinin noter
huzurunda yapılmasından
kaynaklanan önemli bir
maliyet kalemi ortadan
kalkmıştır.

Yurt içinde yapılan finansal kiralama sözleşmelerinin tescili:

Merkezi Kayıt Kuruluşu ile oluşturulan işbirliği kapsamında, finansal kiralama
sözleşmelerinin tescilini mümkün kılan yazılım 2014 yılı içerisinde tamamlanmıştır.
Hukuki sonuç doğurması açısından daha önce noter huzurunda imzalanması
gereken leasing sözleşmeleri 2015 yılından itibaren FKB tarafından tescil edilmekte
ve daha makul ücretlerle bu hizmet yerine getirilmektedir.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 22.
maddesi gereği; kiralayan ve kiracısının yurt içinde yerleşik olduğu, kendilerine
ait özel sicili bulunmayan taşınır mallara ait finansal kiralama sözleşmeleri FKB
tarafından tutulan özel sicile tescil edilmektedir.
Taşınmazlar, kara, deniz ve hava nakil araçları, iş makinaları, traktörler, biçerdöverler
gibi kendilerine ait özel sicili bulunan mallara ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri
ise özel sicillerine tescil edilmekte, bununla birlikte FKB nezdinde tutulmakta olan
özel sicile bilgi amaçlı kaydedilmektedir.
FKB tarafından tutulan özel sicil, finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan
sözleşmelerin yanı sıra katılım, kalkınma ve yatırım bankaları tarafından yapılmış
olan finansal kiralama sözleşmelerini de kapsamaktadır.
Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Özel Sicile Tesciline İlişkin Genelge’nin
9 Şubat 2015’te yayınlanması ile Sözleşme Tescil Sistemi kullanıma açılmıştır. Tescil
istatistikleri aşağıdaki tabloda bulunmaktadır:
Tarih

Adet

Tutar (milyon TL)

Şubat 2015
Mart 2015
Nisan 2015
Mayıs 2015
Haziran 2015
Temmuz 2015
Ağustos 2015
Eylül 2015
Ekim 2015
Kasım 2015
Aralık 2015

1.177
2.486
2.526
2.150
2.036
1.791
1.703
1.352
1.705
2.134
2.366

1.048
2.333
1.870
1.525
1.591
1.655
1.241
1.455
1.196
1.360
2.165

21.426

17.440

Toplam
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Yurt dışında yapılan finansal kiralama sözleşmelerinin tescili:
Kiralayanın yurt dışında, kiracının ise Türkiye’de yerleşik olduğu finansal kiralama
sözleşmelerinin tescili 6361 sayılı kanunun 21. maddesi gereği FKB tarafından
yapılmaktadır. Söz konusu işlemlere ilişkin Genelge 31 Temmuz 2013 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Genelgeye www.fkb.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Yurt dışından yapılan finansal kiralama işlemlerine ilişkin istatistikler aşağıdaki
tabloda bulunmaktadır:
(milyon ABD doları)
Mal
Cinsi
Hava Taşıtları
Demiryolu Taşıtları

2014
Mal
Bedeli
3.442,24

2015
Kiralar
Toplamı
2.582,17

Mal
Bedeli
5.067,38
2,46

Kiralar
Toplamı
4.083,20
2,95

TCMB - Türk
Eximbank
Reeskont
Kredileri

TCMB Reeskont Kredisi
Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini aynı çatı altında birleştiren
FKB çalışmaları sonucunda, faktoring şirketleri, T.C. Merkez Bankası’nın (TCMB)
aldığı kararla ihracatı desteklemek amacıyla Türk Eximbank üzerinden maliyet
avantajı sağlayan reeskont kredilerine ulaşma hakkına kavuşmuştur.

Türk Eximbank üzerinden
maliyet avantajı sağlayan
TCMB - Türk Eximbank
Reeskont Kredilerinin
2016 yılında artan bir
oranda kullanılması
hedeflenmektedir.

TCMB’nin, 4 Şubat 2015 tarihinde yayınlanan, “İhracat ve Döviz Kazandırıcı
Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında, faktoring firmalarına
temlik edilen ihracat alacaklarına istinaden düzenlenen ve faktoring firmalarınca
Türk Eximbank’a ciro edilen bonoların reeskonta kabulü suretiyle, firmalara sevk
öncesi ve sonrası ihracat reeskont kredisi kullandırılması imkanı sunulmaktadır.
İhracatın büyük bir kısmını gerçekleştiren ancak toplam kredilerin sadece
%24’üne ulaşabilen KOBİ’ler, faktoring sektörü aracılığı ile sunulan bu alternatif
kaynak sayesinde ortalama kredi maliyetlerini düşüren ve rekabet gücünü artıran
finansman desteğine ulaşabilmektedirler.
İlk yılında bir tanıtım süreci yaşanan uygulama, ihracatçılar tarafından ilgiyle
karşılanmış, ayrıca uygulamacıların eksikliklerini kapattığı ve iyileştirmelerde
bulunduğu bir yıl geçirmiştir.
Önümüzdeki dönemde, Anadolu’da KOBİ’lere faktoring tanıtımı yapılırken bu
ürüne ayrı bir önem verilecektir. 2016’nın faktoring şirketleri aracılığıyla reeskont
kredilerine ulaşımın yaygınlaşacağı bir yıl olması hedeflenmektedir.
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Türk Eximbank Kredi Sigortası - Faktoring Entegrasyonu
2015 yılı içerisinde FKB bünyesinde toplanan Exim Sigorta Komitesi ve Türk
Eximbank yetkililerinin ortak gayretleriyle, Türk Eximbank’ın ihracat kredi sigorta
sisteminin faktoring işlemlerine entegre edilmesi çalışmaları sonuçlanmıştır.
Projenin 2016 yılında hayata geçirilmesiyle toplam 238 ülkeye hizmet verebilen
bir konuma gelecek olan Türkiye faktoring sektörü, batılı ülkelerin faktoring
uygulamalarının, gelişmekte olan ülkelere aktarılmasında köprü vazifesi görecektir.

Yine Bir İlk:
Tedarik Zinciri
Finansman
Sistemi

Tedarik Zinciri Finansmanı
Dünyada da faktoring sektöründe geniş tartışmalara ve arayışlara neden olan
Tedarikçi Zinciri Finansmanı konusunda 2015 yılında bir çalışma grubu kurulmuş ve
danışman bir hukukçu ile anlaşılarak çalışmalara başlanmıştır.
Çalışma grubu, Türkiye’deki finansal kurumlar ile var olan işleyişi incelemiş,
reel sektör firmaları ile görüşmüş, uygulama için yazılım firmaların ürünlerini
incelemiştir.

Merkezi Fatura Kaydı Sistemi
uygulamasından sonra yine
dünyada ilk kez bir birlik
tarafından yönetilecek olan
Tedarik Zinciri Finansmanı’na
ilişkin portal 2016 yılında
kullanıma açılacaktır.

FKB bünyesinde kurulacak bir portal ile bu ürünün, MFKS gibi yine dünyada ilk ve
benzersiz bir şekilde 2016 yılında kullanıma açılması hedeflenmektedir.
Özel Entegratörlük
Ticaret yaşamında giderek artan e-fatura/e-arşiv/e-defter vb. elektronik
uygulamalara daha hızlı uyum sağlamayı teminen, FKB bünyesindeki Faktoring
İktisadi İşletmesi’nin özel entegratör olabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmuş,
alt uygulamacı firma seçilmiş ve sözleşme imza aşamasına gelinmiştir.

Dijital
Ekonomiye
Uyum: Özel
Entegratörlük

Faktoring İktisadi İşletmesi’nin özel entegratör olabilmesi için gerekli sertifikaların
alınmasına hak kazanılmış ve gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Faktoring
İktisadi İşletmesi’nin 2016 yılında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

FKB bünyesindeki Faktoring
İktisadi İşletmesi’nin özel
entegratör olabilmesi
için gerekli girişimlerde
bulunulmuştur.
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Gelir İdaresi
Başkanlığı ile
İşbirliği

Gelir İdaresi Başkanlığı ile İşbirliği
FKB’ye kanunen verilen görev ve yetkiler çerçevesinde kurulan Finansal Kiralama
Sözleşmeleri Tescil Sistemi ile MFKS, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile
yapılan protokol kapsamında faaliyete geçmiştir. Finansal Kiralama Sözleşme
Tescil Sistemi’nin e-Devlet ile, MFKS’nin ise e-fatura ve e-arşiv sistemleri ile
entegre şekilde hizmet vermeleri sağlanmıştır. Böylece sorgulanabilir, izlenebilir
ve raporlanabilir, yenilikçi bir altyapının Türk ekonomik sistemine entegre olması
sağlanmıştır.

İşbirliği kapsamında, MFKS’ye
girişi yapılan belgelerin
TCKN/VKN bilgileri, e-fatura
mükellefiyet kontrolü
ile e-fatura ve e-arşiv
faturalarının Gelir İdaresi
Başkanlığı veri tabanından
anlık olarak sorgulanmasına
ve doğrulanmasına olanak
sağlanmaktadır.

Finansal Kiralama Sözleşme Tescil Sistemi’nin devreye alınması ile birlikte finansal
kiralamada yeni bir dönem başlamış, sözleşmelerin noter huzurunda imza
zorunluluğu ortadan kalkmış ve tarafların sözleşmeleri yazılı olarak düzenlemek
koşuluyla aralarında akdedebilmeleri sağlanmıştır.
Sicile Türkiye’de yapılan tüm finansal kiralama sözleşmeleri yanında yurt dışında
faaliyet gösteren finansal kiralama şirketlerinin Türkiye’de yerleşik kişilerle yapmış
oldukları finansal kiralama sözleşmeleri de kaydedilmektedir.
2 Ocak 2015 tarihinde FKB nezdinde hizmet vermeye başlayan MFKS ile fatura dahil
alacağın devrine konu olan her türlü belgenin birden fazla faktoring şirketine veya
birden fazla bankaya devri kontrol edilerek, aynı alacak belgesinin farklı faktoring
şirketleri ve bankalar üzerinden finanse edilmesi önlenmektedir.
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İŞTİRAK EDİLEN VEYA SPONSOR OLUNAN KONFERANSLAR VE DÜZENLENEN ÇALIŞTAYLAR
Tarih

Açıklama

Sektör

12-13 Mart 2015
13-14 Mart 2015
29 Ocak 2015
17 Şubat 2015
27 Mart 2015
31 Mart 2015
29 Mayıs 2015
1 Haziran 2015
11 Haziran 2015
12 Haziran 2015
12 Haziran 2015
13 Ekim 2015
23 Ekim 2015
18 Kasım 2015
30 Kasım 2015

XI. KOBİ Zirvesi
Uludağ Ekonomi Zirvesi
TİM - Bursa
TİM - Denizli
TİM - Adana
TİM - Mersin
TİM - İzmir
TİM - Ankara
BDDK Denetim Bulguları Çalıştayı
BDDK Denetim Bulguları Çalıştayı
BDDK Denetim Bulguları Çalıştayı
İş ve İstif Makinaları Kiralama Zirvesi
BDDK Çalıştayı
Gümrük Ticaret Bakanlığı Çalıştayı
TAYSAD-Türk Eximbank’ın da katılımı ile “İhracatın
Finansmanı ve Sigorta Semineri”
MASAK Çalıştayı

Ortak
Ortak
Faktoring
Faktoring
Faktoring
Faktoring
Faktoring
Faktoring
Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman
Finansal Kiralama
Finansman
Finansman
Faktoring - Finansal Kiralama

Tarih

Açıklama

Sektör

31 Mart 2015

Invigors-EMEA-Finansal Kiralama Sektöründe pazar ve
ürün geliştirme faaliyetleri konusunda Genel Müdürlere
bilgilendirme toplantısı
Başbakan Yardımcısı Sn. Ali Babacan’ın katılımı ile FKB
ofisinin açılış töreni
Deloitte-Faktoring Şirketlerinin 2015 Gündemi
Deloitte-Leasing Şirketlerinin 2015 Gündemi
MFKS Bilgilendirme Toplantısı-Üyeler
EY - “Finansal Kurumlarda İç Kontrol ve Bilgi Sistemleri
Düzenlemeleri”
MFKS Bilgilendirme Toplantısı - Bankalar
Tedarik Zinciri Finansmanı Türkiye Uygulamaları Çalışma
Atölyesi

Finansal Kiralama

11 Aralık 2015

Ortak

ÜYE TOPLANTILARI

11 Nisan 2015
29 Mayıs 2015
29 Mayıs 2015
25 Ağustos 2015
3 Eylül 2015
8 Eylül 2015
20 Kasım 2015
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Ortak
Faktoring
Finansal Kiralama
Faktoring
Ortak
Faktoring
Faktoring

KAMU KURULUŞLARI VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE YAPILAN GÖRÜŞME VE İŞBİRLİKLERİ
Tarih

Açıklama

16 Ocak 2015
16 Ocak 2015
22 Ocak 2015
28 Ocak 2015
28 Ocak 2015
3 Şubat 2015
3 Şubat 2015
10 Şubat 2015
12 Şubat 2015
12 Şubat 2015
18 Şubat 2015
23 Mart 2015
23 Mart 2015
27 Mart 2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile görüşme
Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görüşmeler
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda görüşme
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü ile görüşme
Gelir İdaresi Başkanlığı’nda görüşme
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde yapılan görüşme
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Takip ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nde yapılan görüşme
Dünya Bankası temsilcileri ile toplantı
KPMG ile Sözleşme Tescil Sistemi Denetim Raporu değerlendirme toplantısı
Intesa Sanpaolo Bank Türkiye temsilcileri ile görüşme
Türkiye Noterler Birliği’nde yapılan görüşme
BDKK’da yapılan görüşmeler
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda görüşme
Sanayi Bakan Yardımcısı ve ekibi ile OSB’leri mevzuatında leasing sektörü açısından
beklenen düzenlemeler hakkında görüşme
Özbekistan Leasing Birliği temsilcileri ile görüşme
TCMB temsilcileri ile IFM Programı çerçevesinde FKB’de toplantı
Hazine Müsteşarlığı Uzman Yardımcılarına FKB’de tanıtım
FCI’ın Sidney’de yapılan toplantısına katılım
MASAK’ta uluslararası sözleşme imza törenine katılım
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde görüşme
İsveç Başkonsolosluğu Ticari Ataşelik temsilcilerini sektör hakkında bilgilendirme
Ankara görüşmeleri: GİB, BDDK
Türk Eximbank’ta toplantı
TCMB’de toplantı: İstanbul Finans Merkezi Programı Eylem Planının “Finansal Ürün ve
Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması” adlı 2. bileşenin “Piyasaların ve Finansal Altyapının
Geliştirilmesi” başlıklı 2 numaralı politikası içerisinde yer alan “Banka dışı finansal
piyasaların geliştirilmesine yönelik bir strateji belgesi hazırlanması” eylemi
Uluslararası Kiralama Konferansına Yönetim Kurulu Üyelerinin panelist olarak katılımları
Leaseurope’un Lisbon’da yapılan yıllık toplantısına katılım
Kore Finansal Kurumlar Birliği temsilcileri ile toplantı

30 Nisan 2015
5 Mayıs 2015
28 Mayıs 2015
20-27 Haziran 2015
29 Haziran 2015
29 Haziran 2015
6 Ağustos 2015
25 Ağustos 2015
5 Ekim 2015
12 Ekim 2015

13 Ekim 2015
16-17 Ekim 2015
19 Ekim 2015
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2015 Yılı Faaliyetleri

Çalışma
Toplantıları

YIL İÇERİSİNDE YAPILAN KOMİTE VE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI
Yıl içerisinde, aylık olarak Sektör Temsil Kurulu ve iki ayda bir Yönetim Kurulu
toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılar dışında; Hukuk-Mevzuat-MASAK-Mali
İşler-Dış İşlemler-Exim Komiteleri ile Tedarikçi Zinciri Finansmanı Proje Çalışma
Grupları başta olmak üzere, Birlik bünyesindeki sektörlerin ve Birlik üyesi şirketlerin,
rekabet ortamının iyileştirilmesi, düzenleme önerileri ve buna benzer konularda da
çalışma toplantıları organize edilmiştir.

Yıl içinde Birlik bünyesindeki
sektörlerin ve Birlik üyesi
şirketlerin, rekabet ortamının
iyileştirilmesi, düzenleme
önerileri ve buna benzer
konularda da çalışma
toplantıları organize
edilmiştir.

KAMU KURULUŞLARI VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE YAPILAN
GÖRÜŞME VE İŞBİRLİKLERİ
2015 yılında, çeşitli tarihlerde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)
başta olmak üzere, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı gibi
kamu otoritelerine ziyaretler yapılmış, ortak çalışmalar düzenlenmiş ve sektörün
güncel sorun ve talepleri dile getirilmiştir. Yine yıl içerisinde; Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesindeki toplantılarda sektörlerimiz
temsil edilmiştir.
Uluslararası düzeyde de Factors Chain International (FCI), International Factors
Group (IFG) yıllık genel kurul ve bölgesel toplantılarında Birlik temsil edilmiş ve
Türkiye’deki faktoring sektörünün konumu ve yenilikler konusunda konuşmalar
ve sunumlar yapılmıştır. Ayrıca BCR Publishing ve ABFA gibi faktoring dernek ve
birliklerinin Türkiye ziyaretlerinde buluşmalar gerçekleştirilmiştir.
Avrupa Leasing Birlikleri Federasyonu Leaseurope genel kurul toplantısına ve çeşitli
çalışma toplantılarına katılarak Birlik ve finansal kiralama sektörü temsil edilmiştir.
YÖİKK, Uludağ Ekonomi Zirvesi, KOBİ Zirvesi, İSO etkinliklerine de katılım yapılarak
sektörlerimiz ile ilgili sunumlar yapılmıştır.
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SEKTÖRLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
a) 4 Şubat 2015 tarihinde BDDK’nın “Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece, daha
önce çeşitli genelge ve tebliğlerle uygulanması sağlanan bu esaslar, tek bir
yönetmelik kapsamına alınmıştır. Bu yönetmelik ayrıca bankaların da faktoring
işlemlerinde uygulaması gereken esasları belirlediğinden, sektörler arasındaki
uygulama farklılıklarının yarattığı haksız rekabet de engellenmiş olmuştur.
b) 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun
22. maddesi gereği, kendilerine ait özel sicili bulunmayan taşınır mallara ait
finansal kiralama sözleşmeleri FKB tarafından tutulacak özel sicile tescil edilir.
9 Şubat 2015 tarihinde, Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Özel Sicile Tesciline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge yayınlanmış ve Sözleşme Tescil Sistemi
kullanıma açılmıştır.
c) Finansal Kurumlar Birliği Etik İlkeleri 18 Mart 2015 tarihinde kabul edilmiş ve
yayımlanmıştır.
d) MFKS yönetmeliği 2 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanmıştır.
e) 2015 yılında FKB bünyesindeki sektörlerin uyması gereken karşılıklar
yönetmeliği ile bankaların uyması gereken karşılıklar yönetmeliği arasındaki
teminat sınıflandırma farklılıkları FKB tarafından BDDK’ya bildirilmiştir.
Bunun sonucunda 2015 yılında yayınlanan taslaktan sonra 8 Ocak 2016
tarihinde “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe
Uygulamaları İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”te değişiklik yapılmıştır.

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB),
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
tamamlandı. Üç ayrı
sektörde programa
katılan 17 öğrenci
başarı sertifikası
almaya hak kazandı.
Finansal Kurumlar Birliği ile Marmara
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
(MUSEM) arasında imzalanan
protokolle hayata geçirilen ‘Finansal
Kurumlarda Temel Uzmanlık Sertifika
Programı’nda Marmara
Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ile
birlikte finansal kiralama, faktoring ve
finansman şirketlerinden, eğitim

17 Aralık 2014 – 17 Şubat 2015
tarihleri arasında 18 günde toplam 108
saatlik eğitim programı neticesinde
her üç sektörden programa katılan 17
öğrenci sertifikalarını
aldı.
Birlik misyonu ve
vizyonu paralelinde
üye şirketlerindeki
çalışan kalitesinin
artırılması ve mesleki
gelişimi arttırmak yönünde hayata
geçirilen sertifika programının
sektörlere ve ekonomiye önemli
katkılar sağlaması hedefleniyor.
Eğitim programı ile katılımcılar onaltı
konusunda uzman eğitmenden mali
piyasalar, hukuk, muhasebe, analiz
teknikleri ve sektörel ürünler gibi
konular hakkında dersler alarak
donanımlı bir altyapıya kavuşuyorlar.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ve GELİR İDARESİ
BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİ

Finansal Kurumlar Birliğine (FKB)
Kanunen verilen görev ve yetkiler
çerçevesinde kurulan Finansal
Kiralama Sözleşmeleri Tescil Sistemi ile
Merkezi Fatura Kaydı Sistemi, Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile
yapılacak protokol kapsamında hizmet
sağlayıcıların ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi
(BGYS) sertifikaları
güvencesinde
faaliyete geçiyor.
Finansal Kiralama
Sözleşme Tescil
sistemi aynı zamanda
e-Devlet ve Merkezi
Fatura Kaydı Sistemi
ise e-Fatura ve e-Arşiv sistemleri ile
entegre şekilde hizmet verecek.

TANITIM FAALİYETLERİ
Sektör ve ürünlerinin tanıtımı
İştirak edilen konferansların yanında çeşitli basın kuruluşları ile işbirliği yapılarak
verilen bilgi kutucukları ile sektörlerimiz, ürünleri ve Birlik faaliyetlerine ilişkin
bilgilendirme kutuları yayımlanmıştır.

Sözleşme Tescil Sisteminin hizmete
alınması ile birlikte finansal kiralamada
yeni bir dönem başlayacak ve
sözleşmelerin noter huzurunda imza
zorunluluğu kalkacak, taraflar
sözleşmeleri yazılı olarak düzenlemek
koşuluyla aralarında
akdedebileceklerdir. Bununla birlikte,
geçmiş uygulamada noterlerde
Türkiye’ye yayılmış olarak tutulan
Finansal Kiralama Sözleşmeleri
Sicili’nde bulunmayan sorgulama
yapma imkanı FKB nezdinde merkezi

Faktoring sektörü ve ürünlerinin Anadolu’da tanıtımı için bir dizi faaliyet yapılması
kararlaştırılmış, 2015 yılı içerisinde çalışma şekli, bağlantılar ve hedef iller
belirlenmiş, 2016 yılında bu faaliyetin başlaması planlanmıştır.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunun 22.nci
maddesi uyarınca, kendilerine ait özel
sicili bulunmayan taşınır mallara ait
finansal kiralama sözleşmelerini Finansal
Kurumlar Birliği (FKB)
tarafından tutulan
özel sicile tescil
edilmektedir.

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
başlamış oldu.
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tecrübesi bulunan gönüllü sektör
profesyonelleri tarafından eğitimler
verilmektedir.
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Bu yeni dönemde, finansal kiralama
sözleşmelerinin noter huzurunda
yapılması zorunluluğu kalkmış oldu.

olarak tutulacak Finansal Kiralama
Sözleşmeleri Sicili ile çözümlenmiş
olacaktır. Sicile Türkiye’de yapılan tüm
finansal kiralama sözleşmeleri yanında
yurt dışında faaliyet gösteren finansal
kiralama şirketlerinin Türkiye’de
yerleşik kişilerle yapmış oldukları
finansal kiralama sözleşmeleri de
kaydedilecektir.

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, Gelir İdaresi
Başkanlığı iş birliği ile Merkezi Fatura
Kaydı Sistemine girişi yapılan belgelerin
TCKN/VKN bilgileri, e- fatura mükellefiyet
kontrolü ile e-fatura ve e-arşiv
faturalarının Gelir İdaresi Başkanlığı veri
tabanından anlık olarak sorgulanmasına
ve doğrulanmasına olanak sağlanmaktadır.
Böylece sorgulanabilir, izlenebilir ve
raporlanabilir yenilikçi bir altyapı
ekonomi sistemimize entegre
edilmektedir.

Ülkemizde yapılan tüm finansal
kiralama sözleşmeleri tescil edilmek
veya bildirilmek suretiyle Özel Sicile
kaydediliyor. Merkezi bir veri tabanı
işlevi görecek olan Özel Sicil, ilgili
tarafların sicil kayıtlarına
süratli ve güvenli şekilde
ulaşabilmesine imkân
sağlayacaktır.
Finansal Kurumlar Birliği
adına Merkezi Kayıt
Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan
Sistem en gelişmiş şekliyle
işletilmektedir. Faaliyete geçen
Sözleşme Tescil Sisteminin pek çok
ülke için iyi bir uygulama örneği
olacağı ve MKK bünyesinde oluşan söz
konusu “know-how “ ın başka
ülkelerde de uygulama alanı bulacağı
düşünülmektedir.

2015 Yılı Faaliyetleri

Finansal Tüketici Bilgilendirme Sitesi: www.finansaltuketici.gov.tr
BDDK, bankalar ve finansal kuruluşlarla işlem yapan tüm tüketicilere fayda
sağlayacak bir ilke imza atmaktadır. BDDK, finansal tüketicilerin kullandıkları
ürünlere ilişkin yanlış bilinenleri düzeltmek, merak edilen konulara açıklama
getirmek, tasarrufla ilgili ipuçları vermek amacıyla www.finansaltuketici.gov.tr
adıyla bir internet sitesi hazırlamıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu finansal tüketicinin
bilinçlendirilmesini sağlamak
amacıyla finansaltuketici.gov.tr
adresli internet sitesini hayata
geçirdi.
İnternet sitesinde kredi kartı nedir?,
Kredi nedir?, Bankacılık işlemlerinde
şifre güvenliği nasıl
sağlanır? sorularına
cevaplar, kredi kartının
bilinçli kullanımı ile
tasarruf bilinci ve bütçe
planlamasının nasıl
yapılacağına dair bilgiler veren
videolu anlatımlar bulunuyor.
Tasarrufu teşvik amaçlı, tasarruf
yöntemleri hakkında detaylı
bilgilere de internet sitesinden
ulaşılabiliyor. Ayrıca, yatırım
çeşitleri ve 3 yaşından başlayarak
ileri yaş guruplarına göre
yapılabilecek tasarruf alternatifleri
hakkında faydalı bilgilere de yer
veriliyor.
Bilinçli kredi kullanımı tüketicinin
bilinçlenmesi ile ancak mümkün
olabileceğinden BDDK kredi çeşitleri

hakkında bilgilendirmelere ayrıca
önem veriyor. Nakit ihtiyacı
duyulduğunda kullanılabilecek en
ideal kredi alternatifi ve vadeler
konusunda dikkat edilecek
noktaların altı çiziliyor. Kredi almak
için önemli bir kriter olan bireysel
kredi notunun nasıl öğrenilebileceği
hakkında yönlendirme
yapılırken örnek
hesaplama
yapılabilmesi için bir de
hesap makinesi var.

Her kesimden insanın rahatça anlayabileceği, sade bir dille, soru-cevap şeklinde
tasarlanan www.finansaltuketici.gov.tr internet sitesi, bir yandan finansal konularda
tüketicilere bilgi verirken, diğer yandan da yaşadıkları sorunların, şikâyetlerinin veya
önerilerinin doğru adrese yönlendirilmesini sağlayan bir sistem de sunmaktadır.
FKB, www.finansaltuketici.gov.tr internet sitesinin finansal sektördeki tüm
katılımcılar için olumlu sonuçlar doğuracağına inanmaktadır. Tanıtım videosu
yayınlanan ve Ocak 2016 içerisinde faaliyete geçecek olan internet sitesinin
bilinirliğini artırmak ve finansal tüketiciye destek olmak amacıyla Birlik üyesi
finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, söz konusu web sitesi hakkında
bilgilendirilmişlerdir.

Sitede aynı zamanda
bilgi güvenliğinin dolandırıcılığa
maruz kalınmaması için alınması
gereken tedbirler sıralanıyor.
Her konu başlığı ile ilgili hazırlanan
Sıkça Sorulan Sorular bölümleri ile
akıllara takılan konulara açıklık
getirilen sayfanın kamu için
faydasına inanan Finansal Kurumlar
Birliği de site ile ilgili farkındalığın
artması için fkb.org.tr adresli
internet sitesinde de
finansaltuketici.gov.tr’nin tanıtımını
yapıyor. FKB üyesi birçok şirket de
internet sitelerinde siteye yer
veriyor.

KOBİ’lere
yönelik
Stratejik Eylem
Planı

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı
Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin
uluslararası düzeye yükseltilmesi ve ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin
katkısının artırılması amacıyla hazırlanan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında
KOBİ’lerin Finansmana Erişimlerinin Kolaylaştırılması stratejik alanında FKB’nin
görevleri:

KOBİ’lere yönelik Stratejik
Eylem Planı kapsamında,
FKB üzerine düşen görevleri
yerine getirmektedir.

• 5.2.6 numaralı eylemde FKB sorumlu kuruluş olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, BDDK ve KOSGEB ile işbirliği yaparak finansal kiralama, faktoring ve
finansman şirketlerinin sundukları hizmetlerin KOBİ’lere tanıtılmasına yönelik
eğitimler düzenleyecek ve faktoring ihracat hizmetinin yaygınlaşması için
toplantı ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirecektir.
• 5.2.7 numaralı eylemde ise FKB, KOBİ’lerin uygulamada karşılaştıkları finansman
sorunlarının tespitine yönelik saha araştırması yürütecektir. Ulaşılan sonuçlar
çerçevesinde yeni politika önerileri geliştirilecek ve elde edilen bulguların ilgili
tüm paydaşlar ile paylaşılmasında KOSGEB’le işbirliği yapılacaktır.
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EĞİTİM FAALİYETLERİ
2015 yılında toplam 63 adet 138 günlük eğitim organize edilmiştir. Bu eğitimlerden
toplam 738 kişi faydalanmıştır.
Sertifika Programı ve Düzenlenen Eğitimler
Marmara Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ile birlikte finansal kiralama, faktoring
ve finansman şirketlerinden gönüllü sektör profesyonelleri; hukuk, muhasebe
standartları, kredi riski yönetimi ve sektörel ürün bilgileri başta olmak üzere 17
farklı başlık altında eğitimler vermişlerdir. Toplam 108 saatlik yoğun mesleki
eğitim sonrasında katılımcılar, sertifikalarını BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’den
almışlardır.
FKB ile Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (MUSEM) arasında imzalanan
protokolle hayata geçirilen “Finansal Kurumlarda Temel Uzmanlık Sertifika
Programı”nda Marmara Üniversitesi’nin öğretim üyeleri ile birlikte finansal
kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinden, eğitim tecrübesi bulunan gönüllü
sektör profesyonelleri tarafından eğitimler verilmektedir.

FKB Eğitim
Faaliyetleri

18 günde toplam 108 saatlik eğitim programı sonucunda; 27 Şubat 2015’te
tamamlanan programda 17, 28 Eylül 2015 - 9 Aralık 2015 tarihleri arasındaki
programda, her üç sektörden programa katılan 18 öğrenci sertifikalarını almıştır.

2015 yılında toplam 63
adet 138 günlük eğitim
organize edilmiştir. Bu
eğitimlerden toplam 738 kişi
faydalanmıştır.

Finansal Matematik
Eğitime katılanların; sistemlerden bağımsız olarak, gerekli finansal hesaplamaları
yapabilmelerini, müşterilere maliyetlerinin hesaplama yöntemleri ile ilgili detaylı
bilgi verebilmelerini, alternatif fiyatlama teknikleri ile karşılaştırma yapabilmelerini,
ihtiyaç duyulduğunda alternatif finansal ürünler ile ilgili müşterilere danışmanlık
yapabilmelerini ve böylelikle müşterilerine verdikleri hizmet kalitesini artırmalarını
hedefleyen eğitim iki kez gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimden toplam 40 kişi
faydalanmıştır.
Eğitmen: Şeref Kasar, Akın Faktoring Genel Müdürü
Mali Analiz
Mali tablolar ve tabloların analiz yöntemlerine ilişkin bilgi aktarılan eğitimde, her
üç sektör için müşteri seçiminde dikkat edilecek unsurlara yer verilmiştir. Şubat
ayında düzenlenen eğitimden kontenjan nedeniyle toplam 23 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Oğuz Kemal Bulut, SMMM
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İleri Microsoft Excel
İleri Excel eğitimi ile hedeflenen; Microsoft Excel programı için ileri seviye kullanım becerisi geliştirerek, verimliliği artırmak ve
Excel’in etkin bir şekilde raporlamalarda ve veri analizinde kullanılmasını sağlamaktır. Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen
eğitimlerden toplam 13 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Kerim Bağrıyanık
MASAK Eğitimi
MASAK yükümlülükleri ve şüpheli işlemlerle ilgili farkındalığı artırmayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Haziran ve Aralık
ayında düzenlenen eğitimlerden toplam 46 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Sibel Özata Erdoğan, FKB İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Yöneticisi
Aktif - Pasif Yönetimi
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 yapmayı ve bunlara bağlı olarak strateji belirlemeyi amaçlamaktadır. Ocak ayında
düzenlenen eğitimden 15 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Yenal Koçak
Son Yasal Değişiklikler Işığında; Sözleşmelerin - Teminatların - Senetlerin Hazırlanması ve Kontrolünde Dikkat
Edilecek Hususlar
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sözleşmelerinin ve ödeme senetlerinin ileride risk oluşturmayacak şekilde tanzim
edilmesini sağlamak amacıyla bir eğitim programı düzenlenmiştir. Mart ve Kasım aylarında gerçekleşen eğitimlerden 42 kişi
faydalanmıştır.
Eğitmen: Av. Emel Tezcan
Makroekonomik Göstergelerin İzlenmesi ve Yorumlanması
Bu eğitim programında makroekonomik mekanizmalar ve bunlara ilişkin temel göstergelerin nasıl yorumlanması gerektiği
tartışılmaktadır. İlk bölümde temel makroekonomik kavramlar ve konjonktür tanımları kısaca özetlenmektedir. Bu bölümde
özellikle “dezenflasyon” süreci üzerinde daha fazla durulmakta, düşük enflasyon ortamında ekonominin değişim dinamikleri
tartışılmaktadır. Daha sonraki bölümde Türkiye ekonomisi ile ilgili temel veriler tek tek ve detaylı olarak incelenmektedir. Söz
konusu göstergelerin nasıl okunması ve yorumlanması gerektiği en son veriler üzerinden açıklanmaktadır. Cevaplanmaya
çalışılan sorulardan bir diğeri de, verilerin açıklanmasının ardından bono-tahvil, hisse senedi ve döviz piyasasında ne tür
tepkiler beklememiz gerektiğidir.
Türkiye’de enflasyon, kamu finansmanı, para politikası ve ödemeler dengesi görece daha ağırlıklı tartışılan konulardır.
İktisat mantığı çerçevesinde döviz kuru ve faiz tahminleri için nelere bakılması gerektiği güncel verilerle açıklanmakta
ve bir tahminde bulunulmaktadır. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının notları, anlamları ve Türkiye için olası not
değişiklikleri katılımcılarla interaktif bir şekilde değerlendirilmektedir. Ayrıca, programın geneline yayılacak şekilde Türkiye ve
dünya ekonomisine ilişkin genel değerlendirmeler yapılmakta ve beklentiler paylaşılmaktadır. Ocak ayında düzenlenmiş olan
eğitimden 20 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu
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Fiyatlama ve Kârlılık
Katılımcıların, şirketlerinde sunulan ürün ve hizmetler ile diğer bankacılık uygulamalarının fiyatlama ve kârlılık hesaplamaları
konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır. Sektör ürün ağacında yer alan tüm ürünler için hem iç hem de genel fiyatlama
ve kârlılık uygulamaları konusunda bilgi verilmekte, tüm fiyatlama ve kârlılık hesaplamaları için örnek olay çözümü ve vaka
çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Şubat ayında düzenlenmiş olan eğitimden 13 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Yenal Koçak
Uluslararası Faktoring Kuralları - GRIF
Katılımcıların; garantili faktoring hizmetinin işleyişi, uluslararası faktoring kuralları (FCI) hakkında, kuralların günlük iş hayatına
yansımaları, şirketlerini ve müşterilerini teknik hatalardan koruyacak tedbirler hakkında bilgilendirilmesidir. Mart ayında
düzenlenen eğitimden 16 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Ayşen Çetintaş, FCI Eğitim Direktörü
Kontrol Sende Riski Yönet
Risklerin gerçekleşmesini engellemek için kontrolü elde tutmak gerekir. Riski yönetmenin unsurlarının katılımcılarla paylaşıldığı,
Şubat ve Kasım aylarında gerçekleşen eğitimlerden 27 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Cem Karataş
Finansal Kurumlar Muhasebesi
Eğitimde, 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 olmuşlardır. Bu aktarım, gerçek hayattan gelen örnekler ile desteklenmiş
ve eğitim temel teori-ayrıntılı uygulama yaklaşımı ile gerçekleşmiştir. Katılımcılar Türkiye Finansal Raporlama Standartları
temelinde finansal kurumlar muhasebesinin nasıl mali tablo sunumuna dönüştüğünü uygulamalı olarak öğrenmişlerdir. Mart
ve Mayıs aylarında düzenlenen eğitimlerden 30 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Oğuz Kemal Bulut, SMMM
Yenilikçilik ve Stratejik Düşünme
Çevre şartları değişken, belirsiz, karmaşık ve puslu. Böyle bir ortam, herkesin baktığı yere bakıp farklı görebilmeyi ve esnek
durabilmeyi zorunlu kılıyor. Bunun için kişi, içinde bulunduğu yapının dışına çıkıp, dünyanın hangi yöne doğru çevrildiğini
anlamaya çalışmalı, geleceği hayal etmeli, vizyonu belirlemeli ve bu vizyon çerçevesinde dönüşüme öncülük etmelidir.
Programımızın amacı da bu bağlamda, katılımcılarımızın stratejik düşünce ve yenilikçilik konularındaki farkındalıklarını
artırmak, donanımlarını güçlendirmek ve becerilerini geliştirmektir. Mart ayında iki kez gerçekleşen eğitimlerden 30 kişi
faydalanmıştır.
Eğitmen: Dr. Hüseyin Çırpan ve Aykut Şen
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Hedefinizi Belirleyin ve Gerçekleştirin
Hedefleri belirlemek ve ulaşabilmek için; önce zihninizde o hedefleri belirleyen sonra da uygulayan kişi olmalıyız. Bu oluş
dediğimiz duyu ve belleğe sahip olmak için öncelikle hedef belirleme ve bunları hayata geçirebilecek bakış açısına sahip
olmamız gerekir. İşte bunu yapabilirsek, planlanan hedef, gerçekleşmeye aday hedef halini alır.
Kişinin dönüp kendisine, hedef koyma ve gerçekleştirme sürecini nasıl algıladığına, bu süreçle ilgili alışkanlıklarına, becerilerine,
genelde karşılaştığı sorunlara bakması sağlanır. Kısaca mevcut durumu belirler. Sonrasında gitmek istediği - olmak istediği
- konuma gelebilmek için nasıl bir zihin yapısı ve aksiyon planı gerektiğini detaylı bir teknik öğrenim ve uygulama ile idrak
ederek, teorik bilgiyi gerçeğe çevirebilir.
Eğitim, katılımcılara kendilerine liderlik ederek, kişisel beceri ve performanslarının farkına varıp, kaynaklarını etkin kullanmak
ve iş ve özel yaşamlarında istedikleri hedeflere ulaşmak için gerekli yetkinlik ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Mart
ayında düzenlenen eğitimden 19 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Ayşegül Ekmekçioğlu
Tedarik Zinciri Finansmanı (Supply Chain Finance Seminar)
Tedarik Zinciri Finansmanı tekniğinin uluslararası uygulamaları hakkında iki gün bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Eğitim
sırasında kavram olarak açıklandıktan sonra tersten faktoringin nasıl işlediği, işletme sermayesi yaratılmasına ilişkin faydaları
anlatılmış, örnek olaylarla bilgiler pekiştirilmiştir. Nisan ayında düzenlenen eğitimden 16 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Peter Brinsley
Bilanço Okuma ve Arındırma Teknikleri
Eğitim ile müşteri temsilcilerinin, portföy yöneticilerinin; müşterilerin mali tablolarını verimli ve hızlı bir şekilde anlama, gerekli
düzeltmeleri yapabilecek soruları sorma, cevaplara göre ilgili düzeltmeleri yapma ve şirketin mali tablolarını olası en doğru
hale getirme konularında bilgi ve tecrübelerinin artırılması hedeflenmektedir. Müşteriden mali tablolar ile ilgili ne tür bilgiler
araştırması ve sorması gerektiği konusunda müşteri temsilcilerini/portföy yöneticilerini hazırlama amaçlanmaktadır. Mayıs
ayında düzenlenen eğitimden 12 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Burçin Akçelik
Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım
Katılımcıların, sorunlu kredilerde karşılaşılabilecek problemleri en aza indirmek için dikkat edilecek konular hakkında bilgi
edinmesi amaçlanmaktadır. Mayıs ve Ekim aylarında düzenlenen eğitimden 37 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Av. Emel Tezcan
Kıymetli Evrak Hukuku
“Kıymetli Evrak Hukuku Eğitim Programı”nın amacı; Kıymetli Evrak Hukuku temel bilgisinin katılımcılara aktarılması, özellikle
bono ve çeke ilişkin temel bilgilerin paylaşılması, kambiyo senetlerinin genel özelliklerinin, kambiyo senetlerine mahsus takip
usulünün ortaya konulması, özellikle bono ve çekte şekil şartları, aval, müracaat hakları, karşılaşılan yaygın sorunlar hakkında
katılımcıların bilgilendirilmesidir. Haziran ayında düzenlenen eğitimden 15 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Yrd. Doç. Dr. Fatih Aydoğan
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Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri
Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri programının amacı; yöneticilerin birlikte çalıştığı bireylerin, yönettiği ekiplerin ve/veya
astlarının performanslarını artırmak ve potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak, farkındalık düzeylerini geliştirmek ve davranışa
yansıyan bir öğrenme sağlamaya dönük kullanabilecekleri koçluğa ilişkin beceri ve teknikleri kazandırmaktır. Haziran ayında
düzenlenen eğitimden 14 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Hüseyin Çırpan
Gümrük Konularına Genel Bakış Paneli
Panelde içerik konuları hakkında yapılacak genel bilgilendirme ışığında, soru-cevap yöntemi ile tereddüt edilen konuların
tartışılması amaçlanmaktadır. Haziran ayında düzenlenen eğitimden 8 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. yetkilileri; Hakan Çınar, Mustafa Sağdıç ve Sabri Hüsrev
Etkin İç Kontrol ve İç Denetim Eğitimi
Katılımcılara, ilgili mevzuatlarda denetim noktaları; kanun, yönetmelik, tebliğler, genelgeler hakkında bilgilendirme yapmak
amaçlanmıştır. Temmuz ayında düzenlenen eğitimlerden 67 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: M. Salih Kutluk, BDDK Bankalar Yeminli Murakıbı
Finansal Piyasalar
Katılımcıların ekonomi ve piyasalara ilişkin karşılaştığı makro verileri, piyasa göstergelerini, istatistikleri ve makaleleri analiz
edip yorumlayabilmesini ve kendi bakış açısını oluşturmasını sağlamak amaçlanmaktadır. Haziran ayında düzenlenen eğitimden
14 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Erkin Şahinöz
Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi
Katılımcıların Risk Merkezi üyeliği gereği BDDK’nın “Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin
Tebliği”nde belirtilen bilgi güvenliliği gerekliliklerini yerine getirebilmeleri ve bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine uyum
sağlayabilmeleri, kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri
hedeflenmektedir. Eylül ayında düzenlenen eğitimden 24 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Fatih Emiral
Yurt İçi Faktoring İşlemleri
Bu eğitim ile hedeflenen, katılımcıların yurt içi faktoring işlemlerinin çeşitleri ve iş akışı ile ilgili bilgi sahibi olmalarıdır. Eğitim
sırasında faktoring hizmetinin faydaları ve ürün seçiminde dikkat edilecek konular hakkında bilgi verilmiştir. Eylül ayında
düzenlenen eğitimden 16 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Ebru Akalın - Sevilay Alşar, FKB Eğitim Direktörü
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Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sistemleri
Eğitim ile katılımcılara etkin bir takip sürecini destekleyecek erken uyarı sistemleri kurmalarına yardımcı olacak bakış açıları,
firma risk seviyesindeki değişiklikleri kolayca yakalamaya ve uygun stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacak sistematik
yaklaşım becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Eylül ayında düzenlenen eğitimden 11 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Yenal Koçak
KOBİ ve Ticari Firmalarda Kredi Süreç Yönetimi
Katılımcılara küçük işletmelerin finansal ve finansal olmayan verilerini kullanarak geçmiş performanslarını değerlendirme,
geleceğe yönelik olarak ihtiyaçlarını ve borç ödeme güçlerini tahmin etme becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Ekim
ayında düzenlenen eğitimden 9 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Yenal Koçak
Faktoring Operasyonları
Bu eğitim ile hedeflenen, katılımcıların faktoring operasyonlarına ve süreç içerisinde dikkat edilecek konulara ilişkin bilgi sahibi
olmalarıdır. Ekim ayında düzenlenen eğitimden 10 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Kudret Ünsal
Profesyoneller İçin Dinamik Okuma
Eğitim ile amaçlanan; gün boyunca okumak zorunda kalınan dosya, rapor, e-mail, gazete, dergi, kitap vb. materyalleri dakikada
minimum 600 ile 1.000 kelime arasında okuyup anlayabilmektir. Bu kapsamda; göz hızını artırmak, göz bakış açısını geliştirmek,
göze ritim kazandırmak, yorum gücünü artırmak, düşünme ve öğrenmeyi hızlandırmak, öğrenilenleri daha çok hatırlayabilmek,
kısıtlı olan vakti daha etkin kullanabilmek, böylece büyük zaman kazandırmak hedefli eğitim verilmiştir. Kasım ayında
düzenlenen eğitimden 9 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Necati Durkut
Faktoringde Doğacak Alacak İşlemleri
Doğacak alacak işlemlerinde dikkat edilecek konuların altı çizilerek ve örneklendirilerek iş süreçleri hakkında bilgi verilmiştir.
Kasım ayında düzenlenen eğitimden 20 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Nilgün Yılmaz
Evrakta Sahtecilik
Satış sürecinde ve sonrasında işlemlere konu evraklarda sahteciliği önlemek amaçlanmaktadır. Sahteciliğin hukuki boyutu,
belge incelemelerinde kullanılan yöntemler, yazı ve imza incelemeleri hakkında bilgi verilmektedir. Kasım ayında düzenlenen
eğitimden 13 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Prof. Dr. Gürsel Çetin, Av. Mustafa Tırtır ve Doç. Dr. İsmail Çakır
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Mortgage
Türkiye’de konut sektörü ve konut finansmanı temel bileşenlerini birlikte değerlendirmek suretiyle, katılımcıların mortgage
piyasası üzerine temel bir perspektif geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Kasım ayında düzenlenen eğitimden 10 kişi
faydalanmıştır.
Eğitmen: Dr. Bülent Özmen, DD Mortgage Genel Müdür Yardımcısı, Kredi Risk Yönetimi & Operasyon
Finansal Krizler ve Risk Yönetimi
Seminerde, uluslararası düzeyde yaşanan küresel kredi krizinin ışığında benzer finansal krizlerin yapısal olarak incelenmesi,
dalgalı kur sisteminin beraberinde getirdiği kur ve faiz riskinin yönetilebilmesine yönelik olarak türev ürünlerinin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Aralık ayında düzenlenen eğitimden 11 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Prof. Dr. İhsan Ersan
Sunum Teknikleri
Sunum, hayatın vazgeçilmez becerilerinden biridir. Farkında veya farkında olmadan iletişim yoluyla karşı tarafa sürekli
düşünce aktarımında bulunuyoruz. Bu eğitimle, katılımcılar hem profesyonel sunumlarını, hem de iş hayatındaki herhangi
bir iletişim anlarını karşı tarafta etki yaratacak şekilde kurgulama fırsatı elde edeceklerdir. Bilgi vermek, harekete geçirmek,
olumlu ilk izlenim yaratmak, ikna etmek, motive etmek gibi iletişimin temel taşları bu eğitimde farklı sunum başlıklarıyla
deneyimlenmektedir. Katılımcılar, aktif koçluk sayesinde konfor alanlarının dışına çıkıp hızlı bir gelişim gösterme fırsatı
yakalamaktadır. Aralık ayında düzenlenen eğitimden 7 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Ayşegül Ekmekçioğlu
Satışta Fark Yaratmak
Müşteriler zorlaşıyor! Müşteriler daha eğitimli ve bilgili! Ürünler benzer, yeri doldurulabilir olarak algılanıyor! Gerçek başarı
müşterilere/onların problemlerine odaklanan ve satış süreci yoluyla değer yaratan satışçılarda. Bu eğitim katılımcıların
müşterileri ve onların problemlerini iyi anlayabilmek için durum analizi yapmalarını sağlamaktadır. Bu analizin sonucu, onları
satışta fark yaratacakları çözümlere götürmektedir. Aralık ayında düzenlenen eğitimden 9 kişi faydalanmıştır.
Eğitmen: Elif Tokman
Proaktif Davranış
Buzdağı yasasınca, davranışlarımızın altında farklı nitelikte çok sayıda etken yatmaktadır. Davranışlarımızı değiştirmenin ilk
adımı buzdağının altının keşfedilmesi, diğer bir ifade ile davranışların sebeplerinin fark edilmesidir. Kişinin kendi davranışlarının
sebeplerini anlamlandırmasına yönelik güçlü bir perspektif sunmakta olan programımız, bireysel değişime giden yolun keşfine
yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca kişinin inşasında çok önemli bir yeri olan ilişkilerin doğasına farklı bir pencereden
bakılacak olan programımızda, ilişkilerin kendimiz ve ilişkinin diğer tarafı üzerinde yarattığı etkiler keşfedilerek, hem özel hem
de iş hayatında daha güçlü ilişkilerin püf noktaları uygulamalı olarak paylaşılacaktır. Özetle programımız, ezbere ve tepkisel
bir yaşam yerine, bilinçli bir hayat için farkındalık geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aralık ayında düzenlenen eğitimden 12 kişi
faydalanmıştır.
Eğitmen: Aykut Şen
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2015 Yılı Faaliyetleri

2015 Yılında Düzenlenen Eğitimlerin Takvimi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Tarih

Eğitim

15-16 Ocak 2015
16 Ocak 2015
22-23 Ocak 2015
22-23 Ocak 2015
26-27 Ocak 2015
4-5-6 Şubat 2015
11-12 Şubat 2015
23-24 Şubat 2015
2-3 Mart 2015
4-5-6 Mart 2015
5-6 Mart 2015
12-13 Mart 2015
16-17 Mart 2015
16-17 Mart 2015
25-26 Mart 2015
30-31 Mart 2015
9-10 Nisan 2015
15-16-17 Nisan 2015
20-21 Nisan 2015
27-28 Nisan 2015
27-28 Nisan 2015
4-7 Mayıs 2015
13-14 Mayıs 2015
20-21-22 Mayıs 2015
25 Mayıs 2015
25-26 Mayıs 2015
27-29 Mayıs 2015
1 Haziran 2015
2 Haziran 2015
4-5 Haziran 2015
5 Haziran 2015
8-9 Haziran 2015
15-16 Haziran 2015
6 Temmuz 2015
7 Temmuz 2015
8 Temmuz 2015
28 Temmuz 2015

Sosyal Stiller ve Etkili İletişim
Finansal Matematik
Nasıl Daha Verimli Çalışırım
Makroekonomik Göstergelerin İzlenmesi ve Yorumlanması
Aktif Pasif Yönetimi
Mali Analiz
Fiyatlama ve Kârlılık
Kontrol Sende Riski Yönet
Uluslararası Faktoring Kuralları-GRIF
Finansal Kurumlar Muhasebesi
Yenilikçilik ve Stratejik Düşünme
Hedefinizi Belirleyin ve Gerçekleştirin
Yenilikçilik ve Stratejik Düşünme
Teknik Personel Yeterlilik Sınavına Yönelik Sigortacılık Eğitimi
Temel Excel
Sözleşmeler ve Teminatlar
Tedarik Zinciri Finansmanı
Finansal Kurumlar Muhasebesi
Müzakere Teknikleri
Finansal Piyasalar
Karşıya Mesajı Etkili İletmek
Mali Analiz (2 gün)
Bilanço Okuma ve Arındırma Teknikleri
Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım
Tedarik Zinciri Finansmanı Uygulaması
Satışın Sihirli Formülü
Finansal Kurumlar Muhasebesi
Kıymetli Evrak Hukuku
MASAK
Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri
Gümrük Konularına Genel Bakış
Profesyoneller İçin Dinamik Okuma
Finansal Piyasalar
Finansal Kuruluşlarda İç Kontrol
Finansal Kuruluşlarda İç Kontrol
Finansal Kuruluşlarda İç Kontrol
Eximbank Kredileri
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

10-11-12 Ağustos 2015
19-20 Ağustos 2015
7-8 Eylül 2015
11 Eylül 2015
15-16 Eylül 2015
18 Eylül 2015
28-29 Eylül 2015
2 Ekim 2015
5-6 Ekim 2015
6-7-8 Ekim 2015
8-9 Ekim 2015
13-15 Ekim 2015
19-20-21 Ekim 2015
22 Ekim 2015
2-3 Kasım 2015
9-10 Kasım 2015
11 Kasım 2015
16-17 Kasım 2015
19 Kasım 2015
23-24 Kasım 2015
30 Kasım-1 Aralık 2015
8-9 Aralık 2015
10-11 Aralık 2015
14-15 Aralık 2015
16 Aralık 2015
21-22 Aralık 2015

Uygulamalı ve Karşılaştırmalı UFRS
İleri Excel
Finansal Piyasalar
MASAK
Bilgi Güvenliği
Yurt İçi Faktoring İşlemleri
Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sistemleri
Finansal Matematik
Sosyal Stiller ve Etkili İletişim
UFRS & TMS
KOBİ ve Ticari Firmalarda Kredi Süreç Yönetimi
Mali Analiz
Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım
Faktoring Operasyonları
Profesyoneller İçin Dinamik Okuma
Sözleşmeler ve Teminatlar
Doğacak Alacak İşlemleri
Mortgage
Evrakta Sahtecilik
Kontrol Sende Riski Yönet
İleri Excel
Finansal Krizler ve Risk Yönetimi
Sunum Teknikleri
Satışta Fark Yaratmak
MASAK
Proaktif Davranış

Sektörler Bazında Eğitim Başvurularının Dağılımı
(%)
6
24

24

Sektörler

46

Finansal Kiralama
Finansman

Finansal Kiralama
Faktoring
Finansman
Diğer
Toplam

Başvuru Sayısı
228
426
220
54
928

Faktoring
Diğer
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Şirket Sayısı
23
51
11
8
93
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Eğitimlere Katılan Kişi Sayıları
MASAK

93

Finansal Kuruluşlarda İç Kontrol

67

Sözleşmeler ve Teminatlar

42

Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Sürece Hukuki Yaklaşım

37

Finansal Matematik

30

Kontrol Sende Riski Yönet

28

Yenilikçilik ve Stratejik Düşünme

28

Finansal Kurumlar Muhasebesi

26

Finansal Piyasalar

26
24

Eximbank Kredileri
Bilgi Güvenliği Kontrolleri ve Bilgi Güvenliği Yönetimi

23

Mali Analiz

23

Faktoringte Doğacak Alacak İşlemleri

20

Makroekonomik Göstergelerin İzlenmesi ve Yorumlanması

20

Hedefinizi belirleyin ve Gerçekleştirin

16

Uluslararası Faktoring Kuralları - GRIF

16

Yurtiçi Faktoring İşlemleri

16

Aktif Pasif Yönetimi

15

Bilanço Okuma ve Arındırma Teknikleri

15

Fiyatlama ve Kârlılık

15
14

Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri
Evrakta Sahtecilik

13

İleri Microsoft Excel

13

Tedarik Zinciri Finansmanı

12

Gümrük Konularına Genel Bakış

11

Proaktif Davranış

11

Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sistemleri

11

Faktoring Operasyonları

10

Finansal Krizler ve Risk Yönetimi

10

Kıymetli Evrak Hukuku

10

Mortgage

10

Profesyoneller İçin Dinamik Okuma

9

Satışta Fark Yaratmak

9

Kobi ve Ticari Firmalarda Kredi Süreç Yönetimi

8

Sunum Teknikleri

7
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Eğitim Değerlendirme Anket Sonuçları
3,95
3,88
3,84
3,82
3,81
3,81
3,81
3,77
3,75
3,74
3,72
3,72
3,72
3,72
3,71
3,71
3,69
3,69
3,69
3,68
3,68
3,62
3,62
3,62
3,61
3,60
3,60
3,59
3,59
3,57
3,56
3,56
3,55
3,55
3,53
3,50
3,50
3,49
3,47
3,47
3,41
3,40
3,37
3,15
3,03

Sunum Teknikleri
Uluslararası Faktoring Kuralları - GRIF
Proaktif Davranış
Finansal Kuruluşlarda İç Kontrol
Fiyatlama ve Karlılık
Kobi ve Ticari Firmalarda Kredi Süreç Yönetimi
Finansal Krizler ve Risk Yönetimi
Tedarik Zinciri Finansmanı
Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri
MASAK
Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Surece Hukuki Yaklaşım
Finansal Piyasalar
Bilgi Güvenliği
Kontrol Sende Riski Yönet
Kontrol Sende Riski Yönet
Finansal Matematik
Profesyoneller İçin Dinamik Okuma
Finansal Kurumlar Muhasebesi
Faktoring Operasyonları
Doğacak Alacak İşlemleri
Hedefinizi Belirleyin ve Gerçekleştirin
Yurtiçi Faktoring İşlemleri
Makroekonomik Göstergeler
Finansal Piyasalar
Mortgage
Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadarki Surece Hukuki Yaklaşım
Evrakta Sahtecilik
Finansal Kuruluşlarda İç Kontrol
İleri Excel
Bilanço Okuma ve Arındırma Teknikleri
Yenilikçilik ve Stratejik Düşünme
Yenilikçilik ve Stratejik Düşünme
MASAK
Finansal Kuruluşlarda İç Kontrol
Mali Analiz
Kıymetli Evrak Hukuku
Sorunlu Krediler ve Erken Uyarı Sistemleri
Sözleşmeler ve Teminatlar
MASAK
Sözleşmeler ve Teminatlar
Aktif Pasif Yönetimi
Finansal Kurumlar Muhasebesi
Finansal Matematik
Satışta Fark Yaratmak
Eximbank Kredileri
Gümrük Konularına Genel Bakış

2,45

Ortalama Değerlendirme Notu (Maksimum 4)
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği

31 Aralık 2015 tarihli bireysel finansal tablolar ve
bağımsız denetim raporu

64
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Bağımsız denetçi raporu

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 27 Daire: 54-57-59
Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

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 2015 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona
eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu,
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 (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim
Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na 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, işletme 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 2015 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.
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Bağımsız denetçi raporu

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 27 Daire: 54-57-59
Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Birlik’in 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma
düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Birlik esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına
dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları
yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
Diğer Husus
İlişikte bulunan finansal tablolarda Şirket’in bağlı ortaklıkları konsolide edilmemiştir. Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
TMS’ye uygun konsolide finansal tabloları ayrıca hazırlanmış ve denetlenmiş olup; 31 Mart 2016 tarihli denetim raporumuzda
söz konusu finansal tablolar üzerinde olumlu görüş sunulmuştur. Dolayısıyla ilişikteki özel amaçlı bireysel finansal tablolar,
Birlik’in 31 Aralık 2015 tarihindeki finansal durumu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışları
hakkında kapsamlı bilgi edinilebilmesi açısından, Birlik’in konsolide finansal tablolarıyla birlikte incelenmelidir.
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31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

6.781.353
25.390

5.752.135
12.454

6.806.743

5.764.589

305.000
1.243.676
143.847
-

305.000
1.530.672
185.382
5.560

Toplam duran varlıklar

1.692.523

2.026.614

Toplam varlıklar

8.499.266

7.791.203

Notlar
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Diğer dönen varlıklar

3
5

Toplam dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Bağlı ortaklıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar

8
6
7

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2014

9
11
10
10,18
10,18
13
11
12

83.024
83.024
141.561
2.077.079
16.322
15.495

217.012
217.012
120.014
58.520
57.300
1.220
2.021.333
9.191
1.543

2.333.481

2.427.613

30.546

19.835

30.546

19.835

2.364.027

2.447.448

5.343.755
3.444
788.040

3.642.031
1.701.724

Toplam özkaynaklar

6.135.239

5.343.755

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

8.499.266

7.791.203

Yükümlülükler ve Özkaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
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
Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

11

Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
Özkaynaklar
Geçmiş yıllar kârları/zararları
Aktüeryal kayıp fonu
Net dönem kârı

11

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Kâr veya zarar kısmı

Notlar

Hasılat

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2014

6.221.558

5.940.243

6.221.558

5.940.243

(6.196.654)
4
(17)

(4.846.100)
2.199
-

24.891

1.096.342

769.131
(5.982)

606.405
(1.023)

788.040

1.701.724

3.444
-

-

791.484

1.701.724

14

Brüt kâr
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

15
16

Faaliyet kârı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

17
17

Net dönem kârı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
- Tanımlanmış fayda planları aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu (*)
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar

11

Toplam kapsamlı gelir
(*)

Birlik, vergi mükellefi olmadığı için ertelenmiş vergi hesaplanmamıştır.

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Aktüeryal
(kayıp)/kazanç

Net dönem
kârı

Geçmiş yıllar
kârları /
(zararları)

Toplam
özkaynak

1 Ocak 2014 itibariyle bakiye

-

3.642.031

-

3.642.031

Transferler
Net dönem kârı/(zararı)

-

(3.642.031)
1.701.724

3.642.031
-

1.701.724

Toplam kapsamlı gelir

-

1.701.724

-

1.701.724

31 Aralık 2014 itibariyle bakiye

-

1.701.724

3.642.031

5.343.755

1 Ocak 2015 itibariyle bakiyeler

-

1.701.724

3.642.031

5.343.755

Transferler

-

(1.701.724)

1.701.724

-

Net dönem kârı/(zararı)

-

788.040

-

788.040

Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Toplam kapsamlı gelir

3.444
3.444

788.040

-

3.444
791.484

31 Aralık 2015 itibariyle bakiye

3.444

788.040

5.343.755

6.135.239

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2014

788.040

1.701.724

55.746
389.966
30.546
16.322
(769.131)

387.733
203.118
18.887
9.191
(606.405)

511.489

1.714.248

-

133.236

(12.936)
5.560
(192.508)
12.356
(2.439)

366.341
(1.875)
186.211
78.599
58.466

321.522

2.535.226

18

749.256

584.939

6,7
8

(61.435)
-

(1.919.172)
(305.000)

687.821

(1.639.233)

Finansman faaliyetlerinden nakit akışı

-

-

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

-

-

Notlar
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Net dönem kârı
Dönem kârı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net
nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
Ertelenmiş masraf iştirak payları
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin karşılığı
Faiz geliri

6,7
11
11
17

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

4
5
9
11
10

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

1.009.343
5.717.978

895.993
4.821.985

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değerler

3

6.727.321

5.717.978

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1. Birlik’in organizasyonu ve faaliyet konusu
Birlik’in organizasyonu:
6361 sayılı Kanun öncesi benzer faaliyetleri üstlenen, Finansal Kiralama Derneği, Faktoring Derneği ve Tüketici Finansmanı
Şirketleri Derneği, Birlik’in 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 2014: 11).
Türkiye’de faaliyet gösteren bütün finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, Kanun hükümlerine göre 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,
i) Şirket ve sektörlerin gizlilik niteliği taşımayan istatistiklerini toplamak ve kamuoyuna duyurmak,
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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 ilgili 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 Birlik’in uygun göreceği bir şekilde toplulaştırmak, bilgilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
t) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Finansal tabloların onaylanması:
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar, Birlik’in Yönetim Kurulu
tarafından 31 Mart 2016 tarihinde onaylanmıştır. 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.
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.
Birlik’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarda Birlik’in bağlı ortaklıkları konsolide edilmemiştir. Birlik’in
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle TMS’ye uygun konsolide finansal tabloları ayrıca hazırlanmış ve denetlenmiş olup; 31 Mart 2016
tarihli denetim raporumuzda söz konusu finansal tablolar üzerinde olumlu görüş sunulmuştur. Dolayısıyla ilişikteki özel
amaçlı bireysel finansal tablolar, Birlik’in 31 Aralık 2015 tarihindeki finansal durumu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akışları hakkında kapsamlı bilgi edinilebilmesi açısından, Birlik’in konsolide finansal tablolarıyla birlikte
incelenmelidir.
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Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Tutarlılık prensibine göre İşletme’nin cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari
dönem kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarının sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler
gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda
özetlenen 1 Ocak 2015 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 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
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. Söz konusu
standardın Birlik’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’te ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili
olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları olan performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlarına açıklık getirilmiştir. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
Yıllık iyileştirmeler - 2010-2012 Dönemi
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal Araçlar (veya TFRS 9,
hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan
finansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS 8’e göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin uygulanmasına ilişkin
yönetimin yaptığı değerlendirme, birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme
yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin (örneğin satış ve brüt kârları) belirtilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır.
ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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.
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TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu
açıklığa kavuşturmuştur. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin yönetim hizmeti için katlandığı masrafları
açıklaması gerekmektedir. 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
TFRS 13’teki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse)
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Değişiklik, işlemin varlık edinimi ya da işletme birleşmesi olarak değerlendirilmesi konusunda 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 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
işletme 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 ve Şubat 2015’te yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir. 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.
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 TMS 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. Söz konusu değişikliğin Birlik’in
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
TMS 27 - Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
Nisan 2015’te Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin bireysel finansal tablolarında
bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden
sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan 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 Birliğin finansal durumu ve performansı üzerinde
etkisi olmayacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları Değişiklikler
Şubat 2015’te, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki
gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile
iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 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 üzerinde etkisi olmayacaktır.
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TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10 ve TMS 28’de
Değişiklik)
Şubat 2015’te, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya
çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 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.
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)
Şubat 2015’te, TMS 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.
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.
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.
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’te 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’in
uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017’ydi, ancak Eylül 2015’te UMSK geçerlilik tarihini 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için uygulanacak şekilde ertelemiştir. 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 üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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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. Söz konusu değişikliğin Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi
(Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler gerçeğe uygun
değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir.
Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda,
uygulamadaki mevcut farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak, değişikliklerin ilk kez
uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki etki, açılış geçmiş yıllar kârları/zararları ve
diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış geçmiş yıllar kârları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda
bir diğer özkaynak kaleminde) muhasebeleştirilebilecektir. İşletme bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo
dipnotlarında açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliklerin Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklikler, şirketin finansman
faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin iyileştirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini
amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını
gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. İşletme’nin bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi
sunulmasına gerek yoktur. Söz konusu değişikliklerin Birlik’in finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
B. Önemli muhasebe politikalarının özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
(a) Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadeli ve vadesiz mevduatları ile gelir tahakkukundan 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.
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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 demirbaşlar
Özel Maliyetler

4-10
4-5

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.
Yıllar
Haklar

3-10

(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.
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İskonto oranı emeklilik taahhütlerinin vadeleri ile uyumlu dönemler için ve taahhüt edilen yükümlülüklerin ödenmesinde
kullanılacak para birimi cinsinden tahmin edilmiş olup 31 Aralık 2015 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 Yönetim Kurulu
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.
(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.
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(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 2015 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.
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.
C. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve
yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve
varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar
bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. Yönetim, aynı zamanda
tahminlerden ayrı olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da almaktadır. Finansal tablolardaki
miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla taşınan varlık ve yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme
gerektirebilecek tahminler aşağıdaki gibidir:
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Maddi varlıkların faydalı ömürleri: İşletme’nin varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde İşletme
tarafından belirlenir ve düzenli olarak uygunluğu açısından gözden geçirilir. İşletme, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın
tahmini faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, İşletme’nin benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine
dayanır.
Kıdem tazminatı karşılığı: İşletme, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten
ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle
yükümlüdür. İşletme, finansal tablolarda yer alan bu fayda planına ilişkin yükümlülüğü hesaplarken, kullanılacak iskonto oranı,
personel değişim oranı personel ücretlerinde meydana gelecek değişiklikler gibi faktörlere ilişkin tahmin ve varsayımlarda
bulunur.
3. Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Kasa
Banka
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar

1.133

7.022

6.020
6.774.200

24.626
5.720.487

Toplam

6.781.353

5.752.135

(*)
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle bankada bulunan vadeli TL mevduatların yıllık ağırlıklı faiz oranı %7,5 ile %12,5 arasında değişmekte, tahakkuk eden faiz tutarı 54.032 TL’dir.
Bankalarda bulunan TL mevduatın vade tarihleri 4 Ocak 2016 ile 8 Ocak 2016 arasında değişmektedir. (31 Aralık 2014: 2 Ocak 2015 - 16 Ocak 2015).

Nakit akımı tablosuna baz olan hazır değerler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Hazır değerler
Eksi: Faiz tahakkukları

6.781.353
(54.032)

5.752.135
(34.157)

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri

6.727.321

5.717.978

4. Ticari alacaklar
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle Birlik’in ticari alacakları bulunmamaktadır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 6292 sayılı ve 06.05.2015 tarihli kararına istinaden Ce-Sa Faktoring A.Ş.’nin
ve 6432 sayılı ve 03.09.2015 tarihli kararına istinaden Katar Faktoring A.Ş.’nin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca faaliyet izinlerinin iptal edilmesine
karar verilmiş olup, Birlik’e olan üyelikleri düşmüştür. Birlik 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Katar Faktoring’den olan 52.000 TL ve
Cesa Faktoring’den olan 33.765 TL toplamda 85.765 TL’lik alacağını, tahsil kabiliyeti bulunmadığından karşılık ayrılmıştır. 2015
yılına ait şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2015
Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Dönem içerisinde ayrılan karşılık

(85.765)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık

(85.765)
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5. Diğer dönen varlıklar
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle diğer dönen varlıkların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Peşin ödenmiş sigorta giderleri
Verilen avanslar

14.538
10.852

10.579
1.875

Toplam

25.390

12.454

Mobilya ve
demirbaşlar

Özel
Maliyetler

Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2015 tarihindeki açılış bakiyesi
Alımlar

306.666
50.775

1.407.475
10.660

1.714.141
61.435

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle kapanış bakiyesi

357.441

1.418.135

1.775.576

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2015 tarihindeki açılış bakiyesi
Cari yıl amortismanları

(37.761)
(66.515)

(145.708)
(281.916)

(183.469)
(348.431)

(104.276)

(427.624)

(531.900)

253.165

990.511

1.243.676

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

(37.761)

(145.708)

(183.469)

Net defter değeri

268.905

1.261.767

1.530.672

6. Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle kapanış bakiyesi
Net defter değeri
Maddi duran varlıklar
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7. Maddi olmayan duran varlıklar
Haklar

Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2015 açılış bakiyesi
Alımlar

205.031
-

205.031
-

31 Aralık 2015 itibariyle kapanış bakiyesi

205.031

205.031

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2015 açılış bakiyesi
Cari yıl itfa payları

(19.649)
(41.535)

(19.649)
(41.535)

31 Aralık 2015 itibariyle kapanış bakiyesi

(61.184)

(61.184)

Net defter değeri

143.847

143.847

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

8. 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.
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31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle Birlik’in bağlı ortaklıkları olan iktisadi işletmeler aşağıdaki gibidir:

Unvanı

Adres (Şehir/Ülke)

31 Aralık 2015
Pay
Ödenmiş
Oranı Sermaye Tutarı

Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi
Faktoring İktisadi İşletmesi
Birlik İktisadi İşletmesi

İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye
İstanbul/Türkiye

%100
%100
%100

100.000
100.000
105.000

Toplam

31 Aralık 2014
Pay
Ödenmiş
Oranı Sermaye Tutarı
%100
%100
%100

100.000
100.000
105.000

305.000

305.000

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Satıcılar (*)

83.024

217.012

Toplam

83.024

217.012

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 18)
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar

-

57.300
1.220

Toplam

-

58.520

9. Ticari borçlar

Ticari borçların ortalama vadeleri 30 günden azdır.
(*)

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

10. Diğer borçlar

11. 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 2015 tarihi itibarıyla 3.828,37 TL
(31 Aralık 2014: 3.438,22 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Birlik, 31 Aralık 2015 itibariyle 30.546 TL tutarında kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır (31 Aralık 2014: 19.835 TL).
Yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

İskonto oranı
Enflasyon oranı
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2015 ve 2014 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2015

2014

Açılış bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Ödenen tazminatlar
Aktüeryal kazanç

19.835
1.785
18.220
(5.850)
(3.444)

948
85
13.390
5.411

Kapanış bakiyesi

30.546

19.835

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

İzin karşılığı

16.322

9.191

Toplam

16.322

9.191

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

9.145
6.350

1543

15.495

1.543

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle izin karşılığı detayı aşağıdaki gibidir:

12. Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Gider tahakkukları
Diğer
Toplam
13. Ertelenmiş gelirler

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle üyelerden toplanmış olan aidat ve masraf iştirak paylarının 1 Ocak - 31 Aralık 2015 dönemine
ait kısmı gelir olarak kaydedilmiş olup, gelecek yıla ait olan 2.077.079 TL ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilmiştir
(31 Aralık 2014 - 2.021.333 TL).
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14. Hasılat
Birlik’in gelirleri masraf iştirak payı ve giriş aidatlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren
dönemlere ait gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2015

1 Ocak 31 Aralık 2014

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

4.313.018
1.031.472
501.667
329.333
40.000
6.068

4.420.667
723.600
371.067
298.133
80.000
46.776

Toplam

6.221.558

5.940.243

(*)
2014 yılındaki 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. 2015 yılındaki 6.068 TL’lik kısım Tüketici Finansman Şirketleri Derneğinin tasfiyesi sonucu ilgili sektörde değerlendirilmek üzere Birlik’e bağışlanan tutardan
oluşmaktadır.

15. Genel yönetim giderleri
1 Ocak 31 Aralık 2015

1 Ocak 31 Aralık 2014

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

(2.575.899)
(420.260)
(899.152)
(357.957)
(338.898)
(331.975)
(222.876)
(141.945)
(118.033)
(149.692)
(250.000)
(389.966)

(2.060.410)
(618.319)
(487.317)
(352.411)
(204.899)
(446.917)
(121.213)
(107.297)
(88.828)
(155.371)
(203.118)

Toplam

(6.196.654)

(4.846.100)
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

16. Esas faaliyetlerden diğer gelirler
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yılda diğer gelirler hesabında 4 TL’lik yuvarlama farkından kaynaklanan bakiye
bulunmaktadır (2014 - 2.182 TL tutarındaki menkul kıymet satışları ile 17 TL tutarındaki BEDAŞ depozito iadesinden
oluşmaktadır).
17. Finansal gelirler / giderler (-)
1 Ocak 31 Aralık 2015

1 Ocak 31 Aralık 2014

Finansal gelirler
Faiz gelirleri

769.131

606.405

Toplam

769.131

606.405

1 Ocak 31 Aralık 2015

1 Ocak 31 Aralık 2014

Finansal giderler (-)
Kambiyo zararları (net)

(5.982)

(1.023)

Toplam

(5.982)

(1.023)

18. İlişkili taraf açıklamaları
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar bulunmamaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle ilişkili taraflara borçlar bulunmamaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle İlişkili taraflara borçların
detayı aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflara diğer borçlar

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

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

-

25.108
23.038
9.154

Toplam

-

57.300

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler bulunmamaktadır (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait İlişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmamaktadır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

19. 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.
31 Aralık 2015 itibariyle
Diğer
Alacaklar
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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Ticari Bankalardaki
Alacaklar
mevduat

Finansal
yatırımlar

-

-

6.780.220

-

-

-

6.780.220

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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

Diğer
Alacaklar

Ticari
Alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

-

-

5.745.113
-

-

-

-

5.745.113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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.
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Birlik’in 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre ticari borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
Defter
Değeri

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

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

83.024

83.024

83.024

-

-

83.024

83.024

83.024

-

-

Defter
Değeri

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

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

Ticari borçlar

217.012

217.012

217.012

-

-

Toplam

217.012

217.012

217.012

-

-

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar
Toplam
31 Aralık 2014

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler

Faiz oranı riski
Birlik’in 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle faiz riski bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: 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 2015 tarihi itibariyle dövizli bakiyesi bulunmadığından yabancı para riski bulunmamaktadır (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

20. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bulunmamaktadır.
21. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Birlik’in 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle TMS’ye uygun konsolide finansal tabloları ayrıca hazırlanmış, denetlenmiş olup;
31 Mart 2016 tarihli denetim raporumuzda söz konusu finansal tablolar üzerinde olumlu görüş sunulmuştur. İlişikteki finansal
tablolar özel amaçlı bireysel finansal tablolar, Birlik’in 31 Aralık 2015 tarihindeki finansal durumu ve aynı tarihte sona eren
yıla ait finansal performansını ve nakit akışları hakkında kapsamlı bilgi edinilebilmesi açısından, Birlik’in konsolide finansal
tablolarıyla birlikte incelenmelidir.

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2015

93

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi

31 Aralık 2015 tarihli bireysel finansal tablolar ve
bağımsız denetim raporu
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Bağımsız denetçi raporu

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 27 Daire: 54-57-59
Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu’na
Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”) 31 Aralık 2015 tarihli
bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu,
özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı
notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
İşletme 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 (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim
Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na 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, işletme 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, finansal tablolar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi’nin
31 Aralık 2015 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.
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Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 27 Daire: 54-57-59
Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; İşletme’nin 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma
düzeninin, TTK ile İşletme esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir
hususa rastlanmamıştır.
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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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem

Notlar

Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2015

Önceki dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
(Yeniden düzenlenmiş
(Not 2)
31 Aralık 2014

1.166.369
126.555
3.881

717.515
22.715
29.528
29.528
115

1.296.805

769.873

12.766
5.333
504
5.502

3.900
96

24.105

3.996

1.320.910

773.869

Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Diğer dönen varlıklar

3
4
5
5

Toplam dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı

6
7
11

Toplam duran varlıklar
Toplam varlıklar

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem

Notlar

Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2015

Önceki dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
(Yeniden düzenlenmiş
(Not 2)
31 Aralık 2014

180.990
180.990
50.974
78.705
2.122
18.690

27.276
27.276
16.748
104.862
32.553

331.482

181.439

7.967

1.535

7.967

1.535

339.448

182.974

100.000
490.895
(1.984)
392.551

100.000
490.895

981.462

590.895

1.320.910

773.869

Yükümlülükler ve Özkaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Dönem kârı vergi yükümlülüğü
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

8
8
10
11
13
9

Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

13

Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
Özkaynaklar
Sermaye
Geçmiş yıllar kârları/zararları
Aktüeryal kayıp fonu
Net dönem kârı

12
13

Toplam özkaynaklar
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem

Notlar
Kâr veya zarar kısmı
Satışlar
Satışların maliyeti (-)

Bağımsız denetimden
geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2015

Önceki dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
(Yeniden düzenlenmiş
(Not 2)
27 Şubat 31 Aralık 2014

2.940.395
(1.832.671)

844.250
-

1.107.724

844.250

(689.932)
14
(4.389)

(240.749)
-

413.417

603.501

77.763
(409)

10.207
(53)

490.771

613.655

(103.130)
4.910

(122.856)
96

392.551

490.895

(2.480)
496
-

-

(1.984)

-

390.567

490.895

14
14

Brüt kâr
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

15

Faaliyet kâr/zararı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

17

Vergi öncesi kâr/zarar
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri (gideri)

11
11

Net dönem kâr/zararı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
- Tanımlanmış fayda planları aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu
- Ertelenmiş vergi gideri/geliri
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar

13

Diğer kapsamlı gider, net
Toplam kapsamlı gelir/(gider)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel özkaynak değişim tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Sermaye

Aktüeryal
(kayıp)/kazanç

Net dönem
kârı

Geçmiş yıl
kârları

Toplam
özkaynak

-

-

-

-

-

100.000
-

-

248.152

-

100.000
248.152

-

-

248.152

-

248.152

100.000

-

248.152

-

348.152

-

-

242.743

-

242.743

100.000

-

490.895

-

590.895

Sermaye

Aktüeryal
(kayıp)/kazanç

Net dönem
kârı

Geçmiş yıl
kârları

Toplam
özkaynak

100.000

-

490.895

-

590.895

Transferler
Net dönem kârı

-

-

(490.895)
392.551

490.895
-

392.551

Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir

-

(1.984)
(1.984)

392.551

-

(1.984)
390.567

100.000

(1.984)

392.551

490.895

981.462

27 Şubat 2014 itibariyle bakiye
Sermaye
Net dönem kârı
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2014 itibariyle bakiye
Yeniden düzenleme etkisi (Not 2)
31 Aralık 2014 itibariyle bakiyeler (Yeniden
düzenlenmiş)

1 Ocak 2015 itibariyle bakiye

31 Aralık 2015 itibariyle bakiye

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar

Cari dönem
Geçmiş dönem
Bağımsız
Bağımsız
denetimden denetimden geçmiş(Yeniden
geçmiş
düzenlenmiş (Not2))
1 Ocak - 31 Aralık 2015
27 Şubat - 31 Aralık 2014

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
392.551

490.895

4.232
6.432
2.122
98.220
(77.620)

83
1.535
122.760
(10.207)

425.937

605.066

(74.312)
(3.767)
(1.000)
153.714
34.226
(15.846)
(129.287)

(52.243)
(115)
27.276
16.748
32.553
(17.994)

389.665

611.291

17

72.634

10.064

6, 7

(18.431)

(3.983)

54.203

6.081

Sermaye artırımı

-

100.000

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

-

100.000

Net dönem kârı
Vergi Öncesi kârı ile işletme faaliyetlerinden
sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için
gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı
İzin karşılığı
Vergi ile ilgili düzeltmeler
Faiz geliri

6
13
13
3,17

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki
faaliyet kârı
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değişim
Diğer dönen varlıklardaki değişim
Diğer duran varlıklardaki değişim
Ticari borçlardaki değişim
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
Diğer borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki değişim
Ödenen vergi

4

8
13
9
11

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

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri

3

443.868
717.372

717.372
-

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değerler

3

1.161.240

717.372

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1. İşletme hakkında genel bilgi
İşletme’nin organizasyonu
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği, 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 Faktoring İktisadi İşletmesi (“İşletme”) 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 4’tir (31 Aralık 2014 - 1).
Türkiye’de faaliyet gösteren bütün finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, Kanun hükümlerine göre faaliyet izni
aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birlik’e üye olmak, bu Statü hükümlerine uymak ve Birlik’in yetkili organlarının aldığı
kararları uygulamak zorundadırlar.
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle İşletme’nin ödenmiş sermayesi 100.000 TL olup, tamamı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından ödenmiştir.
Faaliyet Konusu:
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi 27 Şubat 2014 tarihinde kurulmuştur.
İşletme’nin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:
a. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun “Merkezi Fatura Kaydı” başlıklı 43 üncü
maddesinde belirtildiği üzere; Faktoring Şirketleri ile bankaların, fatura bilgileri de dahil olmak üzere devir aldıkları
alacaklarla ilgili bilgileri toplulaştıracağı sistemin kurulması için gerekli yatırımları yapmak,
b. Sistemin düzenli şekilde işletilmesine yönelik personel ve işletme harcamalarını yapmak,
c. Sistemin düzenli bir şekilde işletilmesine yönelik yapılan kayıt işlemleri ile ilgili hizmet geliri elde etmeye yönelik her türlü
faaliyette bulunmaya ve bunlar için ücret tahsil etmek,
d. Sistem işlemleri ile ilgili seminer, konferans gibi eğitim ve danışmanlık hususlarında faaliyette bulunmaya ve bunlar
karşılığında gelir elde etmek,
e. Birlik üyelerinin ve bankaların kendilerinden istenen bilgileri süresinde, doğru ve tam olarak vermemeleri halinde ek ücret
talep etmek,
f. Merkezi fatura kaydı sistemi ile ilgili olarak yayınlanacak kitap, dergi veya her çeşit yayın nedeniyle gelir elde etmek,
g. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun Merkezi Fatura Kaydı başlıklı 43 üncü maddesi
hükmü ve düzenleme uyarınca çıkarılacak Yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilecek diğer faaliyetler sonucunda gelir
elde etmek,
h. Faaliyetleri sonucu tahsil ettiği gelirleri uygun görülen banka hesaplarında tutup yatırım olarak değerlendirmek, yetkili
olmak,
i.

421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Özel Entegrasyon faaliyetinde bulunmak,

j.

416, 421 ve 424 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Vermek

k. 433no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Arşiv Uygulaması Hizmeti vermek,
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l.

Elektronik fatura, elektronik defter, elektronik irsaliye ve bu yazılımların devamı niteliğinde veya ayrılmaz parçası
olan yazılım ürünleri ve bu yazılımlarla oluşturulan hizmet paketlerinin ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimini,
geliştirilmesini, işlenmesini, çoğaltılmasını, her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılmasını, ticaretini ve bunlarla ilgili
hizmet sağlayıcılığı yapmak;

m. Bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet çoklu ortamı alanlarında hizmet üretmek; yürürlükteki mevzuata riayet
etmek kaydıyla her türlü bilgisayar donanım, yazılımının ve ithalatını, ihracatını ve dahili ticaretini yapmak;
n. Bu donanım ve yazılımların bakımını, tamirini, tadilatını ve kiralanmasını yapmak; her türlü yazılım geliştirme ve lisans
alınması faaliyetlerinde bulunmak, ithalat, ihracat ve yurtiçi satışını yapmak;
o. Bilgisayar sistemlerinin kuruluş ve işletim hizmetlerini vermek,
p. Faktoring İktisadi İşletmesi bünyesinde gerçekleştirilen her türlü faaliyetlerle ve verilen hizmetlerle ilgili seminer, konferans
gibi eğitim ve danışmanlık hususlarında faaliyette bulunmak ve bunlar karşılığında gelir elde etmek,
Finansal Tabloların Onaylanması:
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar, İşletme’nin Yönetim
Kurulu tarafından 31 Mart 2016 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde İşletme’nin yetkili kurullarının ve düzenleyici
kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
A. Sunuma ilişkin temel esaslar
Uygulanan muhasebe standartları
İşletme, 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.
İşletme, 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.
Finansal tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre İşletme’nin durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi
tutularak hazırlanmıştır.
İşletme’nin fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Tutarlılık prensibine göre İşletme’nin cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari
dönem kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarının sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler
gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır.
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31 Aralık 2014 mali tablolarında yapılan düzeltmeler:
31 Aralık 2014 mali tablolarında aşağıdaki düzeltmeler yapılmış olup, söz konusu düzeltmelerin finansal tablolara etkisi aşağıda
belirtilmiştir.
Finansal durum tablosu

Yeniden düzenlenmiş
31 Aralık 2014

Yayımlanan
31 Aralık 2014

Düzeltmelerin
etkisi

96
32.553
490.895

60.781
335.981
248.152

(60.685)
(303.428)
242.743

Yeniden düzenlenmiş
31 Aralık 2014

Yayımlanan
31 Aralık 2014

Düzeltmelerin
etkisi

96

(303.428)
60.781

303.428
(60.685)

Ertelenmiş vergi varlığı
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Net dönem kârı/zararı
Kâr veya zarar tablosu
Satışların maliyeti (-)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)
31 Aralık 2014 mali tablolarında yapılan sınıflamalar:

31 Aralık 2014 mali tablolarında aşağıdaki sınıflamalar yapılmış olup, söz konusu sınıflamaların finansal tablolara etkisi aşağıda
belirtilmiştir.
Kâr veya zarar tablosu
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri

Önceki dönem
31 Aralık 2014

Sınıflama

31 Aralık 2014

(266.345)
25.596

25.596
(25.596)

(240.749)
-

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda
özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların İşletme’nin mali durumu ve performansı üzerindeki
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
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. Söz konusu
standardın İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’te ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili
olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları olan performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlarına açıklık getirilmiştir. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
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Yıllık iyileştirmeler - 2010-2012 Dönemi
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal Araçlar (veya TFRS 9,
hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan
finansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS 8’e göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin uygulanmasına ilişkin
yönetimin yaptığı değerlendirme, birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme
yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin (örneğin satış ve brüt kârları) belirtilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır.
ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin yönetim hizmeti için katlandığı masrafları
açıklaması gerekmektedir. 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
TFRS 13’teki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse)
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Değişiklik, işlemin varlık edinimi ya da işletme birleşmesi olarak değerlendirilmesi konusunda TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı
ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin İşletmenin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.

106

Faaliyet Raporu 2015 Finansal Kurumlar Birliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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
işletme tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. İşletme 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 ve Şubat 2015’te yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir. 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. İşletme standardın finansal
durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 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. Söz konusu değişikliğin İşletme’nin
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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TMS 27 - Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
Nisan 2015’te Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin bireysel finansal tablolarında
bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden
sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan 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 İşletmenin finansal durumu ve performansı üzerinde
etkisi olmayacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları Değişiklikler
Şubat 2015’te, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki
gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile
iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10 ve TMS 28’de
Değişiklik)
Şubat 2015’te, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya
çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında
başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler İşletme için geçerli
değildir ve işletmenin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)
Şubat 2015’te, TMS 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 İşletme’nin finansal tablo dipnotları üzerinde
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
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TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, Şubat 2015’te “TFRS 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:
• TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler - elden çıkarma yöntemlerindeki değişikliklerin
(satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık
getirilmiştir
• TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar - bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet sözleşmelerinin değerlendirilmesine
ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık
getirilmiştir
• TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar - yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin, borcun bulunduğu ülkede değil
borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık getirilmiştir
• TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama - gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem finansal tablolarda ya da ara
dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine açıklık getirilmiştir.
Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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. İşletme finansal
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
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.
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’te 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’in
uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017’ydi, ancak Eylül 2015’te UMSK geçerlilik tarihini 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için uygulanacak şekilde ertelemiştir. 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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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UFRS 16 Kiralama İşlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal
kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya
alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet
kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine
geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan
Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin verilmektedir. İşletme,
standardın finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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. İşletme standardın finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi
(Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler gerçeğe uygun
değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir.
Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda,
uygulamadaki mevcut farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak, değişikliklerin ilk kez
uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki etki, açılış geçmiş yıllar kârları/zararları ve
diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış geçmiş yıllar kârları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda
bir diğer özkaynak kaleminde) muhasebeleştirilebilecektir. İşletme bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo
dipnotlarında açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliklerin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklikler, şirketin finansman
faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin iyileştirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini
amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını
gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. İşletme’nin bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi
sunulmasına gerek yoktur. Söz konusu değişikliklerin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
(a) Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadeli ve vadesiz mevduattan ve faiz geliri tahakkukundan 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

3-5

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 duran varlıklar, iktisap edilmiş hakları içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap
edildikleri tarihten faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur.
Yıllar
Haklar

3-5

Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir.
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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, İşletme’nin çalışanların ağırlıklı olarak emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğünün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), İşletme’nin
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 2015 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, İşletme’ye 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) Faiz gelirleri/giderleri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
(g) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
İşletme, %20 oranındaki Türkiye kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar
vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak, oluşan zararlar
geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın
hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi
tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
(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 çevrilmiştir. Yabancı para
cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler, ilgili dönemin gelir tablosuna dahil edilmiştir.
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(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. İşletme, 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 İşletme’den kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz
konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve notlarda açıklanmaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle İşletme’nin
karşılık, şarta bağlı yükümlülük ve varlıkları bulunmamaktadır.
(l) İlişkili taraflar
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda İşletme ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)		İşletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii)		İşletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii)		İşletme veya İşletme’nin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.
b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme İşletme ile ilişkili sayılır:
(i)		İşletme ve İşletme’nin 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, İşletme’nin ya da İşletme ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda plânlarının olması halinde (İşletme’nin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan
işverenler de İşletme 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.
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C. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve
yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve
varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar
bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. Yönetim, aynı zamanda
tahminlerden ayrı olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da almaktadır. Finansal tablolardaki
miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla taşınan varlık ve yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme
gerektirebilecek tahminler aşağıdaki gibidir:

Ertelenmiş vergi varlığının tanınması: Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının muhtemel olduğu derecede
kayıt altına alınabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir kârlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, İşletme tarafından
hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı, İşletme’nin koşullar dahilinde makul
sayılan beklentilerini baz alır.
Maddi varlıkların faydalı ömürleri: İşletme’nin varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde İşletme
tarafından belirlenir ve düzenli olarak uygunluğu açısından gözden geçirilir. İşletme, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın
tahmini faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, İşletme’nin benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine
dayanır.
Kıdem tazminatı karşılığı: İşletme, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten
ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle
yükümlüdür. İşletme, finansal tablolarda yer alan bu fayda planına ilişkin yükümlülüğü hesaplarken, kullanılacak iskonto oranı,
personel değişim oranı personel ücretlerinde meydana gelecek değişiklikler gibi faktörlere ilişkin tahmin ve varsayımlarda
bulunur.
3. Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Kasa
Banka
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar

721

310

3.115
1.162.533

6.212
710.993

Toplam

1.166.369

717.515

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli TL mevduatların yıllık ağırlıklı faiz oranı %3 ile %12,5 arasında
değişmekte olup tahakkuk eden faiz tutarı 5.128 TL’dir. Bankalarda bulunan TL mevduatın vade tarihleri 4 Ocak 2016 ve
18 Ocak 2016’dır. (31 Aralık 2014: vadeli TL mevduatların yıllık ağırlıklı faiz oranı %3 ile %7,5 arasında değişmekte olup
tahakkuk eden faiz tutarı 143 TL’dir. Vade tarihi 2 Ocak 2015’tir).
İşletme’nin 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında nakit ve nakit benzeri değerler, hazır
değerlerden faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Hazır değerler
Eksi: Faiz tahakkukları

1.166.369
(5.129)

717.515
(143)

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri

1.161.240

717.372

114

Faaliyet Raporu 2015 Finansal Kurumlar Birliği

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

4. Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, faktoring şirketleri ve faktoring hizmeti veren bankalardan olan toplam 126.555 TL’lik bakiyeden oluşmaktadır.
(31 Aralık 2014: 22.175 TL).
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 6363 sayılı ve 09.07.2015 tarihli kararına istinaden As Faktoring A.Ş.’nin, 6292
sayılı ve 06.05.2015 tarihli kararına istinaden Ce-Sa Faktoring A.Ş.’nin ve 6432 sayılı ve 03.09.2015 tarihli kararına istinaden
Katar Faktoring A.Ş.’nin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin
(1) numaralı fıkrası uyarınca faaliyet izinlerinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, Birlik’e olan üyelikleri düşmüştür. İşletme
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Katar Faktoring’den olan 12.980 TL, Cesa Faktoring’den olan 2.380 TL ve As Faktoring A.Ş.’den
olan 3.245 TL tutarındaki toplam 18.605 TL’lik alacağını, tahsil kabiliyeti bulunmadığından karşılık ayrılmıştır. 2015 yılına ait
şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2015
Açılış bakiyesi, 1 Ocak
Dönem içerisinde ayrılan karşılık

(18.605)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık

(18.605)

5. Diğer alacaklar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle İşletme’nin diğer alacağı bulunmamaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Diğer alacakların
tamamı ilişkili kuruluşlardan alacaklar bakiyesinden oluşmaktadır (Not 16).
6. Maddi duran varlıklar
1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Mobilya ve
demirbaşlar

Toplam

1 Ocak 2015 tarihindeki açılış bakiyesi
Alımlar

3.983
12.431

3.983
12.431

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle kapanış bakiyesi

16.414

16.414

1 Ocak 2015 tarihindeki açılış bakiyesi
Cari yıl amortismanları

(83)
(3.565)

(83)
(3.565)

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle kapanış bakiyesi

(3.648)

(3.648)

Net defter değeri

12.766

12.766

Maddi duran varlıklar
Satın alma maliyeti

Birikmiş amortismanlar
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27 Şubat - 31 Aralık 2014 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Mobilya ve
demirbaşlar

Toplam

27 Şubat 2014 tarihindeki açılış bakiyesi
Alımlar

3.983

3.983

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kapanış bakiyesi

3.983

3.983

27 Şubat 2014 tarihindeki açılış bakiyesi
Cari yıl amortismanları

(83)

(83)

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kapanış bakiyesi

(83)

(83)

3.900

3.900

Maddi duran varlıklar
Satın alma maliyeti

Birikmiş amortismanlar

Net defter değeri
7. Maddi olmayan duran varlıklar

İşletme’nin 27 Şubat - 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda maddi olmayan duran varlıkları bulunmamaktadır. 1 Ocak 31 Aralık 2015 hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Haklar

Toplam

1 Ocak 2015 açılış bakiyesi
Alımlar

6.000

6.000

31 Aralık 2015 itibariyle kapanış bakiyesi

6.000

6.000

1 Ocak 2015 açılış bakiyesi
Cari yıl itfa payları

(667)

(667)

31 Aralık 2015 itibariyle kapanış bakiyesi

(667)

(667)

Net defter değeri

5.333

5.333

Satın alma maliyeti

Birikmiş itfa payları
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8. Ticari borçlar
İşletme’nin 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Diğer borçlar (*)

180.990

27.276

Toplam

180.990

27.276

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Diğer borçlar içerisinde sınıflanan 24.829 TL tutarındaki kısım dışarıdan sağlanan muhasebe hizmeti fatura bedelinden oluşmaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Diğer borçlar içerisinde sınıflanan 177.000 TL tutarındaki kısım, Kredi Kayıt Bürosu ile yapılan sözleşme kapsamında faktoring şirketleri ile bankalar
tarafından Kanun kapsamında devir alınan alacaklara ilişkin, fatura bilgileri ve diğer bilgi ve/veya belgelerin toplulaştırılması, kayıt altına alınması, sorgulanması, mükerrerlik kontrolü
ve raporlanabilmesine yönelik yazılımın geliştirilmesi, yazılımın kullanacağı sistem ve altyapı kurulumunun gerçekleştirilmesi kapsamında akdedilen sözleşme kaynaklı borçlardan
oluşmaktadır.

(*)

(**)

9. Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 18.690 TL tutarında ödenecek vergi ve fonlardan oluşmaktadır. (2014: 32.553 TL)
10. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ve vergilerden oluşmaktadır.
11. Vergi
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

103.130
(24.425)

122.856
(17.994)

78.705

104.862

Cari kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen kurumlar vergisi
Toplam

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2015 yılı için %20’dir (2014: %20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları
gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi)
ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka
bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr
paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan temettü ödemeleri ikili anlaşma hükümleri saklı
olmak üzere %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar
vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan
vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir
ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
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İşletme’nin 2015 ve 2014 hesap dönemlerine ait vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:
2015

2014

Vergi öncesi (zarar)/kâr

490.771

613.655

Vergi öncesi kâr üzerinden hesaplanan vergi
Kanunen kabul edilmeyen giderler

(98.154)
(66)

(122.731)
(29)

Toplam vergi gideri

(98.220)

(122.760)

Ertelenmiş vergi
İşletme, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri
arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. İleriki
dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (2014 - %20).
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin bilanço
tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplamalarının dökümü aşağıdaki gibidir:
Vergilendirilebilir
geçici farklar
31 Aralık
2015

31 Aralık
2014

Ertelenen vergi
varlığı/(yükümlülüğü)
31 Aralık
31 Aralık
2015
2014

Maddi duran ve maddi olmayan
duran varlıklar amortisman
düzeltmesi
Kıdem tazminatı karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Şüpheli alacaklar

1.184
(7.967)
(2.122)
(18.605)

1.056
(1.535)
-

(237)
1.593
424
3.722

(211)
307
-

Ertelenen vergi varlığı

(27.510)

(479)

5.502

96

12. Sermaye
31 Aralık 2015 itibarıyla İşletme’nin 100.000 TL tutarındaki sermayesi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Birliği tarafından tahsis edilmiştir.
13. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
İşletme’nin 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıkların
detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

İzin karşılığı

2.122

-

Toplam

2.122

-
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İşletme’nin 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıkların
detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Kıdem tazminatı karşılığı

7.967

1.535

Toplam

7.967

1.535

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 2015 tarihi itibarıyla 3.828 TL ile
sınırlandırılmıştır (31 Aralık 2014: 3.438,22 TL).
Yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

%2,83
%6

%1,87
%7

2015

2014

Açılış bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Ödenen tazminatlar
Aktüeryal kayıp

1.535
92
3.860
2.480

1.535
-

Kapanış bakiyesi

7.967

1.535

İskonto oranı
Enflasyon oranı
2015 ve 2014 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

14. Satışlar ve satışların maliyeti (-)
İşletme’nin 1 Ocak - 31 Aralık 2015 ve 27 Şubat - 31 Aralık 2014 hesap dönemlerine ait satışlarını detayı aşağıdaki gibidir:

Yurtiçi satışlar (*)
Satışların maliyeti (-) (**)
Brüt kâr

1 Ocak 31 Aralık 2015

27 Şubat 31 Aralık 2014

2.940.395
(1.832.671)

844.250
-

1.107.724

844.250

(*)
Yurtiçi satışlar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun “Merkezi Fatura Kaydı” başlıklı 43 üncü maddesinde belirtildiği üzere; Faktoring
Şirketleri ile bankaların, fatura bilgileri de dahil olmak üzere devir aldıkları alacaklarla ilgili bilgileri toplulaştıracağı sisteme ilişkin elde edilen merkezi fatura kaydı altyapı katılım
bedeli ve merkezi fatura kaydı sistemi hizmet bedellerinden oluşmaktadır.
(**)
Yurtiçi satışların maliyeti, 32.671 TL tutarındaki entegratörlük giderleri ile faktoring şirketleri ile bankalar tarafından Kanun kapsamında devir alınan alacaklara ilişkin, fatura
bilgileri ve diğer bilgi ve/veya belgelerin toplulaştırılması, kayıt altına alınması, sorgulanması, mükerrerlik kontrolü ve raporlanabilmesine yönelik yazılımın geliştirilmesi, yazılımın
kullanacağı sistem ve altyapı kurulumunun gerçekleştirilmesi kapsamında Kredi Kayıt Bürosu ile Merkezi Fatura Kaydı Sistemine ilişkin yapılan yıllık toplam 1.800.000 TL tutarında
olan sözleşmeden kaynaklanmaktadır.
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15. Genel yönetim giderleri (-)
İşletme’nin 1 Ocak - 31 Aralık 2015 ve 27 Şubat - 31 Aralık 2014 hesap dönemlerine ait genel yönetim giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Aralık 2015

27 Şubat 31 Aralık 2014

Personel giderleri
Ofis kira gideri
Temsil ve ağırlama giderleri
Muhasebe gideri
Genel ofis gideri
Danışmanlık ve denetim gideri
Amortisman gideri
Vergi resim harç giderleri
Damga vergisi
Diğer

(460.367)
(97.691)
(32.175)
(27.690)
(20.976)
(28.160)
(4.232)
(3.400)
(2.961)
(12.280)

(102.981)
(54.767)
(4.336)
(20.779)
(11.173)
(12.025)
(83)
(27.202)
(7.403)

Toplam

(689.932)

(240.749)

2014 yılında Diğer içerisinde sınıflanan 556 TL’lik tutar Damga vergisi giderleri içerisine, 83 TL’lik tutar Amortisman gideri içerisine, 600 TL’lik tutar Genel ofis giderleri içerisine ve
4.336 TL’lik tutar Temsil ve ağırlama giderleri içerisine sınıflanmıştır.
(*)

16. İlişkili taraf açıklamaları
İlişkili taraflardan diğer alacaklar

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
Birlik İktisadi İşletmesi

-

23.038
6.490

Toplam

-

29.528

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ticari borçlar bulunmamaktadır.
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan ticari alacaklar bulunmamaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler bulunmamaktadır (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait İlişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmamaktadır.
17. Finansal gelirler
Finansal gelirler 77.763 TL tutarındaki mevduat faiz gelirlerinden oluşmaktadır. 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
finansal gelirler hesabının tamamı mevduat faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Faiz gelirleri, 5.129 TL tutarında faiz tahakkuk geliri
içermektedir.(2014: Finansal gelirler 10.207 TL; Faiz gelirleri 143 TL).
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18. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Risk yönetimi amaçları ve prensipleri
İşletme, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri
dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. İşletme’nin risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine ve
değişkenliğine odaklanmakta olup, İşletme’nin 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. İşletme’nin
tahsilat riski, esas olarak üyelerinden olan alacaklarından doğabilmektedir.
31 Aralık 2015 itibariyle
Diğer
Alacaklar
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

Ticari Bankalardaki
Alacaklar
mevduat

Finansal
yatırımlar

126.555

-

1.165.648

126.555

-

1.165.648

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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31 Aralık 2014 itibariyle
Diğer
Alacaklar
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

Ticari Bankalardaki
Alacaklar
mevduat

Finansal
yatırımlar

29.528
-

22.715
-

717.205
-

-

29.528

22.715

717.205

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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.
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İşletme’nin 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre ticari borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar

Defter
değeri

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

180.990

180.990

180.990

-

-

Toplam

180.990

180.990

180.990

-

-

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

31 Aralık 2014

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

Defter
değeri

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

27.276

27.276

27.276

-

-

Toplam

27.276

27.276

27.276

-

-

Faiz oranı riski
İşletme’nin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle faiz riski bulunmamaktadır.(2014: Bulunmamaktadır.)

Yabancı para riski
İşletme, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan
döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. İşletme, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika
izlemektedir.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle dövizli bakiyesi bulunmadığından yabancı para riski bulunmamaktadır (2014: Bulunmamaktadır).
19. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Bulunmamaktadır (2014: Bulunmamaktadır).
20. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bulunmamaktadır.
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31 Aralık 2015 tarihli bireysel finansal tablolar ve
bağımsız denetim raporu
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Bağımsız denetçi raporu

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 27 Daire: 54-57-59
Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu’na
Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Finansal Kiralama, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”) 31 Aralık 2015
tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı
notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
İşletme 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 (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim
Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na 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, işletme 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, finansal tablolar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi’nin
31 Aralık 2015 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.
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Bağımsız denetçi raporu

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 27 Daire: 54-57-59
Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; İşletme’nin 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma
düzeninin, TTK ile İşletme esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir
hususa rastlanmamıştır.
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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Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2014

91.313
8.378
8.378
386
386
904

116.384
7.139
7.139
9.154
9.154
622

Toplam dönen varlıklar

100.981

133.299

Toplam varlıklar

100.981

133.299

Notlar
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Diğer dönen varlıklar

3
4
13
6

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2014

1.303
1.303
27.098
295
295
3.752
18.703

22.134
22.134
24.885
30.090
6.490
23.600
4.425
2.890

51.151

84.424

7.846

1.535

7.846

1.535

58.997

85.959

105.000
(1.850)
(57.660)
(3.506)

105.000
(57.660)

41.984

47.340

100.981

133.299

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

5
8
6
6, 13
6
8
7

Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

8

Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
Özkaynaklar
Sermaye
Aktüeryal kayıp fonu
Geçmiş yıllar kârları/zararları
Net dönem kârı
Toplam özkaynaklar
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
1 Ocak 2015 31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
24 Mart 2014 31 Aralık 2014

490.590
(173.817)

213.750
(58.699)

316.773

155.051

(324.332)
(2)

(215.179)
(2)

(7.561)

(60.130)

5.797
(1.279)

2.595
(125)

Vergi öncesi kâr/zarar

(3.043)

(57.660)

Vergiler
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri

-

-

Net dönem kâr/zararı

(3.043)

(57.660)

Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
- Tanımlanmış fayda planları aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar

(2.313)
-

-

Diğer kapsamlı gider, net

(1.850)

-

Toplam kapsamlı gelir/(gider)

(5.356)

(57.660)

Notlar
Kâr veya zarar kısmı
Satışlar
Satışların maliyeti (-)

9
9

Brüt kâr
Genel yönetim giderleri
Esas faaliyetlerden diğer giderler

10

Faaliyet kârı/zararı
Finansal gelirler
Finansal giderler

12

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel özkaynak değişim tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Sermaye

Aktüeryal
(kayıp)/kazanç

Net dönem
kârı

Geçmiş yıl
kârları/zararı

Toplam
özkaynak

-

-

-

-

-

105.000
-

-

(57.660)

-

105.000
(57.660)

-

-

(57.660)

-

(57.660)

105.000

-

(57.660)

-

47.340

105.000

-

(57.660)

-

47.340

Transferler
Net dönem kârı

-

-

57.660
(3.506)

(57.660)
-

(3.506)

Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir

-

(2.313)
(2.313)

(3.506)

-

(1.850)
(5.356)

105.000

(2.313)

(3.506)

(57.660)

41.984

24 Mart 2014 itibariyle bakiye
Sermaye artırımı
Net dönem kârı
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2014 itibariyle bakiye
1 Ocak 2015 itibariyle bakiye

31 Aralık 2015 itibariyle bakiye

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2015

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
24 Mart - 31 Aralık 2014

(3.506)

(57.660)

(5.774)
6.311
673

(2.595)
1.535
4.425

(2.296)

(54.294)

7.529
(282)
(20.831)
867
(15.832)

(16.293)
(236)
(386)
22.134
24.885
32.979

(30.845)

8.789

5.780

2.572

5.780

2.572

Sermaye artırımı

-

105.000

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

-

105.000

(25.065)

116.361

Notlar
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen zarar
Dönem kârı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit girişleri mutabakatı için gerekli
düzeltmeler
Faiz geliri
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin karşılığı

8
8

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki
faaliyet zararı
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değişim
Diğer dönen varlıklardaki değişim
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklarla ilgili değişim
Ticari borçlardaki değişim
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
Diğer borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki değişim

4, 6

5
6

Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akışları
Alınan faizler

12

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri dönem başı
bakiyesi

3

116.361

-

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değerler

3

91.296

116.361

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1. İşletme’nin organizasyonu ve faaliyet konusu
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği, 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 İktisadi İşletmesi (“İşletme”) 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 1’dir. (2014 çalışan sayısı: 1)
Türkiye’de faaliyet gösteren bütün finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, Kanun hükümlerine göre faaliyet izni
aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birlik’e üye olmak, bu Statü hükümlerine uymak ve Birliğin yetkili organlarının aldığı
kararları uygulamak zorundadırlar.
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle İşletme’nin ödenmiş sermayesi 105.000 TL olup, tamamı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından ödenmiştir.
Faaliyet Konusu:
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi 24 Mart 2014 tarihinde kurulmuştur. İktisadi
İşletme’nin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:
a. Türkiye’de Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri işlemlerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik
faaliyetleri yürütmeye,
b. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri konusunda en üst düzeyde ve kalitede hizmet verilebilmesi amacıyla
inceleme ve araştırma yapmaya, yaptırmaya,
c. Sektörünün insan kaynaklarını oluşturma ve geliştirme ile ilgili sertifikasyon, eğitim, ölçme ve değerlendirme sistemlerinin
kurulması için gerekli yatırımları yapmaya,
d. Sistemin düzenli şekilde işletilmesine yönelik personel ve işletme harcamaları yapmaya,
e. Sektördeki uzman personel sayısını artırmaya ve ilgili sektörleri tanıtma amacıyla eğitim programları hazırlamaya ve
uygulamaya,
f. Sektör imajının en üst düzeye yükseltilmesini sağlamak amacıyla gerekli tanıtımları yapmaya, kitap, dergi, broşür
yayınlamaya, video bant, CD, DVD vb hazırlamaya, bunlara ilan ve reklam almaya, konusu ile ilgili kitapların basım ve
yayın haklarını almaya, ithal etmeye, satmaya, süreli ve süresiz yayınlar yapmaya, bilimsel nitelikte seminer, sempozyum,
konferans organize etmeye, üyesi olan kurumlarda ve alıcı işletmelerde çalışan personelin eğitimine yönelik olarak kurslar
düzenlemeye,
g. Birlik üyesi kurumlarda çalışanlar arasında sosyal dayanışma duygusunun gelişmesi için yemekli toplantılar olmak üzere
çeşitli organizasyonlar düzenlemeye,
h. Faaliyet alanındaki işlemleri ile ilgili hizmet geliri elde etmeye yönelik faaliyette bulunmaya,
Finansal Tabloların Onaylanması:
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar, İşletme’nin Yönetim
Kurulu tarafından 31 Mart 2016 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde İşletme’nin yetkili kurullarının ve düzenleyici
kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
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Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
A. Sunuma ilişkin temel esaslar
Uygulanan muhasebe standartları
İşletme, 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.
İşletme, 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.
Finansal tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre İşletme’nin durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi
tutularak hazırlanmıştır.
İşletme’nin fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Tutarlılık prensibine göre İşletme’nin cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari
dönem kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarının sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler
gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır.
31 Aralık 2014 mali tablolarında yapılan sınıflamalar:
31 Aralık 2014 mali tablolarında aşağıdaki sınıflamalar yapılmış olup, söz konusu sınıflamaların finansal tablolara etkisi aşağıda
belirtilmiştir.
Finansal durum tablosu
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
Kâr veya zarar tablosu
Satışların maliyeti
Hizmet giderleri

Önceki dönem
31 Aralık 2014

Sınıflama

31 Aralık 2014

386
236

(386)
386

622

Önceki dönem
31 Aralık 2014

Sınıflama

31 Aralık 2014

(58.699)

(58.699)
58.699

(58.699)
-

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda
özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların İşletme’nin mali durumu ve performansı üzerindeki
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

134

Faaliyet Raporu 2015 Finansal Kurumlar Birliği

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

i) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
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. Söz konusu
standardın İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’te ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili
olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.
Yıllık iyileştirmeler - 2010-2012 Dönemi
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları olan performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlarına açıklık getirilmiştir. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal Araçlar (veya TFRS 9,
hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan
finansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS 8’e göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin uygulanmasına ilişkin
yönetimin yaptığı değerlendirme, birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme
yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin (örneğin satış ve brüt kârları) belirtilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır.
ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin yönetim hizmeti için katlandığı masrafları
açıklaması gerekmektedir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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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
TFRS 13’teki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse)
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Değişiklik, işlemin varlık edinimi ya da işletme birleşmesi olarak değerlendirilmesi konusunda TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı
ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir 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
işletme tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. İşletme 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 ve Şubat 2015’te yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir. 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. İşletme
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra
değerlendirecektir.
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 İşletme’nin 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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
TMS 27 - Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
Nisan 2015’te Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin bireysel finansal tablolarında
bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden
sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan 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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde
hiçbir etkisi olmayacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları Değişiklikler
Şubat 2015’te, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki
gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile
iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10 ve TMS 28’de
Değişiklik)
Şubat 2015’te, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya
çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında
başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler işletme için geçerli
değildir ve İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)
Şubat 2015’te, TMS 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 İşletme’nin finansal tablo dipnotları üzerinde
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, Şubat 2015’te “TFRS 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:
• TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler - elden çıkarma yöntemlerindeki değişikliklerin
(satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil, eski planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık
getirilmiştir
• TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar - bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet sözleşmelerinin değerlendirilmesine
ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem özet finansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık
getirilmiştir
• TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar - yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin, borcun bulunduğu ülkede değil
borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık getirilmiştir
• TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama - gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem finansal tablolarda ya da ara
dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine açıklık getirilmiştir.
Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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. İşletme finansal
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
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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UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’te 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’in
uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017’ydi, ancak Eylül 2015’te UMSK geçerlilik tarihini 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için uygulanacak şekilde ertelemiştir. 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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmayacaktır.
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. Söz konusu değişikliğin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UFRS 16 Kiralama İşlemleri
UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması ve finansal
kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model altında bilançoya
alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet
kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine
geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan
Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu
değişikliğin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi
(Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler gerçeğe uygun
değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir.
Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda,
uygulamadaki mevcut farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak, değişikliklerin ilk kez
uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki etki, açılış geçmiş yıllar kârları/zararları ve
diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış geçmiş yıllar kârları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda
bir diğer özkaynak kaleminde) muhasebeleştirilebilecektir. İşletme bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo
dipnotlarında açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliğin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
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UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklikler, şirketin finansman
faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin iyileştirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini
amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını
gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirket’in/Grup’un bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı
bilgi sunulmasına gerek yoktur Söz konusu değişikliğin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
B. Önemli muhasebe politikalarının özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
(a) Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadeli ve vadesiz mevduattan ve faiz geliri tahakkukundan oluşmaktadır.
(b) 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, İşletme’nin çalışanların ağırlıklı olarak emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğünün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), İşletme’nin
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 2015 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, İşletme’ye 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.
(c) Faiz gelirleri/giderleri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
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(d) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
İşletme, %20 oranındaki Türkiye kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar
vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak, oluşan zararlar
geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın
hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi
tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
(e) 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 çevrilmiştir. Yabancı para
cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler, ilgili dönemin gelir tablosuna dahil edilmiştir.
(f) 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.
(g) 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. İşletme, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
(h) 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 İşletme’ten kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz
konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve notlarda açıklanmaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle İşletme’nin
karşılık, şarta bağlı yükümlülük ve varlıkları bulunmamaktadır.
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(ı) İlişkili taraflar
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda İşletme ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)		İşletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii)		İşletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii)		İşletme veya İşletme’nin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.
b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme İşletme ile ilişkili sayılır:
(i)		İşletme ve İşletme’nin 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, İşletme’nin ya da İşletme ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda plânlarının olması halinde (İşletme’nin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan
işverenler de İşletme 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.
C. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve
yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve
varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar
bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. Yönetim, aynı zamanda
tahminlerden ayrı olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da almaktadır. Finansal tablolardaki
miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla taşınan varlık ve yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme
gerektirebilecek tahminler aşağıdaki gibidir:

Ertelenmiş vergi varlığının tanınması: Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının muhtemel olduğu derecede
kayıt altına alınabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir kârlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, İşletme tarafından
hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı, İşletme’nin koşullar dahilinde makul
sayılan beklentilerini baz alır.
Önemli tahminler aşağıda açıklanmıştır:
Ertelenen vergi aktifi gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun tespiti halinde kayıtlara
alınmaktadır, Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğu durumlarda ertelenmiş vergi aktifi her türlü geçici
farklar üzerinden hesaplanmaktadır. İşletme 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi hesaplamamıştır.
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Maddi varlıkların faydalı ömürleri: İşletme’nin varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde İşletme
tarafından belirlenir ve düzenli olarak uygunluğu açısından gözden geçirilir. İşletme, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın
tahmini faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, İşletme’nin benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine
dayanır.
Kıdem tazminatı karşılığı: İşletme, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten
ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle
yükümlüdür. İşletme, finansal tablolarda yer alan bu fayda planına ilişkin yükümlülüğü hesaplarken, kullanılacak iskonto oranı,
personel değişim oranı personel ücretlerinde meydana gelecek değişiklikler gibi faktörlere ilişkin tahmin ve varsayımlarda
bulunur.
3. Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Kasa
Banka
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar

736

986

7.543
83.034

3.282
112.116

Toplam

91.313

116.384

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli TL mevduatların yıllık ağırlıklı faiz oranı %7,5 ile %8 arasında
değişmekte olup tahakkuk eden faiz tutarı 17 TL’dir. Bankalarda bulunan TL mevduatın vade tarihi 4 Ocak 2016’dır.
(31 Aralık 2014: Yıllık faiz oranı; %7,5 olup, tahakkuk eden faiz tutarı 23 TL’dir. Mevduatın vade tarihi; 2 Ocak 2015’tir.)
Nakit akımı tablosuna baz olan hazır değerler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Hazır değerler
Eksi: Faiz tahakkukları

91.313
(17)

116.384
(23)

Toplam

91.296

116.361

4. Ticari alacaklar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle ticari alacaklar, üyelerden olan 8.378 TL tutarındaki eğitim hizmetlerinden alacaklardan
oluşmaktadır. (31 Aralık 2014: 7.139 TL).
5. Ticari borçlar
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Diğer borçlar (*)

1.303

22.134

Toplam

1.303

22.134

(*)

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ticari borçlar dışarıdan sağlanan muhasebe hizmeti fatura bedelinden oluşmaktadır.
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6. Diğer alacaklar ve borçlar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle diğer alacaklar 386 TL tutarındaki vergi dairesinden alacaklardan oluşmaktadır (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar

295
-

6.490
23.600

Toplam

295

30.090

7. Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 18.703 TL tutarında ödenecek vergi ve fonlardan oluşmaktadır. (2014: 2.890 TL)
8. 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 ve Çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar izin karşılığından oluşmaktadır.
Ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık brüt maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 3.828,37
TL ile sınırlandırılmıştır (2014: 3.438,22 TL).
İşletme, 31 Aralık 2015 itibariyle 7.846 TL tutarında kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır (31 Aralık 2014: 1.535 TL).
Yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

İskonto oranı
Enflasyon oranı

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

%2,83
%6

%1,87
%7

İşletme çalışanlarının birikmiş izin haklarıyla ilişkili olarak, cari dönemde 3.752 TL tutarında izin karşılığı ayrılmıştır
(31 Aralık 2014: 4.425 TL).
2015 ve 2014 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2015

2014

Açılış bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Ödenen tazminatlar
Aktüeryal kayıp

1.535
138
3.860
2.313

1.535
-

Kapanış bakiyesi

7.846

1.535
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

9. Satışlar
1 Ocak 2015 31 Aralık 2015

24 Mart 2014 31 Aralık 2014

Yurtiçi satışlar (*)
Satıştan iadeler

490.590
-

214.950
(1.200)

Net satışlar

490.590

213.750

(172.378)
(1.439)

(58.293)
(406)

316.773

155.051

Eğitim giderleri (-)
Kargo ve kurye giderleri (-)
Brüt kâr
(*)

Yurtiçi satışlar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri sektörlerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik yürütülen eğitim hizmet bedellerinden oluşmaktadır.

10. Genel yönetim giderleri (-)
1 Ocak 2015 31 Aralık 2015

24 Mart 2014 31 Aralık 2014

Personel giderleri
Danışmanlık giderleri
Kira gideri
Diğer

(246.371)
(50.179)
(19.538)
(8.244)

(163.658)
(30.520)
(10.953)
(10.048)

Toplam

(324.332)

(215.179)

11. Vergi
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2015 yılı için %20’dir (2014: %20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları
gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi)
ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka
bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr
paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan temettü ödemeleri ikili anlaşma hükümleri saklı
olmak üzere %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar
vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan
vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir
ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
İşletme’nin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle vergi dairesinden stopaj kesintileri nedeniyle 386 TL alacağı bulunmaktadır.
(31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır.)
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

12. Finansal gelirleri
Finansal gelirleri 5.161 TL tutarındaki mevduat faiz gelirleri ve 636 TL tutarındaki kambiyo kârlarından oluşmaktadır. Faiz
tahakkukları 17 TL tutarında faiz tahakkuk geliri içermektedir.(2014: mevduat faiz gelirleri 2.595 TL; faiz tahakkukları 23 TL’dir).
13. İlişkili taraf açıklamaları
İlişkili taraflardan alacaklar

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği

-

9.154

Toplam

-

9.154

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Faktoring İktisadi İşletmesi
Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi

295

6.490
-

Toplam

295

6.490

İlişkili taraflara borçlar

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler bulunmamaktadır (31 Aralık 2014:
Bulunmamaktadır).
14. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2014: Bulunmamaktadır).
15. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Risk yönetimi amaçları ve prensipleri
İşletme, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri
dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. İşletme’nin risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine ve
değişkenliğine odaklanmakta olup, İşletme’nin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini
amaçlamıştır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. İşletme
yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak
karşılamaktadır. İşletme’nin tahsilat riski, esas olarak üyelerinden olan alacaklarından doğabilmektedir.
31 Aralık 2015 itibariyle
Diğer
alacaklar
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

Ticari Bankalardaki
alacaklar
mevduat

Finansal
yatırımlar

386
-

8.378
-

90.577
-

-

386

8.378

90.577

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

31 Aralık 2014 itibariyle
Diğer
alacaklar
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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Ticari Bankalardaki
alacaklar
mevduat

Finansal
yatırımlar

9.154
-

7.139
-

115.398
-

-

9.154

7.139

115.398

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

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.
İşletme’nin 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre ticari borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

Defter
değeri

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

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar

1.303

1.303

1.303

-

-

Toplam

1.303

1.303

1.303

-

-

Sözleşme uyarınca vadeler

Defter
değeri

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

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar

22.134

22.134

22.134

-

-

Toplam

22.134

22.134

22.134

-

-

Sözleşme uyarınca vadeler

31 Aralık 2014

Faiz oranı riski
İşletme’nin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle faiz riski bulunmamaktadır (2014: Bulunmamaktadır).

Yabancı para riski
İşletme, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan
döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. İşletme, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika
izlemektedir.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle dövizli bakiyesi bulunmadığından yabancı para riski bulunmamaktadır (2014: Bulunmamaktadır).
16. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Bulunmamaktadır (2014: Bulunmamaktadır).
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31 Aralık 2015 tarihli bireysel finansal tablolar ve
bağımsız denetim raporu
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Bağımsız denetçi raporu

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 27 Daire: 54-57-59
Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu’na
Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”) 31 Aralık 2015
tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar tablosu, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı
notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
İşletme 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 (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim
Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na 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, işletme 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, finansal tablolar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi’nin 31 Aralık 2015 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.
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Bağımsız denetçi raporu

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi
No: 27 Daire: 54-57-59
Kat: 2-3-4 Sarıyer/İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; İşletme’nin 1 Ocak - 31 Aralık 2015 hesap döneminde defter tutma
düzeninin, TTK ile İşletme esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir
hususa rastlanmamıştır.
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 2015 tarihi itibariyle
bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2014

2.117.712
214.170
3.049
295
2.754
530

181.658
45.430
25.108
25.108
2.754
207.404

2.335.461

462.354

6.591
1.066.945
228

1.143.611
-

Toplam duran varlıklar

1.073.764

1.143.611

Toplam varlıklar

3.409.225

1.605.965

Notlar
Varlıklar
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar

3
4
14
14
7

Toplam dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar

5
6

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
bireysel finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
31 Aralık 2014

122.181
122.181
41.041
215.173
1.200
87.373

390.863
390.863
22.217
1.369.111

466.968

1.782.191

12.180
10.336

2.875

22.516

2.875

489.484

1.785.066

100.000
(279.101)
(134)
3.098.976

100.000
(279.101)

Toplam özkaynaklar

2.919.741

(179.101)

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar

3.409.225

1.605.965

Notlar
Yükümlülükler ve Özkaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Dönem kârı vergi yükümlülüğü
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

8
8
10
15
10
9

Toplam kısa vadeli yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

15
10

Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Geçmiş yıllar kârları/zararları
Aktüeryal kayıp fonu
Net dönem kârı/zararı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 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
Satışlar
Satışların maliyeti (-)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
27 Şubat 31 Aralık 2014

5.438.500
(1.148.095)

39.500
-

4.290.405

39.500

(643.443)
-

(364.115)
1.892

3.646.962

(322.723)

163.841
(1.075)

43.684
(62)

3.809.728

(279.101)

(698.538)
(12.214)

-

3.098.976

(279.101)

(168)
34
-

-

(134)

-

3.098.842

(279.101)

11
11

Brüt kâr
Genel yönetim giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri

12

Faaliyet kâr/zararı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

13

Vergi öncesi kâr/zarar
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri

15
15

Net dönem kâr/zararı
Diğer kapsamlı gelir/(gider)
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
- Tanımlanmış fayda planları aktüeryal (kayıp)/kazanç fonu
- Ertelenmiş vergi gideri/geliri
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar

10
15

Diğer kapsamlı gider, net
Toplam kapsamlı gelir/(gider)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel özkaynak değişim tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Sermaye
27 Şubat 2014 itibariyle bakiye

Aktüeryal Net dönem
(kayıp)/kazanç kârı/(zararı)

Geçmiş yıl
kârları

Toplam
özkaynak

-

-

-

-

100.000
-

-

(279.101)

-

100.000
(279.101)

-

-

(279.101)

-

(279.101)

100.000

-

(279.101)

-

(179.101)

100.000

-

(279.101)

-

(179.101)

Transferler

-

-

279.101

(279.101)

-

Net dönem kârı/(zararı)

-

-

3.098.976
3.098.976

-

-

(134)
(134)

(134)
3.098.842

100.000

(134)

3.098.976

(279.101)

2.919.741

Sermaye artırımı
Net dönem kârı/(zararı)
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2014 itibariyle bakiye
1 Ocak 2015 itibariyle bakiye

Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2015 itibariyle bakiye

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Cari dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
1 Ocak - 31 Aralık 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden geçmiş
27 Şubat - 31 Aralık 2014

3.098.976

(279.101)

77.587
(163.333)
7.461
1.200
710.752

6.389
(43.684)
2.875
-

3.732.643

(313.521)

(146.681)
209.628
(228)
(268.682)
18.823
(1.281.905)
(483.365)

(70.538)
(210.158)
390.863
22.217
1.369.111
-

1.780.233

1.187.974

13

153.601

43.176

5

(7.512)

(1.150.000)

146.089

(1.106.824)

Finansman faaliyetlerinden nakit akışı
Sermaye artırımı

-

100.000

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

-

100.000

Notlar
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları
Net dönem kârı
Dönem kârı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit girişleri mutabakatı için gerekli
düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları
Faiz geliri
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin karşılığı
Vergi ile ilgili düzeltmeler

5,6
13
10
10
15

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki
faaliyet zararı
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar değişim
Diğer dönen varlıklardaki değişim
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklarla ilgili değişim
Ticari borçlardaki değişim
Çalışanlara sağlanan faydalardaki değişim
Diğer borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki değişim
Ödenen vergi

4
7
8
10
9
15

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

Nakit hareketlerindeki net değişim
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler

3

1.926.322
181.150

181.150
-

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değerler

3

2.107.472

181.150

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
İşletme’nin organizasyonu
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği, 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 Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi (“İşletme”) 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 3’tür. (2014 çalışan
sayısı 3’tür.)
Türkiye’de faaliyet gösteren bütün finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri, Kanun hükümlerine göre faaliyet izni
aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birlik’e üye olmak, bu Statü hükümlerine uymak ve Birliğin yetkili organlarının aldığı
kararları uygulamak zorundadırlar.
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle İşletme’nin ödenmiş sermayesi 100.000 TL olup, tamamı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Birliği tarafından ödenmiştir.
Faaliyet konusu:
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi 27 Şubat 2014 tarihinde
kurulmuştur. İktisadi İşletme’nin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir:
a. İşletmenin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 21 ve 22 inci maddelerinde
belirtilen tescil işlemleri ile ilgili sistemin kurulması için gerekli yatırımları yapmak,
b. Sistemin düzenli şekilde işletilmesine yönelik personel ve işletme harcamalarını yapmak,
c. Yapılan tescil işlemleri ile ilgili hizmet geliri elde etmeye yönelik her türlü faaliyette bulunmak,
d. Tescil işlemleri ile ilgili eğitim, konferans, yayın ve danışmanlık hususlarında faaliyette bulunmak,
e. Faaliyetleri sonucu tahsil ettiği gelirleri uygun görülen banka hesaplarında tutup yatırım olarak değerlendirmek, yetkili
olmak.
Finansal tabloların onaylanması:
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar, İşletme’nin Yönetim
Kurulu tarafından 31 Mart 2016 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde İşletme’nin yetkili kurullarının ve düzenleyici
kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar
A. Sunuma ilişkin temel esaslar
Uygulanan muhasebe standartları
İşletme, 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.
İşletme, 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.
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, KGK tarafından 20 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve
Kullanım Rehberi”nde belirtilen esaslar kullanılmıştır.
Finansal tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre İşletme’nin durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi
tutularak hazırlanmıştır.
İşletme’nin fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Tutarlılık prensibine göre İşletme’nin cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari
dönem kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarının sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler
gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır.
31 Aralık 2014 mali tablolarında yapılan sınıflamalar:
31 Aralık 2014 mali tablolarında aşağıdaki sınıflamalar yapılmış olup, söz konusu sınıflamaların finansal tablolara etkisi aşağıda
belirtilmiştir.
Finansal durum tablosu
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar

Önceki dönem
31 Aralık 2014

Sınıflama

31 Aralık 2014

209.030
1.128

(206.276)
206.276

2.754
207.404

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda
özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda
kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların İşletme’nin mali durumu ve performansı üzerindeki
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
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. Söz konusu
standardın İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’te ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili
olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları olan performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlarına açıklık getirilmiştir. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
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1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Yıllık iyileştirmeler - 2010-2012 Dönemi
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal Araçlar (veya TFRS 9,
hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değeri kâr veya zarara yansıtılan
finansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS 8’e göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin uygulanmasına ilişkin
yönetimin yaptığı değerlendirme, birleştirilen faaliyet bölümlerinin kısa tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme
yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin (örneğin satış ve brüt kârları) belirtilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır.
ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
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. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin yönetim hizmeti için katlandığı masrafları
açıklaması gerekmektedir. 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
TFRS 13’teki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya TFRS 9, hangisi geçerliyse)
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Değişiklik, işlemin varlık edinimi ya da işletme birleşmesi olarak değerlendirilmesi konusunda TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı
ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin İşletmenin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir 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
işletme tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. İşletme aksi
belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2015

161

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi

1 Ocak - 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
bireysel finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

TFRS 9 Finansal Araçlar - Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de ve Şubat 2015’te yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir. 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. İşletme standardın finansal
durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 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. Söz konusu değişikliğin İşletme’nin
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
TMS 27 - Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
Nisan 2015’te Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin bireysel finansal tablolarında
bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden
sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
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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 İşletmenin finansal durumu ve performansı üzerinde
etkisi olmayacaktır.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları Değişiklikler
Şubat 2015’te, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki
gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile
iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 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 İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
olmayacaktır.
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (TFRS 10 ve TMS 28’de
Değişiklik)
Şubat 2015’te, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya
çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında
başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler İşletme için geçerli
değildir ve işletmenin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)
Şubat 2015’te, TMS 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 İşletme’nin finansal tablo dipnotları 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. İşletme finansal
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
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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UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’te 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’in
uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017’ydi, ancak Eylül 2015’te UMSK geçerlilik tarihini 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için uygulanacak şekilde ertelemiştir. 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 işletmenin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir
etkisi olmayacaktır.
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. Söz konusu değişikliğin işletmenin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi
(Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler gerçeğe uygun
değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir.
Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda,
uygulamadaki mevcut farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak, değişikliklerin ilk kez
uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki etki, açılış geçmiş yıllar kârları/zararları ve
diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış geçmiş yıllar kârları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda
bir diğer özkaynak kaleminde) muhasebeleştirilebilecektir. İşletme bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo
dipnotlarında açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliklerin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)
UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklikler, şirketin finansman
faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin iyileştirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini
amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını
gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. İşletme’nin bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı
bilgi sunulmasına gerek yoktur. Söz konusu değişikliklerin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
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B. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
(a) Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, gelir tahakkukları ile vadeli ve vadesiz mevduattan oluşmaktadır.
(b) 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

3-5

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.
(c) 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.
(d) 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, İşletme’nin çalışanların ağırlıklı olarak emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğünün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), İşletme’nin
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 2015 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.
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İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, İşletme’ye 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.
(e) Faiz gelirleri/giderleri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
(f) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
İşletme, %20 oranındaki Türkiye kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar
vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak, oluşan zararlar
geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın
hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi
tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
(g) 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 çevrilmiştir. Yabancı para
cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler, ilgili dönemin gelir tablosuna dahil edilmiştir.
(h) 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.
(i) 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. İşletme, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
(j) 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 İşletme’den kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz
konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve notlarda açıklanmaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle İşletme’nin
karşılık, şarta bağlı yükümlülük ve varlıkları bulunmamaktadır.
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(k) İlişkili taraflar
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda İşletme ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)		İşletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii)		İşletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii)		İşletme veya İşletme’nin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.
b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme İşletme ile ilişkili sayılır:
(i)		İşletme ve İşletme’nin 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, İşletme’nin ya da İşletme ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda plânlarının olması halinde (İşletme’nin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan
işverenler de İşletme 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.
C. Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve
yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve
varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar
bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahmin ve kararlar devamlı olarak değerlendirilmektedir. Yönetim, aynı zamanda
tahminlerden ayrı olarak, muhasebe ilkelerinin uygulanması süreciyle ilgili bazı kararlar da almaktadır. Finansal tablolardaki
miktarlarda önemli etkilere sahip kararlar ve gelecek mali yıla taşınan varlık ve yükümlülüklerde önemli ölçüde düzeltme
gerektirebilecek tahminler aşağıdaki gibidir:

Ertelenmiş vergi varlığının tanınması: Ertelenmiş vergi varlıkları, söz konusu vergi yararının muhtemel olduğu derecede
kayıt altına alınabilir. Gelecekteki vergilendirilebilir kârlar ve gelecekteki muhtemel vergi yararlarının miktarı, İşletme tarafından
hazırlanan orta vadeli iş planı ve bundan sonra çıkarılan tahminlere dayanır. İş planı, İşletme’nin koşullar dahilinde makul
sayılan beklentilerini baz alır.
Maddi varlıkların faydalı ömürleri: İşletme’nin varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde İşletme
tarafından belirlenir ve düzenli olarak uygunluğu açısından gözden geçirilir. İşletme, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın
tahmini faydasını göz önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, İşletme’nin benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine
dayanır.
Kıdem tazminatı karşılığı: İşletme, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten
ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle
yükümlüdür. İşletme, finansal tablolarda yer alan bu fayda planına ilişkin yükümlülüğü hesaplarken, kullanılacak iskonto oranı,
personel değişim oranı personel ücretlerinde meydana gelecek değişiklikler gibi faktörlere ilişkin tahmin ve varsayımlarda
bulunur.
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3. Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Kasa
Banka
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar

544

851

11.625
2.105.543

2.343
178.464

Toplam

2.117.712

181.658

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle bankada bulunan vadeli TL mevduatların yıllık ağırlıklı faiz oranı %7,5 ile %12,65 arasında
değişmekte, tahakkuk eden faiz tutarı 10.241 TL’dir. Bankalarda bulunan TL mevduatın vade tarihleri 4 Ocak 2016 ile
15 Ocak 2016 arasında değişmektedir. (31 Aralık 2014:%9,75, %10,5 faiz tutarı: 508 TL)
İşletme’nin 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında nakit ve nakit benzeri değerler, hazır
değerlerden faiz tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Hazır değerler
Eksi: Faiz tahakkukları

2.117.712
(10.240)

181.658
(508)

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri

2.107.472

181.150

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Tescil işlemlerinden alacaklar

214.170

45.430

Toplam

214.170

45.430

4. Ticari alacaklar

Ticari alacaklar, 214.170 TL tutarındaki tescil işlemlerinden alacaklardan oluşmaktadır.(31 Aralık 2014: 45.430 TL) 6361 sayılı
kanunun 21. ve 22. maddeleri uyarınca finansal kiralama iktisadi işletmesi yurtiçinde ve yurtdışında yapılan finansal kiralama
sözleşmeleri’nin tescillerini gerçekleştirmektedir. 9 Şubat 2015 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yapılan iş
birliği sonucunda, finansal kiralama sözleşmelerinin tescil işlemleri Finansal Kiralama İktisadi İşletme tarafından yapılmaya
başlanmıştır.
Yurt içinde yapılan finansal kiralama sözleşmeleri’nin tescili
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 22. Maddesi gereği, (1) Taşınmaz mallara ilişkin
sözleşmeler taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün şerhler hanesine, kendilerine mahsus özel sicili bulunan taşınır mallara dair
sözleşmeler bu malların kayıtlı oldukları sicile tescil ve şerh olunur ve kiralayan tarafından ayrıca Birlik’e bildirilir. (2) kendilerine
ait özel sicili bulunmayan taşınır mallara ait finansal kiralama sözleşmeleri Finansal Kurumlar Birliği tarafından tutulacak özel
sicile tescil edilir.
Yurt dışından yapılan finansal kiralama sözleşmeleri’nin tescili
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 21. Maddesi gereği yurt dışından yapılacak
finansal kiralama sözleşmeleri Finansal Kurumlar Birliği tarafından tescil edilir.
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5. Maddi Duran Varlıklar
Haklar

Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2015 açılış bakiyesi
Alımlar

7.512

7.512

31 Aralık 2015 itibariyle kapanış bakiyesi

7.512

7.512

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2015 açılış bakiyesi
Cari yıl amortismanlar

(921)

(921)

31 Aralık 2015 itibariyle kapanış bakiyesi

(921)

(921)

Net defter değeri

6.591

6.591

Haklar

Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2015 açılış bakiyesi
Alımlar

1.150.000
-

1.150.000
-

31 Aralık 2015 itibariyle kapanış bakiyesi

1.150.000

1.150.000

Birikmiş itfa payları
1 Ocak 2015 açılış bakiyesi
Cari yıl itfa payları

(6.389)
(76.666)

(6.389)
(76.666)

31 Aralık 2015 itibariyle kapanış bakiyesi

(83.055)

(83.055)

1.066.945

1.066.945

Haklar

Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Alımlar

1.150.000

1.150.000

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi

1.150.000

1.150.000

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

(6.389)

(6.389)

31 Aralık 2014 itibariyle kapanış bakiyesi

(6.389)

(6.389)

1.143.611

1.143.611

6. Maddi olmayan duran varlıklar

Net defter değeri

Net defter değeri
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7. Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Peşin ödenen stopaj kesintisi

-

2.754

Toplam

-

2.754

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Satıcılara borçlar

122.181

390.863

Toplam

122.181

390.863

8. Ticari borçlar

İlişkili olmayan taraflara ticari borçların ortalama vadeleri 30 günden azdır.
9. Diğer kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle diğer kısa vadeli yükümlülükler 87.372 TL tutarındaki Ödenecek KDV ve 3 TL tutarındaki diğer
kısa vadeli yükümlülüklerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanacak
olan Sözleşme Tescil Sistemi yazılımı için yapılacak Ödemenin finansmanının temini amacıyla finansal kiralama şirketlerinden
tahsil edilen 1.368.800 TL tutarındaki alınan avanslar ve 311 TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonlardan oluşmaktadır. Avans
olarak ödenen bedeller sistemin kullanıma açılmasını takiben 6 aylık tescil bedelleri tahsil edildikten sonraki yaptırılacak olan
tescil işlemlerinden mahsup edilmiştir.
10. Çalışanlara sağlanan faydalar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar; ödenecek sosyal sigorta primlerinden, çalışanlar adına ödenen gelir vergilerinden
oluşmaktadır. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar izin karşılıklarından oluşmaktadır. Çalışanlara sağlanan
uzun vadeli karşılıklar ise kıdem tazminatı karşılıklarından oluşmaktadır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık brüt maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 3.828,37 TL ile
sınırlandırılmıştır. (31 Aralık 2014: 3.438,22 TL)
İşletme, 31 Aralık 2015 itibariyle 10.336 TL tutarında kıdem tazminatı karşılığı ayırmıştır.(31 Aralık 2014: 2.875 TL).
Yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

İskonto oranı
Enflasyon oranı
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2015 ve 2014 tarihleri itibariyle kıdem tazminatı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Ödenen tazminatlar
Aktüeryal kayıp
Kapanış bakiyesi

2015

2014

2.875
259
7.034
168

2.875
-

10.336

2.875

İşletme çalışanlarının birikmiş izin haklarıyla ilişkili olarak, cari dönemde 1.200 TL tutarında izin karşılığı ayrılmıştır. (2014:
yoktur)
11. Hasılat
1 Ocak 2015 31 Aralık 2015

27 Şubat 2014 31 Aralık 2014

Yurtdışı tescil ücret gelirleri
Yurtiçi tescil ücret gelirleri

45.500
5.393.000

39.500
-

Net satışlar

5.438.500

39.500

Satışların maliyeti (-)

1.148.095

-

Brüt kâr

4.290.405

39.500

1 Ocak 2015 31 Aralık 2015

27 Şubat 2014 31 Aralık 2014

Personel giderleri
Damga vergisi
Kira giderleri
Danışmanlık ve denetim gideri
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Genel ofis giderleri
Amortisman giderleri
Kargo ve nakliye giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Diğer giderler

(437.429)
(3.339)
(97.691)
(60.899)
(20.723)
(921)
(8.302)
(1.961)
(12.178)

(163.497)
(68.972)
(54.767)
(29.442)
(21.895)
(17.395)
(6.389)
(1.758)

Toplam

(643.443)

(364.115)

12. Genel yönetim giderleri
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13. Finansal gelirler
Finansal gelirleri 163.811 TL (2014: 43.684 TL) tutarındaki mevduat faiz gelirlerinden ve 30 TL (2014: Yoktur) tutarındaki kur
farkı gelirlerinden oluşmaktadır. Faiz gelirleri, 10.241 TL (2014: 508 TL) tutarında faiz tahakkuk gelirini içermektedir. Ayrıca
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda kuruluş sırasında banka hesapları açılmamasından dolayı alınan sözleşme tescil
avanslarının Birlik hesabına yatmasından dolayı oluşan 24.818 TL faiz tahakkukunu içermektedir. (31 Aralık 2014: Finansal
geliri: 43.684 TL, Faiz geliri: 508 TL, 24.818 TL faiz tahakkuku).
14. İlişkili taraf açıklamaları
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflardan alacakların detayı aşağıdaki gibidir:
İlişkili taraflardan alacaklar

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Birlik İktisadi İşletmesi
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295
-

25.108

Toplam

295

25.108

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ilişkili taraflara ticari borçlar bulunmamaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler bulunmamaktadır.(31 Aralık 2014:Yoktur).
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait İlişkili taraflarla yapılan işlemler bulunmamaktadır.
15. Vergi

Cari kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen kurumlar vergisi
Toplam

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

698.538
(483.365)

(2.754)

215.173

(2.754)

Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı 2015 yılı için %20’dir (2014: %20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları
gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi)
ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka
bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen kâr
paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan temettü ödemeleri ikili anlaşma hükümleri saklı
olmak üzere %15 oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar
vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan
vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir
ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
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Ertelenmiş vergi
İşletme, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri
arasında oluşan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaşmış vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. İleriki
dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (2014 - %20).
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle birikmiş geçici farklar ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin bilanço
tarihleri itibariyle yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hesaplamalarının dökümü aşağıdaki gibidir:
Vergilendirilebilir
geçici farklar
31 Aralık
2015
Maddi duran ve maddi olmayan
duran varlıklar amortisman
düzeltmesi
Kıdem tazminatı karşılığı
Ertelenen vergi varlığı

Ertelenen vergi
varlığı/(yükümlülüğü)
31 Aralık
31 Aralık
2015
2014

31 Aralık
2014

71.235
(10.336)

-

14.247
(2.067)

-

60.899

-

12.180

-

2015 ve 2014 tarihleri itibariyle ertelenmiş verginin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2015

2014

Açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

12.214
(34)

-

Kapanış bakiyesi

12.180

-

16. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bulunmamaktadır.
17. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi
Risk yönetimi amaçları ve prensipleri
İşletme, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri
dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. İşletme’nin risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine ve
değişkenliğine odaklanmakta olup, İşletme’nin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini
amaçlamıştır.
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Kredi riski
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. İşletme
yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak
karşılamaktadır. İşletme’nin tahsilat riski, esas olarak üyelerinden olan alacaklarından doğabilmektedir.
31 Aralık 2015 itibariyle
Diğer
alacaklar
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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Ticari Bankalardaki
alacaklar
mevduat

Finansal
yatırımlar

2.754
-

214.170
-

2.117.168
-

-

2.754

214.170

2.117.168

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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31 Aralık 2014 itibariyle
Diğer
alacaklar
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

Ticari Bankalardaki
alacaklar
mevduat

Finansal
yatırımlar

25.108
-

45.430
-

180.807
-

-

25.108

45.430

180.807

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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.
İşletme’nin 31 Aralık 2015 ve 31 aralık 2014 tarihleri itibariyle, vade tarihlerine göre ticari borçlarının vade dağılımları aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar
Toplam

Defter
Değeri

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

3 aydan
kısa (I)

122.181

122.181

122.181

122.181

122.181

122.181
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31 Aralık 2014
Defter
Değeri

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

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

Ticari borçlar

390.863

390.863

390.863

-

-

Toplam

390.863

390.863

390.863

-

-

Sözleşme uyarınca vadeler
Türev olmayan finansal yükümlülükler

Faiz oranı riski
İşletme’nin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle faiz riski bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014:Yoktur)

Yabancı para riski
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle dövizli bakiyesi bulunmadığından yabancı para riski bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014:Yoktur)
18. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gereken diğer hususlar
Bulunmamaktadır. (31 Aralık 2014: Yoktur)
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