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ÖNSÖZ
13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu Finansal Kurumlar Birliği’nin kuruluşunun yolunu da açarak üç sektörü tek çatı altında buluşturmuştur. Birlik Statümüz ise 25 Temmuz 2013
tarihinde yayınlanmış, 22 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk Genel Kurulumuzda da Yönetim Kurulumuz oluşarak Birliğimiz faaliyetlerine resmen başlamıştır.
Tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Finansal Kurumlar Birliği bu niteliği gereği; temsil ettiği sektörlerin ve bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin olduğu kadar, kamunun yararını da gözeten bir kuruluştur. Birliğimizin
temel 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 geliştirilmesi ve
rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmaktır.
Bankacılık dışı finansman alanının en güçlü temsilcisi konumundaki Finansal Kurumlar
Birliği, 3 sektörden toplam 119 üye şirket ve 6.500 çalışanı temsil etmektedir. 2013
sonu itibariyle üç sektörümüzün aktif toplamı 66 milyar Türk Lirası’na ulaşmış olup,
2013 sonu itibariyle sektörlerin reel ekonomiye sağladığı finansman toplamı 60 milyar
Türk Lirası, toplam işlem hacmi ise 119 milyar Türk Lirasıdır.
Birlik olarak ana hedeflerimiz, iş dünyamız için finansman kaynaklarını çeşitlendirmek,
alternatif finans olanakları yaratmak ve en önemlisi de sektörler arası işbirliğini geliştirip, uygulama birliği sağlayarak, sektörlerimizin gelişimini ve kurumsallaşmasını hızlandırmaktır.
Saygılarımızla;
Finansal Kurumlar Birliği

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Türkiye ekonomisinin iddialı 2023 hedefleri doğrultusunda elbette ki finans sektörünün gücü ve istikrarı stratejik önem arz ediyor. Bu noktada, bankalarımız kadar finans
sektörünün diğer aktörlerinin yani Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’nin tek bir çatı altında toplanarak, güç birliğine gitmelerinin söz konusu hedeflere
ulaşmada değerli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.
Birliğimiz, ülkemizdeki Bankacılık dışı finans sektörünün ekonomideki payının artırılması, finansman kaynaklarının çeşitlenmesi ve alternatif olanakların yaygınlaştırılması
için çalışacak; bundan böyle Birlik olmanın sağladığı sinerji ve güçle, üyelerine sunduğu katkıyı artıracak.
119 üyesi ile 60 milyon Türk Lirası’nın üzerindeki bir finansman gücünü ifade eden Birliğimiz; bu birleşme ile Türk finans sektörü içindeki toplam payımızı %3,7’ye ulaştırmıştır. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman araçları ile şirketlerin bilançolarındaki
aktiflerin bir anlamda 360 derece finansmanını temsil eden Finansal Kurumlar Birliği;
ayrı ayrı her bir sektörün ve toplamda da bankacılık dışı finansmanın ekonomi içindeki
payını artırma yönündeki çalışmalarını hayata geçirmeye başlamıştır.
İlk Genel Kurulumuzdan bu yana oldukça hızlı yol alan Birliğimiz, kurumsal altyapı çalışmalarımız kapsamında hukuk, IT, iletişim gibi alanlarda çok önemli yol kat etti. Bu
dönemde, Yönetim ve Genel Sekreterlik organizasyon yapımızı, ayrıca kurumsal kimlik
çalışmalarımızı tamamladık. Kamu otoriteleri ile gerçekleştirdiğimiz üst düzey temaslarla, Birliğimizin referans kurum olma hedefine hizmet edecek adımları attık.
Finans sektörünün yeni ve gelişen gücü Finansal Kurumlar Birliği olarak, kamunun ilgili kurumlarından ekonomi yönetimine, finans sektörünün sivil toplum örgütlerinden,
reel sektör ve KOBİ’lerimizi temsil eden birlik ve derneklere, üniversitelerden uluslararası finans sektörü organizasyonlarına kadar tüm paydaşlarımızı kapsayan bir yaklaşımla hedeflerimize doğru güçlü adımlarla ilerlemeye kararlıyız.
II. Olağan Genel Kurulumuzun tüm sektörlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Saygılarımla,
Osman Z. Özger
Yönetim Kurulu Başkanı

SEKTÖRLERİN
MESAJLARI

SEKTÖRLERİN MESAJLARI
FAKTORİNG SEKTÖRÜ
Ülkemizde, bankacılık dışında ticaretin finansmanın en önde gelen oyuncusu olan
Faktoring sektörünü temsilen, Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında Finansal Kiralama
ve Finansman Şirketleri ile oluşturduğumuz güç birliğinden büyük memnuniyet duyuyor; bu değerli sinerjinin her üç sektörün büyümesi ve gelişimi adına önemli fırsatlar
ürettiğini düşünüyorum.
Halihazırda 75 şirketin faaliyet gösterdiği Faktoring sektörü, 4.500 çalışan istihdam
etmekte. Türkiye çapında 333 şubesi bulunan bu şirketlerin toplam müşteri sayısı ise
yaklaşık 90 bin. 16 milyar Türk Lirası ihracat faktoringi olmak üzere toplamda 94 milyar
Türk Liralık bir işlem hacmine sahip olam bu 75 şirketin aktif büyüklüğü ise 22 milyar
Türk Lirasına ulaşıyor.
Ülkemizde sürdürülebilir ekonomik büyümenin anahtarı olan reel sektöre 2013 yılında 20 milyar finansman sağlayan Faktoring sektörümüz, dünya sıralamalarında en
büyük 15. Faktoring sektörü konumunda. İhracat Faktoringi’nde ise Çin’in ardından
dünya ikincisiyiz.
Finansal Kurumlar Birliği’nin kuruluşu ile birlikte, bu rakamları çok daha ötelere taşıma
hedefinde olan Faktoring sektörü adına, II. Olağan Genel Kurulumuz’un Birliğimizin
temsil ettiği tüm sektörlere hayırlı olmasını diliyorum.
N. Zafer Ataman
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Faktoring Temsil Kurulu adına)

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ
Ülkemizde ekonomik canlılığın sürdürülebilirliği yönünde önemli bir misyon üstlenen
Finansman Şirketleri olarak, güçlü bir başlangıç yapan Finansal Kurumlar Birliği çatısı
altında temsil edilmekten ve bu birlikteliğin sektörümüzün gelişimine sağlayacağı katkıdan büyük memnuniyet duyuyoruz.
Daha önce ‘Tüketici Finansmanı’ olarak anılan sektörümüz, yeni kanunla birlikte artık
‘Finansman Sektörü’ olarak anılıyor. Hali hazırda 13 şirketin faaliyet gösterdiği sektörümüzde, toplam 600 çalışanımız bulunuyor.
Finansman sektörü, bilinenin aksine sadece tüketicileri finanse eden bir sektör olmayıp, işlem hacminin %50’sini Kobi’lerin ve işletmelerin yatırım malı edinimlerinin
finansmanı oluşturmaktadır.
Tüketiciye, Kobi’lere ve büyük işletmelere doğrudan finansman sağlayarak bugüne kadar toplam yaklaşık 2,5 Milyon müşteriye kredi imkanı yaratmış olan ve günümüz itibariyle 16 milyar Türk Liralık bir aktif büyüklüğüne sahip olan Finansman sektörünün,
2013 yılı işlem hacmi ise 11 milyar Türk Lirası’dır.
Yine 2013 yıl sonu itibariyle, sektörümüzün reel sektöre sağladığı finansman 15
milyar Türk Lirası seviyesinde. Bir önceki yıla göre aktiflerimizdeki büyüme oranı
ise oldukça dikkat çekici: %36. 2014 yılında ise sektörümüzü %15 oranında büyütmeyi hedefliyoruz.
Rakamlardan da görüldüğü üzere, ülkemizde önemli bir potansiyel barındıran Finansman Şirketleri olarak önümüzdeki yıllarda bu büyüme ivmemizi daha da hızlandırmayı;
bunu yaparken de Birliğin sinerjisinden maksimum düzeyde yararlanmayı hedefliyoruz.
II. Olağan Genel Kurulumuzun başarılı geçmesi ve hayırlı olmasını diliyorum.
Vahit Altun
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Finansman Şirketleri Sektör Temsil Kurulu adına)

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ
Bankacılık dışı finans sektörünün ekonomi içindeki payını artırma ve bunu yaparken
de sektörler arası koordinasyon, sinerji ve standardizasyonu güçlendirme hedefi ile
yola çıkan Finansal Kurumlar Birliği’nde temsil edilen üç sektörden biri olan Finansal
Kiralama adına, Birliğimizin kuruluşundan ve kısa sürede geldiği noktadan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim.
Ülkemizde Finansal Kiralama sektöründe bugün itibariyle 31 şirket faaliyet göstermekte. Bu 31 şirketin toplam istihdamı 1.400 kişi. Türkiye çapında 114 şubesi bulunan
Finansal Kiralama şirketlerinin hizmet götürdüğü müşteri sayısı ise 50 bine yaklaşmış
durumda.
2013 yılında 14 milyarlık bir işlem hacmi üreten Finansal Kiralama şirketlerinin, toplam
aktif büyüklüğü 28 milyar Türk Lirası. Sektörümüzden reel sektöre sağlanan finansman ise 25 milyar Türk Lirası düzeyinde. 2012 yılı verileri ile karşılaştırdığımızda, işlem
hacmi bazında bir yıllık büyüme oranımız %40 seviyesinde.
2014 yılı beklentilerimize gelecek olursak; bu yıl toplam işlem hacmimizi 20 milyar
Türk Lirası’na, aktif büyüklüğümüzü de 39 milyar Türk Lirasına taşımayı öngörüyoruz.
Müşterilerimize sağlayacağımız toplam finansmanı ise 34 milyara yükseltmeyi hedefliyoruz. Sektörümüz adına büyüme beklentimiz %40.
Görüldüğü üzere, Finansal Kiralama sektörü olarak iddialı hedeflere sahibiz. Bu hedeflere ulaşmada Birliğimizin bizlere sağlayacağı katkı ve desteğe yürekten inanıyoruz.
Saygılarımla,
Osman Z. Özger
Yönetim Kurulu Başkanı
(Finansal Kiralama Sektör Temsil Kurulu adına)
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YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK
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23 Ekim 2013 tarihinde yapılan ilk genel kurulda yapılan seçim ile oluşan Yönetim Kurulu Üyelerimiz.
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DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ
2013 YILINDA DÜNYA EKONOMİSİ
2008 yılından beri devam eden finansal kriz 2013 yılının ilk yarısı itibarıyla görünümünü küresel ekonomide ılımlı bir toparlanmaya bırakmıştır. Yılın ilk yarısı itibari ile ABD
ekonomisi beklentilerin altında bir büyüme seyri gerçekleştirirken Avro Bölgesi’nde
ise uzun süren durgunluğun ardından sınırlı bir toparlanma eğilimi gözlemlenmiştir.
Küresel kriz döneminde büyümenin lokomotifi olan gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise yavaşlama eğilimine giren bir büyüme ve sermaye hareketlerindeki oynaklığa bağlı olarak gerçekleşen finansal kırılganlıklar yaşanmıştır. Tüm bu gelişmelere
rağmen dünyada işsizlik, krizin üzerinden geçen uzun zamana rağmen halen kriz öncesi seviyelerine inememiş ve birçok gelişmiş ülkede yüksek seviyelerini korumuştur.
Küresel ekonomi önümüzdeki döneme ilişkin üç temel risk ile karşı karşıyadır. Bunlar;
gelişmiş ülkelerde devam eden mali sorunlar, gelişmiş ülkelerde genişletici para politikasından çıkış ve gelişmekte olan ülkelerde yavaşlamadır.
ABD ekonomisinin 2012 yılı sonunda yakaladığı ılımlı çıkışı 2013 yılında da sürdürdüğü
gözlenmektedir. Ancak maliye politikasındaki belirsizlikler ABD’de büyüme performansını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. ABD, 2013 yılının ilk yarısında ortalama
yüzde 1,8 oranında büyüyerek geçen yılın aynı dönem ortalamasına göre yüzde 2,5
yavaşlamıştır. ABD’de büyümeye ilişkin bazı göstergeler yılın ikinci yarısında daha iyimser bir görünüme işaret etmektedir. Haziran ayıyla beraber tekrar eşik değerin üzerine
çıkan İmalat Sanayi PMI verisi Ağustos ayında 55,7’ye kadar yükselmiştir. Endeks, Eylül
ayında da artışını sürdürerek 56,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. ABD’de işsizlik oranı da
2013 yılı başından itibaren gerileme eğilimine girmiş ve Ağustos ayı itibarıyla yüzde
7,3 seviyesinde gerçekleşerek 2009 yılından bu yana en düşük seviyeye gelmiştir. Bununla birlikte ülkede işgücüne katılım oranı çok düşük bir seviyede, son 35 yılın en
düşüğü-yüzde 63,4 seyretmeye devam etmektedir. Dolayısıyla işsizlik oranındaki düşüşte ülkede işgücüne katılımın daralmasının da etkili olduğu görülmektedir.
2011 yılı son çeyreğinden bu yana Avro Bölgesi’nde uzun süren resesyonun ardından
bölge ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ilk kez yüzde 0,3’lük bir artış
ile pozitif bir büyüme kaydetmiştir. Avro Bölgesi yılın ilk yarısında ise ortalama yüzde
0,9 oranında daralma kaydetmiştir. Bölge genelindeki ılımlı toparlanmaya rağmen İtalya ve İspanya gibi birçok ekonomide resesyon hala sürmektedir. Avro Bölgesi’nde söz
konusu olumlu gelişmelerin yanısıra bazı ülkeler yüksek borçluluk ve bankacılık sorunları ile endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 2013 yılı ilk yarısında Avro Bölgesi’ne
ilişkin endişelerin başında Güney Kıbrıs yer almıştır. Bankacılık sektöründe yaşanan
sorunlar nedeniyle Standard&Poor’s, Güney Kıbrıs’ın kredi notunu bir basamak indirerek CCC’ye düşürmüştür. Bir diğer önemli gelişme ise Fitch’in İtalya’nın kredi notunu,
seçim sonrası oluşan siyasi belirsizlik ortamını gerekçe gösterip bir basamak düşürerek A-‘den BBB+’ya çekmesi ve görünümünü de negatif olarak belirlemesi olmuştur.
Yüksek kamu borç stoku ve mali dengelerindeki bozulma nedeniyle İngiltere’nin de
Aaa olan notunu Moody’s bir basamak düşürerek Aa1’e indirmiştir.

Yılın ikinci çeyreğinde gelişmiş ülkelerin para politikasına dair beklentiler finansal piyasalar üzerinde belirleyici olmuştur. Küresel ekonomide süregelen kırılganlıklar ve gelişmiş ülkelerin para politikalarına dair artan belirsizlik sonucu risk iştahında oynaklık
artmıştır. Özellikle Fed’in tahvil alımlarını yakın bir gelecekte azaltabileceğine dair verdiği sinyaller Mayıs ayından itibaren gelişmekte olan ülkelerden ciddi sermaye çıkışlarına yol açmıştır.
Japonya’da yılın ilk yarısında, hükümet ve merkez bankası ekonomiyi destekleyici yönde politikalarını devreye sokmuştur. Merkez Bankası süregelen deflasyona karşı olağanüstü genişletici para politikasını benimsemiştir. Japonya ekonomisi 2013 yılında
alınan tüm önlemlere rağmen beklentilerin altında bir performans sergilemiştir. Ekonomi, 2013 yılının ilk çeyreğinde sadece yüzde 0,1 oranında, ikinci çeyrekte ise hızlanarak yüzde 1,3 oranında büyüme kaydetmiştir. Japonya’da 2013 yılı ilk yarısında yüzde 4 civarında seyreden işsizlik; Temmuz ayı itibarıyla yüzde 3,8 seviyesine inmiştir.
Gelişmekte olan ülkeler içinde bulunduğumuz yılda yavaşlama işaretleri göstermeye
başlamıştır. Gelişmekte olan ülkeler grubu; 2013 yılında yüzde 4,5, 2014’te ise yüzde
5,1 oranında büyümesi tahmin edilmektedir. Bu da IMF’nin Temmuz ayındaki tahminlerinin 0,5-0,4 puan aşağısındadır. Benzer şekilde Çin, 2013-14 döneminde ortalama
yüzde 7,5 oranında büyüyecektir. Bu da, önceki tahminlerin, 2013 ve 2014 yılları için
sırasıyla 0,2 ve 0,4 puan aşağısındadır. BRICS ülkelerinin geri kalanı için de 0,2-1,8 puan
aralığında aşağı yönlü revize yapılmıştır. Gelişmekte olan ülkeler, 2008 finansal krizinden bu yana küresel büyümenin öncüsü olmuştur. Ancak son dönemde, gelişmiş
ülkelerin aşırı gevşek para politikasına son vereceğine ilişkin beklentiler ve dünyanın
ikinci en büyük ekonomisi Çin’in iç ve dış dinamiklerinde görülen değişimin büyümeyi
yavaşlatması gelişmekte olan ülkeler bakımından yeni kırılganlıklar oluşturmaya başlamıştır. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar da gelişmekte olan ülkeler için tahminlerini aşağı yönlü revize etmiştir. Buyumeye iliskin bu performans düşüşünde üç temel
etken rol oynamıştır. Bunlar; kapasite kısıtları, yavaşlayan kredi büyümesi ve zayıf dış
koşullar olarak özetlenebilir.
Gelişmekte olan ülkelerin motoru olan Çin ekonomisi yılın ilk yarısında beklenenin altında bir performans göstererek ortalama yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetmiştir.
Çin, 2013 yılı ilk çeyreğinde azalan tüketim ve zayıflayan ihracat nedeniyle gerileme
kaydederek yüzde 7,7 oranında, ikinci çeyrekte de yavaşlama eğilimini sürdürerek
yüzde 7,5 oranında büyümüştür. Ancak Çin ekonomisinde yılın ilk yarısında gözlenen
durgunluk işaretleri son aylarda yerini toparlanmaya bırakmıştır. Çin İmalat Sanayi PMI
verisi Haziran ayında 50,1 seviyesine kadar inmişken Ağustos ayından itibaren toparlanarak Eylül’de 51,1’e yükselmiştir. Çin’de sanayi üretiminin Eylül’de son 17 ayın en hızlı
büyümesini kaydetmesi, kredi büyümesinin son dört çeyrektir ilk kez artış kaydetmesi
ve ihracatın beklentinin üzerinde gelmesi ile ekonominin bu yıl yüzde 7,5 büyüme hedefini tutturma ihtimali kuvvet kazanmıştır. 2013 yılının ilk çeyreğinde Hindistan yüzde 4,8, Rusya yüzde 1,6 ve Brezilya yüzde 1,9 oranında büyümüştür. İkinci çeyrekte ise
Hindistan ve Rusya’da büyüme yavaşlamış ve sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 1,2 oranında
büyümüşlerdir.
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2012 yılında Türkiye %2,2 oranında büyümüştür. IMF, Türkiye’nin 2013 yılında %3,8
oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir.
Türkiye ekonomisi 2013’ün ilk çeyreğinde %3, ikinci çeyreğinde %4,5, üçüncü çeyreğinde %4,4 oranında büyümüştür. Türkiye ekonomisi, 2013 yılının ilk dokuz ayında
%4,0 oranında büyüme kaydetmiştir.
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IMF tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %2,7 ve %4,5 oranında artacaktır.
Dünya Ticaret Örgütü tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi
2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla %2,5 ve %4,5 oranında artacaktır.

2013 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ
Türkiye ekonomisi 2013 yılının ilk yarısında yurt içi talebin katkısıyla yüzde 3,7 büyümüştür. Bu oran 2012 yılında ekonomide “yeniden dengeleme” politikası ile birlikte
beklenilenin altında gerçekleşen yüzde 2,2 seviyesinin üstündedir. 2013 yılının ilk döneminde zayıf küresel talebe bağlı olarak yatay seyir izleyen ihracat nedeniyle dış talebin büyümeye katkısı giderek azalırken iç talebin katkısı artmaya başlamıştır. Fed’in
genişletici para politikasından çıkış stratejisine yönelik belirsizlikler, bölgemizde artan
jeopolitik gerginliklere bağlı olarak finansal risk algısının artması, sermaye hareketlerindeki oynaklık ile kurun ve faizlerin yükselmesi büyüme göstergelerini olumsuz etkilemiştir. Yılın ilk yansında ekonomideki toparlanmanın beklentilerin altında kalması
ve küresel belirsizlik ortamı işgücü piyasasına da yansımıştır. Bu dönemde yaşanan istihdam artışına rağmen işgücündeki artışın da etkisiyle işsizlik oranlarında da ılımlı bir
artış yaşanmıştır.
2013 yılının ilk sekiz ayında merkezi yönetim bütçesi, iç talepteki canlanmayla birlikte
vergi gelirlerinde yaşanan belirgin artış ve özelleştirme gelirleri sayesinde geçen yılın
aynı dönemine göre önemli bir iyileşme göstermiştir. 2013 yılında kamu borç dinamikleri güçlü yapısını korumaya devam etmiştir. Yürütülen ihtiyatlı kamu borç yönetimi
politikaları, mali disiplin ve makro göstergelerdeki olumlu seyir sonucunda kamu borç
yükü azalmaya devam etmiş, borçlanmanın reel maliyeti düşük seviyelerde gerçekleşmiş, borç stoğunun ortalama vadesi uzamış, borç stoğu içinde faiz ve döviz kuruna duyarlı borç senetlerinin payı azalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2010
yılının sonundan itibaren benimsediği fiyat istikrannın yamnda makro finansal riskleri
de gözeten para politikası çerçevesini uygulamaya devam etmiştir. 2012 yılının son
çeyreğinden itibaren enflasyon görünümündeki iyileşme ve sermaye hareketlerinin
güçlü seyretmesinin etkisiyle finansal istikrara dair riskleri dengelemek amacıyla bir
yandan kademeli faiz indirimi yapılırken diğer yandan döviz rezervlerini arttırıcı yönde
makro ihtiyati tedbirler uygulanmıştır. 2013 yılı mayıs ayından itibaren ise finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle TCMB para politikası duruşunu değiştirerek parasal
sıkılaştırmaya gitmiştir. 2012 yılında yüzde 6,2 ile son 44 yılın en düşük seviyesine gerileyen TÜFE, 2013 yılının ilk sekiz ayında işlenmemiş gıda ve tüttin ürünleri fiyatlarındaki artış ve Türk Lirasındaki değer kaybı nedeniyle hedefin üzerinde yüzde civarında
seyretmiştir.2013 yılının ilk beş aylık döneminde sermaye hareketlerinin güçlü seyri
gelişmekte olan ülkelere karşı olumlu bakış ve yurt içindeki makroekonomik istikrar
sayesinde finansal piyasalar olumlu bir seyir izlemiştir. Yurt içinde ikinci not arttırımı
beklentilerinin fiyatlanması ve politika faizinde düşüş bekelentisi olumlu havayı desteklemiştir.llk beş aylık dönemde faiz oranlarındaki düşüş, kurdaki istikrar ve BIST- 100
endeksinde gözlenen artışlar bunun göstergesi olmuştur.
2013 yılı Mayıs döneminden itibaren gerek küresel gerekse yurt içindeki bazı gelişmeler nedeniyle finansal piyasalarda aşağı yönlü ve dalgalı bir hareketlenme yaşanmıştır.
Bu hareketlenmede Fed’in genişletici para politikasından çıkış stratejisine ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik riskler etkili olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin yatınm yapılabilir kredi
notunu alması sonucunda zirve yapan piyasaların doğal bir düzeltme hareketi yaşaması da söz konusu dalgalanmalarda etkili olmuştur. Ancak Fed’in 18 Eylül’de açıkladığı para politikası kararlarında parasal genişlemeye aym düzeyde devam edileceğini
belirtmesi ile piyasalarda risk iştahı yeniden yükselişe geçmiştir. Kredi derecelendirme

kuruluşu olan Moody’s Türkiye’nin kredi notunu 16 Mayıs 2013’te yatırım yapılabilir
seviyesi olan Baa3 seviyesine yükseltmiştir. Türkiye Moody’s değerlendirmesine göre
5 Mayıs 1992’den 21 yıl sonra yeniden yatırım yaplabilir seviyesine ulaşmıştır.
Bankacılık sektörü 2013 yılında aktif kalitesi, özkaynak yeterliliği, fonlama yapısı ve
karlılık kapasitesi itibarıyla güçlü ve sağlıklı konumunu muhafaza etmiştir. Güçlü likidite oranları ve sermaye yapısı ile aktif kalitesini korumuştur.
Ekonomide yeniden dengeleme yılı olan 2012 yılında 47,8 milyar dolar seviyelerine
kadar gerileyen cari açık 2013 yılı Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık bazda 55,8 milyar dolar seviyelerine çıkmıştır. Bu artışta küresel ekonomideki zayıf görünüm ve en büyük
ticaret ortaklarımızdan AB’deki borç krizinin devam etmesi nedeniyle özellikle son dönemde ihracatta yaşanan nispi durgunluk, iç talepteki canlanmaya bağlı olarak ithalatın artması ve net altın ticaretinin olumsuz etkisi önemli rol oynamıştır.
Genel olarak 2013 yılında Türkiye ekonomisinin ekonomik yapısına ve diğer ülkelerle kıyaslamasına bakacak olursak; Türkiye ekonomik büyümesi göreceli olarak diğer
ülkelere kıyasla yüksek yüzde 4 civarlarında fakat büyümede yavaşlama ihtimali çok
yüksek bir ülke. Türkiye faiz oranları olarak başka ülkelerde uygulanmakta olan faiz
oranlarına kıyasla en yüksek fazi oranlarına sahip ülkelerden biri. 10 yıllık devlet tahvili
faizinde Türkiye Brezilya’nın arkasından sonra gelen ikinci ülke. Ekonomik büyümenin
lokomotifi üretim değil, büyüme dış kaynaklara (ithalata) bağlı tüketimden kaynaklanıyor.Türkiye’nin GSYH’daki büyüme gelişmekte olan Hindistan, Çin, Endonezya gibi
ülkelerden sonra dördüncü sırada yer alıyor fakat Türkiye’de büyüme cari açık (döviz
açığı) ile besleniyor ve üretim yerine ithalata dayalı tüketimden kaynaklanıyor. Türkiye’de cari açığın milli gelire oranı dünya sıralamasında en yukarda yer alıyor. Türkiyedeki enflasyon oranına bakacak olursak 2013 yılının ilk yarısından sonra beklenen seviyelerin oldukça üstünde çıkmasından sonra gelişmekte olan ekonomiler içerisinde en
yüksek oranlarda enflasyon seviyesine sahip ülke olarak söylenebilir.
2014-2016 Orta Vadeli Program Hedefleri

2012* 2013** 2014 2015
GSYH%(Milyar%$,%Cari%Fiyatlarla)
Kişi%Başına%Milli%Gelir%(GSYH,%$)
GSYH%Büyümesi%(1)
İşsizlik%Oranı%(%)
Turizm%Gelirleri%(Milyar%$)
Cari%İşlemler%Dengesi%(Milyar%$)
Cari%İşlemler%Dengesi%/%GSYH%(%)
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786
10.497
2,2
9,2
25,7
P47,8
P6,1

823
10.818
3,6
9,5
29,0
P58,8
P7,1

*Gerçekleşme
** Gerçekleşme Tahmini
2014-2016 Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı – 08/10/2013)
(1) Sabit fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir

867
11.277
4,0
9,4
31,0
P55,5
P6,4

928
11.927
5,0
9,2
32,0
P55,0
P5,9

2016
996
12.670
5,0
8,9
34,5
P55,0
P5,5

2014-2016 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı; potansiyel büyüme hızına ulaşmak, cari işlemler açığını daha da azaltmak, enflasyonu düşürmek,
kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı
güçlendirmektir.
Yıllık Büyüme Oranları
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Kaynak: TÜİK
Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik belirsizlikten göreli olarak az etkilenen ülkelerdendir. 2002-2012 döneminde yıllık ortalama büyüme oranı %5,2 olmuştur.
2012 yılında Türkiye ekonomisi %2,2 oranında büyümüştür.
2013 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi %4,4 oranında büyümüştür. 2013 yılının ilk üç çeyreğindeki ortalama büyüme oranı ise %4,0 olarak gerçekleşmiştir.

Kişi Başına Düşen GSYH
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Kaynak: Dolar değeri TÜİK, SGP Dolar değeri Dünya Bankası
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla, 2012 yılında, 2002 yılına göre 3 kat artarak 3.492 dolardan 10.497 dolara yükselmiştir. Satın alma gücü paritesine göre ise kişi başına gayri safi milli gelir, 18 bin doları aşmıştır.

Enflasyon ( Bir önceki yılın aynı ayına göre)

Kaynak: TÜİK -2014 Ocak ayında, önceki yılın aynı ayına göre, TÜFE’de %7,75 oranında,
(Yurtiçi ÜFE) Yİ-ÜFE’de ise %10,72 oranında artış gerçekleşmiştir.
!

SEKTÖRLERDE MEVCUT DURUM VE 2014 HEDEFLERİ
2013 yılı Finansal Kiralama, Leasing ve Faktoring şirketlerimiz açısından bir önceki yıla
oranla önemli büyüme oranlarının yakalandığı bir dönem olmuştur.
Finansal Kiralama sektörümüz;
• KDV avantajı ve Sat ve Geri Kirala ürünü ile finansman çapını artırmıştır. Aralık 2013
dönemi itibariyle sektörümüzün aktif büyüklüğü yaklaşık 28 milyar TL’dir.
• 2012 yılında 10 milyar TL olan işlem hacmine oranla %40 oranında bir büyüme kaydederek; 14 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşmıştır.
• Yeni sözleşme sayısında da bir önceki yıla oranla %10’luk bir artış gerçekleşmiştir.
• 2013 yılında işlem hacminin yaklaşık %47’sini iş makineleri ve makine ekipmanları
oluşturmuştur.
• Sat ve Geri Kirala ürünü sayesinde Gayrimenkul Leasing oranı ise toplam işlem hacmi
içinde %19’luk bir paya sahip olmuştur.
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Finansal Kiralama sektörümüzün 2014 yılına ilişkin işlem hacmindeki büyüme beklentisi
%40 seviyesindedir. Bu da 20 milyar TL’lik bir işlem hacmine denk gelecektir.

Finansal Kiralama Sektörünün Önemli Tarihleri
• 1985 – 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu yürürlüğe girdi
• 1985-2007 Finansal kiralama işlemlerinde % 1 oranında KDV dönemi
• 1991 Binek otomobillerde indirimli KDV uygulamasına son verildi.
• 1991 Ticari taşıtların KDV oranı farklılaştırıldı
• 1994 FİDER-Finansal Kiralama Derneği kuruldu
• 1997 Dünya Leasing Kongresine ev sahipliği
• 1998 FİDER Etik İlkeleri kabul edildi ve açıklandı
• 2003 Tüm yatırım mallarına teşvik belgesi olmaksızın % 40 yatırım indirimi istisnası verildi
• 01.07.2003’den itibaren leasing işlemlerinin muhasebeleştirilmesi uluslararası
standartlar iile büyük ölçüde uyumlu hale getirildi. (VUK Mük. Md. 290)
• 2005 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Finansal kiralama sektörü BDDK’nın düzenleme ve denetleme alanına alındı
• 2005 Dünya Leasing Kongresine ev sahipliği
• 2006 Yatırım indirimi istisnasına genel olarak son verildi
• 2006 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet
Esasları Yönetmeliği yayımlandı
• 2007 Finansal kiralama şirketleri konut finansman kuruluşları arasında sayıldı
• 2007 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanuna kiracı devri ve kiralananın alt kiralamaya tabi tutulabilmesine ilişkin ekleme yapıldı
• 30.12.2007 Finansal kiralama işlemlerine % 1 KDV uygulamasına son verildi.
• 2008 Şüpheli alacak karşılıkları hakkında Tebliğ uygulanmaya başlandı
• 2008 Tekdüzen hesap planı uygulanmaya başlandı
• 2009 Finansal kiralamaya konu karayolu araçlarının Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında “özmal” olarak kabul edilmesi uygulamasına son verildi
• 2009 Leaseurope Cesee’ye ev sahipliği yapıldı
• 2010 Dünya Leasing Kongresine ev sahipliği yapıldı
• 2011 Finansal Kiralama Sektörünün stratejik önceliklerinin tespiti konusunda Arama Konferansı
• 27.12.2011 Finansal kiralama işlemine konu olan bazı mallarda KDV oranı % 1’e
indirildi
• 2012 Birinci Uluslararası Operasyonel Leasing Konferansına ev sahipliği yapıldı
• 21.11.2012 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu TBMM’de
kabul edildi
• 01.12.2013 Finansal kiralama işlemlerinde KDV oranı yüzde 1 olan mal çeşidi arttırıldı
• 25.07.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği kuruldu.
• 27.02.2014 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikle finansal
kiralama yöntemi ile organize sanayi bölgelerinde taşınmaz edinilebilmesi imkanı
sağlanmıştır.

Faktoring sektörümüz;
• Aralık 2013 itibariyle toplam aktif büyüklüğünde, geçen yılın aynı dönemine göre %23
büyüyerek 22 milyar TL’ye ulaşmıştır.
• İşlem hacminde ise 94 milyar TL ciroya ulaşan Faktoring, reel sektör için 20 milyar TL
kaynak yaratmıştır.
• 16 milyar TL’lık ihracata aracılık ederek; Çin’den sonra ihracat faktoringinde Dünya
ikincisi konumuna erişmiştir.
Faktoring sektörümüzün 2014 yılına ilişkin büyüme beklentisi %15’tir. Bu çerçevede, işlem
hacminin 110 milyar TL seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir.
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Faktoring Sektörünün Önemli Tarihleri
• 1988 Banka departmanı olarak ilk faktoring faaliyeti başladı
• 1994 90 sayılı KHK’da 545 sayılı KHK ile değişiklik (Ödünç para verme işleri hakkında)
• 1994 Faktoring Derneği kuruldu
• 2006 Denetim ve yönetim BDDK’ya bağlandı. Finansal kiralama, faktoring ve finans şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelik yayınlandı.
• 2009 Faktoring kanun taslağı TBMM’ye sunuldu.
• 2009 Faktoring Hukuk Sempozyumu düzenlendi.
• 2010 Şirketlerin intibak ve lisans süreci tamamlandı.
• 2010 Faktoring Derneği ve Bilgi Üniversitesi iş birliği ile Temel Düzey Faktoring Uzmanlık Sertifika Programı başlatıldı.
• 2010 Bağımsız bir araştırma şirketine Faktoring Algı Araştırması yaptırılarak veriler ışığında stratejik bir iletişim planı hazırlandı.
• 2011 6111 sayılı Kanun’un Risk Merkezi’ne ilişkin maddeleri gereğince TBB nezdinde
kurulan Risk Merkezi’ne faktoring şirketleri de finansal kuruluşlar olarak dahil edildi.
• 2011 Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan ile
BDDK Başkanı Tevfik Bilgin’in katılımıyla Faktoring Sempozyumu düzenlendi.
• 2011 Faktoring sektörü ile ilgili öneri ve sorunların iletilebileceği Kırmızı Hat oluşturuldu.
• 2011 Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı iş birliği ile BDDK, Maliye Bakanlığı ve MASAK’ın
katılımıyla “Faktoring Sektörünün Gelişmesi ve Ekonomiye Katkıları” konulu bir Panel
gerçekleştirildi.

• 2011 “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve Yargıtay Kararları Işığında Faktoring” konulu Hukuk Sempozyumu; Yargıtay Birinci Başkan ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı, Daire
Başkanları ve Üyeleri, Ticaret Mahkemeleri yüksek hakimleri, BDDK temsilcileri, akademisyenler ve dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.
• 2011 Faktoring Derneği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ile E-Faktoring Çalıştayı’na ev sahipliği yapıldı.
• 2011 TOSYÖV ve Faktoring Derneği işbirliği ile KOSGEB ve Türk Eximbank’ın katılımıyla
İzmir Ticaret Odası ve Uludağ İhracatçı Birliği’nde “KOBİ’lere Sağlanan Destekler ve Alternatif Finans Olanakları” adlı toplantılar organize dildi.
• 2012 www.faktoringakademisi.org portalının lansmanı yapıldı.
• 2012 Faktoring Derneği; Capital ve Ekonomist dergileri ile Bursa Valiliği’nin iş birliğiyle
gerçekleştirilen Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne sponsor oldu.
• 2012 Faktoring Derneği; ana teması “Küresel Dönüşümde Girişimci ve KOBİ’lerin Risk
ve Fırsatları” olarak belirlenen VII. KOBİ ZİRVESİ’ne Oturum Sponsoru oldu.
• 2012 Dernek web sitesi yenilendi. Yeni web sayfasında üye girişi yapılarak tüm geçmiş
tarihli yazışmalara ve raporlara ulaşılabilmesi sağlandı.
• 2012 Faktoring Derneği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Factors Chain International (FCI) iş birliği ile Uluslararası Faktoring Konferansı’na ev sahipliği yapıldı.
• 2012TOSYÖV ve Faktoring Derneği işbirliği ile TOSYÖV ve KOSGEB iş birliğiyle Gebze
Ticaret Odası, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Ege Bölgesi Sanayi
Odası’nda “KOBİ’lere Sağlanan Destekler ve Alternatif Finans Olanakları” konulu toplantılar organize edildi.
• 2012 Tayvan’da düzenlenen Türk Faktoring Sektörü toplantısında Türkiye faktoring
sektörü ve yasal düzenlemelere ilişkin bilgiler verildi.
• 23.03.2012 BDDK’nın 2006 yılında hazırladığı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ikinci kez Meclis’e gönderildi
• 21.11.2012 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu TBMM’de kabul edildi.
• 13.12.2012 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 28496 sayılı
Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
• 2013 Faktoring Derneği, II. Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne sponsor oldu.
• 2013 Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen törende, Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EXIMBANK Genel Müdürü Hayrettin Kaplan ve
Faktoring Derneği Başkanı Zafer Ataman’ın katılımı ile iş birliği protokolü imzalandı.
• 24.04.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı
• 25.07. 2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği kuruldu.
• 2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Geçici Yönetim Kurulu göreve başladı.
• 22.10.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği I. Genel Kurul
Toplantısı

Finansman Şirketleri sektörümüz;
• 2013 sonu itibariyle bir önceki yıla göre büyüyerek 16 milyar TL’lik aktif toplam büyüklüğüne ulaşmıştır.
• İşlem hacmi bazında 11 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşmıştır.
• 15 milyar TL tutarında reel ekonomiye katkı sağlamıştır.
• Banka ve diğer finansal kuruluşlara göre daha küçük ancak konularında uzman kadrolarıyla satış noktasında ve satış ile eş zamanlı olarak müşterilerine hızlı ve esnek çözümler üretmektedir.
• Tüketiciye doğrudan finansman sağlayarak, gerek üretici firmalar, gerekse dağıtım ve
pazarlama firmaları üzerindeki finansman yükünü hafifletmekte ve bu firmaların asli faaliyet alanlarına odaklanmalarına, dolayısıyla üretimin artmasına yol açmaktadır.

!

Finansman Şirketleri Sektörünün Önemli Tarihleri
• 1994 545 sayılı KHK ile Ödünç Para Verme İşleri hakkında Kanunda değişiklik yapılarak
ilk defa finansman şirketleri tanımlandı.
• 1995 İlk finansman şirketinin kuruluşu
• 2000 Finansman Şirketleri Derneği kuruldu.
• 2006 Finansman şirketlerinin denetimi Hazine Müsteşarlığından BDDK’ya geçti. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelik yayınlandı.
• 2007 Finansman şirketleri konut finansman kuruluşları arasında sayıldı
• 2008 Kredi karşılıkları hakkında Tebliğ uygulanmaya başlandı
• 2008 Tekdüzen hesap planı uygulanmaya başlandı
• 2011 Finansman Şirketleri Sektörü Arama toplantısı
• 21.11.2012 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu TBMM’de kabul edildi.
• 13.12.2012 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 28496 sayılı
Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
• 24.04.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlandı
• 25.7.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği kuruldu.
• 31.7.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ilk Geçici Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

• 04.10.2013 Finansman Şirketleri Merkez Bankası tarafından zorunlu karşılık yükümlülüğüne tabi tutuldu.
• 24.12.2013 Yapılan yönetmelik değişikliği ile taşıt kredileri genel karşılık yükümlülüğüne tabi tutulmuştur.
• 31.12.2013 Yapılan yönetmelik değişikliği ile taşıt kredilerinde peşinat oranı ve vade
kısıtlaması getirilmiştir.
• 03.04.2014 Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 435 sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği
ile finansman şirketlerine fatura yerine dekont düzenleme imkanı tanınmıştır.

FAALİYETLER

FAALİYETLER
KURUMSAL YAPILANMA
Birliğin bilgi işlem alt yapısının dizaynı ve işletilmesine yönelik olarak Koç Sistem firmasından hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup, projenin hayata geçirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
Birliğin organizasyon yapısının oluşturulmasına yönelik olarak E&Y firmasından danışmanlık hizmeti alınmış olup, hazırlanan rapor çerçevesinde yapılanma çalışmaları devam etmektedir.
İLETİŞİM FAALİYETLERİ
Kurumsal Kimlik Çalışmaları
Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk Genel Kurulumuzun ardından hızla kurumsal
kimlik çalışmalarımızı başlattık. Yaratıcı bir çalışmanın sonucu olarak Birliğimizin logosunu
belirleyerek tüm basılı ve görsel materyellerimize uyarladık.
Logomuz Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketlerinin birlikteliğini vurgulaması
açısından 3 temel parçadan oluşan bir “F” harfi formundan ve “Finansal Kurumlar Birliği”
yazı karakterlerinden oluşuyor. Sembolü oluşturan “F” harfi aynı zamanda altın oran olarak
kabul edilen matematiksel formüle uygun şekilde çizildi. Logomuzun üzerindeki 3 yatay
çizgi de bir artış/büyüme grafiğini sembolize ediyor.

Finansal Kurumlar Birliği Basın Lansmanı

28 Şubat 2014 tarihinde, İstanbul Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilen Finansal Kurumlar Birliği Lansman Basın Toplantısı medya mensuplarının yoğun ilgisi ile gerçekleşti.
Önde gelen ulusal yayınlardan 34 basın mensubunun izlediği toplantıda, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Osman Z. Özger ve Başkan Vekillerimiz Sayın N.
Zafer Ataman ve Sayın Vahit Altun sözcülüğünde Finansal Kurumlar Birliği’nin kurumsal
yapısı, ilgili mevzuat, Birliğin amacı ve çatısı altında topladığı üç sektörün mevcut durumları
ile 2014 hedefleri hakkında bilgi aktarıldı.
Basın mensuplarının soruları ile devam eden toplantının devamında Başkanımız, Bloomberg HT kanalı ve TİM TV ile özel röportajlar da gerçekleştirdi.
Basın toplantımız toplam 16 gazete, 2 haftalık dergi, 2 TV ve 43 adet internet haberde
yansıma aldı:
• Gazeteler: Hürriyet, Milliyet, Bugün, Zaman, Karşı, Yeni Şafak, Star, Cumhuriyet, Dünya,
Barış (Ankara), Tünaydın, Hürses, Gözlem, İstanbul Gazetesi, Yeni Gün (Adana) ve Konya
Takip.
• Dergiler: Ekonomist, Business Week
• TV: Bloomberg HT

Hürriyet / 4 MART

!

Dünya / 28 ŞUBAT

!

Finansal Kurumlar Birliği Özel Haber Çalışmaları
Birliğimizin lansman iletişimi çerçevesinde özel haber çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu
kapsamda Başkanımız Sayın Özger ile TİM TV’de özel röportaj yayınlandı.
Lansmanın ardından Sayın Özger’in Milliyet gazetesinde özel haberi yayınlandı.
Ayrıca Başkan ve Başkan Vekillerimizin cevaplandırdıkları sorular aracılığıyla Capital, KOBİ
Efor, Dünya, KOBİ Efor yayınlarında sektörlerimiz ile ilgili dosya haberlere iştirak ettik.

Finansal Kurumlar Birliği Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne Katıldı
Finansal Kurumlar Birliği olarak, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl 21-22 Mart
2014 tarihlerinde 4.’sü düzenlenen; iş ve ekonomi dünyasının fikir önderlerini biraraya getiren ‘Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin açılış günü kahvaltı sponsorluğunu üstlendik. Yoğun ilgi
gören etkinlikte, ilgi odağı kurumlardan biri olarak Birliğimizi ön plana çıkarmayı başardık.
Her üç sektörden temsilcilerimizin de hazır bulunduğu Zirve’de, etkinliği izleyen basın
mensupları Yönetim Kurulu Başkanımız ve Başkan Vekillerimiz ile özel röportajlar da gerçekleştirdiler.
Finansal Kurumlar Birliği web sitesi kullanıma açıldı
Finansal Kurumlar Birliği’nin kurumsal kimlik çalışmalarının hemen akabinde, tüm üyelerimize ve kamuoyuna hizmet edecek kapsamlı, kullanıcı dostu ve fonksiyonel bir web sitesi
için hazırlıklarımızı başlattık ve 29.Nisan.2014 tarihi itibari ile web sitemiz kullanıma açıldı.
www.fkb.org.tr adresinden ulaşılan web sitemiz, Birliğimiz ve mezuatlarla ilgili tüm gerekli
bilgilerin yanı sıra sektörlerimize ilişkin güncel apor ve istatistikleri de içeren bölümleri ile
zengin bir bilgi kaynağı görevi üstleniyor.
Genel kullanıcıların yanı sıra üyelerimiz için kendi sektörleri özelinde ek ve detay bilgilere
ulaşma özelliklerine de sahip olan web sitemiz; aynı zamanda etkinlik ve eğitim duyurularımız için de etkili bir iletişim aracı olacak.

Reklam çalışmalarımız
4. Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin sponsorlarından biri olarak, Hürriyet Gazetesi tarafından hazırlanan Zirve özel ekinde hem haber çalışmamız, hem de ilanımızla yerimizi aldık.

BİRLİK İDARİ FAALİYETLERİ
• 25.10.2013- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini kesinleştiren mazbata Şişli İlçe Seçim
Kurulundan alındı,
• 30.10.2013- Birlik Yönetim Kurulu Toplantısı. Osman Zeki Özger Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, N. Zafer Ataman ve Vahit Altun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçildiler,
• 30.10.2013- Finansal Kiralama İktisadi İşletmesinin, Faktoring İktisadi İşletmesinin ve Birlik
Eğitim İktisadi İşletmesinin kurulması yönünde karar verildi,
• 30.10.2013- Aksan Hukuk Bürosundan Hukuk Müşavirliği hizmeti alınmasına karar verildi,
• 14.11.2013- Birlik Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
• 14.11.2013- Stratejik Planlama ve Organizasyon Danışmanlığı konusunda EY Danışmanlık
ile çalışılmasına, Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri konusunda Bersay İletişim ile çalışılmasına, Birlik Ofisinin mimari projesinin hazırlanması konusunda Muum Mimarlık ile çalışılmasına
karar verildi,
• 21.11.2013- Kurumsal Kimliğin oluşturulması Web sayfasının hazırlanması için Gri Creative
Ajansı ile çalışılmasına karar verildi
• 04.12.2013- IFC ile bilgilendirme görüşmesi yapıldı
• 04.12.2013- Birlik Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı, Birlik logosu seçildi
• 04.12.2013- Rekabet Hukuku konusunda Midas Danışmanlık ile çalışılmasına karar verildi
• 11.12.2013- TBB Başkanı Sayın Hüseyin Aydın’a ziyaret gerçekleştirildi.
• 18.12.2013- Birlik Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
KAMU KURUMLARIYLA İLİŞKİLER
• 01.11.2013 – BDDK Başkanı Sayın Mukim Öztekin ve TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya ziyareti,
• 28.11.2013- GİB Başkanı Sayın Mehmet Kilci ziyareti,
• 29.11.2013- Masak Çalıştayına katılım,
• 3.12.2013 – GİB Bilgi Transferi Dairesi yetkilileri ziyareti,
• 16.12.2013- BDDK Başkanı Sayın Mukim Öztekin’i ziyaret,
• 20.12.2013- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında toplantıya katılım,
• 24.12.2013 – Kontrol Genel Müdürü, Gümrükler Gn. Md. Vekili, Tapu Kadastro Daire Başkanı, Teşvik Uygulama GMY ile görüşme,
MEVZUAT DÜZENLEMELERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER
• SPK tarafından hazırlanan Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğ Taslağına ilişkin görüş verilmiştir. 07.11.2013
• Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ” ile; Finansman Şirketlerine; TL karşılıklarını Döviz olarak tutma imkanı verilmiş,
4 Ekim 2013 tarihinden önceki yurt dışı borçlanmalar, menkul kıymet ihraçları ve sermaye benzeri borçlar vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılık uygulaması dışında tutulmuştur.
11.11.2013
• BDDK tarafından hazırlanan Yönetmelik taslağına ilişkin görüş verilmiştir. 04.12.2013
• TİM, T.Eximbank ve Faktoring Sektörü İşbirliğine ilişkin olarak BDDK ya yazı yazılmıştır.
16.12.2013

• MASAK tarafından hazırlanan Şüpheli İşlem Bildirim Tebliğ taslağına İlişkin Birlik görüşü bildirilmiştir. 18.12.2013
• E-İpotek İşlemlerine İlişkin çalışmalara Birliğin de dahil olmasına ilişkin olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne yazı yazılmıştır. 18.12.2013

2014 FAALİYETLERİ
• 06.01.2014- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına, 21.01.2014 tarihinde Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’ne ithalat faktöring işlemlerinin peşin ithalat olarak kabul edilerek KKDF
kesintisine tabi tutulmaması hususunda başvuruda bulunulmuş olup, Maliye Bakanlığının
konuya ilişkin 02.04.2014 tarihli yazısıyla olumlu cevap verilmiştir.
• 07.01.2014- T. Bankalar Birliğinin bankacılık sektörüne ve Birliğin iç işleyişine ilişkin düzenlemeleri referans alınarak Birlik düzenlemeleri için çalışmalara başlanmıştır.
• 8.1.2014- Rekabet Hukuku konusunda üyeleri bilgilendirici bir seminer gerçekleştirildi,
• 09.01.2014- Vergi Denetleme Kurulunda toplantıya katılım sağlandı,
• 13.01.2014- Finansman Şirketleri için zorunlu karşılık yükümlülüğünün ertelenmesine yönelik olarak TCMB’ na talepte bulunulmuştur.
• 14.01.2014- BDDK Yönetmelik taslağına ilişkin görüş bildirilmiştir.
• 16.01.2014- BDDK Onuncu Kalkınma Eylem Planı toplantısına katılım sağlandı,
• 17.01.2014- SPK’da yapılan İstanbul Finans Merkezi toplantısına katılım sağlandı
• 17.01.2014Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde Birlik
üyelerimizin vergi konularına ilişkin talepleri Maliye Bakanlığına iletilmek üzere BDDK ya gönderilmiştir.
• 21.01.2014Birlik üyelerinin vergisel konulara ilişkin öncelikli talepleri Gelir Politikaları Genel
Müdürlüğüne İletilmiştir.
• 22.01.2014- GİB Sayın Şinasi Candan ve ekibi, Gelir Politikaları GN. Md. Sayın Erol Öz ve ekibi, BDDK Uygulama II Daire Başkanı Sayın Canan Bumin ile görüşme yapıldı
• 24.01.2014Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarına ilişkin
olarak BDDK ya görüş bildirilmiştir.
• 27.01.2014 BDDK Başkanı Sayın Mukim Öztekin’e ziyaret gerçekleştirildi.
• 28.01.2014- İthalat faktöringine ilişkin Maliye Bakanlığı ile yapılan yazışmalar ve alınan hukuki görüşler hakkında BDDK ya bilgi verilmiştir.
• 28.01.2014Faktoring işlemlerinde ticari faturayla ilişkili olarak alınan ilgili senedin Kanunumuzun 9/1-c maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği hususunda BDDK ya yazı yazılmıştır.
• 30.01.2014- BDDK Onuncu Kalkınma Eylem Planı toplantısına katılım sağlandı
• 30.1.2014- River Plazanın 18.nci katının kiralanması kararlaştırıldı,
• 30.1.2014- E&Y Organizasyon toplantısı yapıldı
• 03.02.2014B-Trans formlarına ilişkin Maliye Bakanlığına görüş verilmiştir.
• 7.2.2014-Taşıt kredilerinde peşinat oranı ve vade kısıtlamasının uygulama kapsamının netleştirilmesine yönelik olarak BDDK’na yazı yazılmıştır
• 7.2.2014-Gelir İdaresi Başkanlığına Abant Çalıştay davet yazısı gönderilmiştir.
• 14.2.2014- TOBB Sektörel Ekonomi Şurası hazırlık toplantısına katılım sağlandı,
• 18.2.2014-Finansal Kiralama şirketlerinin değerleme hizmet alımlarına ilişkin olarak
BDDK’na görüş bildirilmiştir.

• 18.02.2014-Faktoring işlemleri ek teminat niteliğindeki çek ve senetlerin sınıflandırma
yöntemine ilişkin olarak BDDK ‘na yazı yazılmıştır.
• 18.2.2014 Kentsel Dönüşüm Kanununda faiz desteği sağlanacak krediler arasına konut
kredisi kullandıran finansman şirketleri ile finansal kiralama şirketlerince kullandırılan kredilerin de eklenmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı nezdinde
başvuruda bulunulmuş olup, konuya ilişkin olarak 2 Nisan 2014 tarihinde Hazine Müsteşarlığında Bakanlık yetkililerin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
• 18.2.2014- Adres Paylaşım Sisteminden Birliğin yararlandırılmasına yönelik olarak İç İşleri
Bakanlığına başvuruda bulunulmuştur.
• 18.02.2014- T. Eximbank ve Faktoring Sektörü İşbirliğine ilişkin olarak BDDK’na yazı yazılmıştır.
• 19.2.2014- Dünya Bankası temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı yapıldı
• 20.2.2014- Toplanan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda Birliğin Bilgi Teknolojilerin konusundaki tüm hizmet alımının Koç Sistemden yapılmasına karar verildi.
• 27.02.2014- Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda yapılan değişiklikle finansal kiralama
yöntemi ile organize sanayi bölgelerinde taşınmaz edinilebilmesi imkanı sağlanmıştır.
• 27.2.2014- Birlik Basın Lansmanı gerçekleştirildi
• 18.03.2014-Tüketici Konseyi üyeleri arasında Birliğimizin de yer almasına yönelik olarak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına talepte bulunulmuştur.
• 20/22.3.2014- Uludağ Ekonomi Zirvesine sponsorluk yapıldı ve katılım sağlandı,
• 31.3.2014- Proje Yönetim şirketi ile birlikte River Plaza Ofis Dekorasyon İhalesi karar oturumu gerçekleştirildi,
• 02.04.2014-Hazine Müsteşarlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı
Kentsel Dönüşüm Kanununa finansal kiralama ve finansman şirketlerinin de eklenmesine
yönelik toplantı yapıldı
• 3 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 435 Sıra Nolu Tebliğ ile Birliğimiz üyesi
finansman şirketlerine BSMV ye tabi işlemleri nedeniyle fatura yerine dekont düzenleme
imkanı tanınmıştır.
• 09.04.2014 Takas Bank Ziyareti: Takas Bank bünyesinde faaliyet gösteren ve günlük ortalama 900 milyon TL işlem hacmine sahip olan Takasbank Para Piyasasından hali hazırda
ağırlıklı olarak aracı kurumlar olmak üzere bankalar ve aracı kurumlar faydalanmaktadır. Söz
konusu para piyasasından Birliğimiz üye şirketlerinin de yararlanma imkanlarına yönelik gerçekleştirilen ziyaretten sonra konu Birlik Yönetim Kurulu gündemine de taşınarak Takasbank
nezdinde başvuruda bulunulmasına karar verildi,
• 17.4.2014- Masak Yönetmelik değişikliği toplantısına katılım,
• 18.4.2014- BDDK Denetim Daire Başkanı Sn. Oktay ÇOLAK, Uygulama Dairesi II Başkanı
Sayın Canan Bumin, BDDK Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akıncı, Düzenleme Daire Başkanı
Sayın Müge Doğan, GİB Daire Başkanı Sayın Mutlu AKIN İle görüşme
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu'na
Finansal Tablolara İlişkin Rapor
1.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin (“Birlik”) 31 Aralık 2013 tarihli
finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosu, ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen
dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş
bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
2.

Şirket 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
3.

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş
vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız
Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk
sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair
makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

4.

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, Şirket yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan
muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.

5.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
6.

Görüşümüze göre finansal tablolar, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Birliği’nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap
dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun
olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Damla Harman, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
28 Mart 2014
İstanbul, Türkiye
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Notlar

31 Aralık 2013

VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari Alacaklar
Diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler

3
4
5

Toplam varlıklar

5.350.392
4.834.676
133.236
381.800
414
266
5.350.392

KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili taraflara olmayan ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

6
14
7
8
9

Uzun vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar

1.707.413
30.801
12.066
18.735
11.327
1.597
1.633.600
30.088
948

7

948

Toplam yükümlülükler

1.708.361

Özkaynaklar
Net dönem karı

3.642.031
3.642.031

Toplam kaynaklar

5.350.392

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
25 Temmuz - 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

10
10

25 Temmuz 31 Aralık 2013
3.852.200
2.707.200
1.145.000

Giderler

11

(244.200)

Diğer gelirler

12

1.689

Notlar

Gelirler
Masraf iştirak payı
Giriş aidatı

Faaliyet karı

3.609.689

Finansal gelirler

13

Net dönem karı

32.342
3.642.031

Diğer kapsamlı gelir/gider (-)

-

Toplam kapsamlı gelir

3.642.031

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
25 Temmuz - 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
nakit akış tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Notlar

25 Temmuz 31 Aralık 2013

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı
Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen kar

3.642.031

Dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler
Ertelenmişmasraf iştirak payları
Giriş aidatı ve masraf iştirak payı tahakkukları
Kıdem tazminatı karşılığı
Faiz geliri

8
5
7
13

1.633.600
(381.800)
948
(32.342)

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

4.862.437
(133.236)
(680)
30.801
11.327
31.685

Esas faaliyetlerden sağlanan net nakit

4.802.334

Alınan faizler

19.651

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit

19.651

Finansman faaliyetlerde kullanılan net nakit

-

Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış

4.821.985

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
Nakit ve nakit benzeri değerlerin
dönem sonu bakiyesi

3

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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4.821.985

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

1.

Birlik’in organizasyonu ve faaliyet konusu

6361 sayılı Kanun öncesi benzer faaliyetleri üstlenen, Finansal Kiralama Derneği, Faktoring Derneği ve
Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği, Birliğin kuruluşu sonrası faaliyetlerine gerek olmadığına karar
verilerek tasfiye edilmiştir.
Birlik, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereğince 25 Temmuz
2013 tarihinde kurulmuştur. Birlik Geçici yönetim kurulu Finansal Kiralama Derneği, Faktoring Derneği ve
Tüketici Finansmanı Şirketleri Derneği’nin yönetim kurulu üyelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş,
daha sonra 22 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında asıl Yönetim Kurulu 3 yıl için
seçilmiştir.
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği (“Birlik”) Türkiye’de faaliyet göstermekte olup
Yönetim Merkezi; Nispetiye Caddesi, Ayyıldız İş Merkezi No: 2 Kat: 2 1. Levent 34330 - İstanbul, Türkiye
adresinde bulunmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla çalışan sayısı 8’dir.
Türkiye’de faaliyet gösteren bütün finansal kiralama, factoring ve finansman şirketleri, Kanun hükümlerine
gore faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Birlik’e üye olmak, bu Statü hükümlerine uymak ve
Birliğin yetkili organlarının aldığı kararları uygulamak zorundadırlar.
Faaliyet Konusu:
Birlik, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereğince kurulmuş tüzel
kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Birlik’in amacı serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, sektörlerin
düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda şirketlerin hak ve menfaatlerini savunmak,
sektörlerin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması, ilgili mesleklerin gelişmesi,
rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmaktır.
Birlik bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki görevleri yürütür:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
ğ)
h)
ı)
i)
k)
l)
m)
n)
o)

Sektörlerin ve ilgili mesleklerin geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmak
ve kararlar almak,
Şirketlerin uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını belirlemek,
Meslek ilkelerini ve etik ilkeleri belirlemek suretiyle şirketlerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar
ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurum’ca alınması istenilen tedbirleri şirketlere bildirmek
Rekabetçi ortamın korunması amacıyla gerekli tedbirleri almak,
Yurt içinde ve yurt dışında sektörleri temsil etmek, tanıtmak ve bu konuda kamuoyunu
aydınlatmak için çalışmalarda bulunmak
Ekonomi, mali sektör ve kendi sistemindeki yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleyerek
toplayacağı bilgileri üyelerine ve ilgililere ulaştırmak,
Şirket ve sektörlerle ilgili olan konularda resmi makam ve kuruluşlara genel mahiyette istişari
mütalaa vermek
Şirketler arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirecek kararlar almak,
Üyeleri arasında ortak projelere ilişkin iş birliğini temin etmek,
Şirket ve sektörlerin gizlilik niteliği taşımayan istatistiklerini toplamak ve kamuoyuna duyurmak,
Sektörle ilgili düzenlemeleri takip etmek ve bu düzenlemeleri şirketlere duyurmak,
İlgili mevzuat çerçevesinde şirketlerin ilan ve reklamlarda uyacakları esasları belirlemek,
Alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak uymayan
şirketler hakkında Kanun kapsamında idari para cezası kararı vermek,
Sektörlerle ilgil konularda seminer, sempozyum, konferans vb. eğitim programları düzenlemek,
Şirketlerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu kararına istisnaden dava
açmak,
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Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

1.

Birlik’in organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)

p)
r)

Kurumca alınması istenen tedbirleri almak,
Finansal kiralama sözleşmelerinin tutulacak özel sicile tesciline ilişkin usul ve esasları Kurul’un
uygun görüşünü alarak belirlemek,
Faktoring şirketleri ile bankaların, fatura bilgileri de dahil olmak üzere devir aldıkları alacaklarla ilgili
bilgileri, Risk Merkezi nezdinde ve Birliğin uygun göreceği bir şekilde toplulaştırmak, bilgilerin
paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.

s)
t)

Finansal Tabloların Onaylanması:
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolar,
Birlik’in Yönetim Kurulu tarafından 13 Mart 2014 tarihinde onaylanmıştır ve 30 Nisan 2014 tarihinde Genel
Kurul’un onayına sunulacaktır. Mevzuat çerçevesinde Birlik’in yetkili kurullarının ve düzenleyici kurumların
finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

A.

Sunuma ilişkin temel esaslar

Uygulanan muhasebe standartları
Birlik, yasal defterlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK), vergi mevzuatına ve T.C. Maliye
Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun olarak tutmaktadır.
Birlik, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde tüm işlemlerini gerçek mahiyetlerine uygun surette muhasebeleştirmek, finansal raporlarını
bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime,
analize ve yorumlamaya elverişli, zamanında ve doğru şekilde düzenlemek zorundadır.
Finansal tablo ve dipnotların hazırlanmasında, KGK tarafından 20 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan
“Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”nde belirtilen esaslar kullanılmıştır.
Finansal tablolar yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, KGK tarafından
yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Birlik’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım
düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Bu düzeltmelerin başlıcaları;




TMS 18 ‘e uygun olarak hasılatın muhasebeleşmesi ile ilgili düzeltmeler
TMS 19’a uygun olarak kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
Finansal yatırımların değerlemesinden oluşmaktadır.

Birlik’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır.
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir. Bu standartların ve yorumların Birlik ’in mali durumu ve
performansı üzerindeki etkisi olmamıştır.
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Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının
Sunumu
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
TFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
TFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 değişiklik)
TFRS’deki iyileştirmeler
1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olan ve aşağıda açıklanan 20092011 dönemi yıllık TFRS iyileştirmelerinin Birlik’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olmamıştır.
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuşu:
İhtiyari karşılaştırmalı ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karşılaştırmalı bilgiler arasındaki farka açıklık
getirilmiştir.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar:
Maddi duran varlık tanımına uyan yedek parça ve bakım ekipmanlarının stok olmadığı konusuna açıklık
getirilmiştir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum:
Hisse senedi sahiplerine yapılan dağıtımların vergi etkisinin TMS 12 kapsamında muhasebeleştirilmesi
gerektiğine açıklık getirilmiştir. Değişiklik, TMS 32’de bulun mevcut yükümlülükleri ortadan kaldırıp
Şirketlerin hisse senedi sahiplerine yaptığı dağıtımlardan doğan her türlü gelir vergisinin UMS 12 hükümleri
çerçevesinde muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.
TMS 34 Finansal Raporlama:
TMS 34’de her bir faaliyet bölümüne ilişkin toplam bölüm varlıkları ve borçları ile ilgili istenen açıklamalara
açıklık getirilmiştir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlıkları ve borçları sadece bu bilgiler işletmenin
faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanıyorsa ve açıklanan toplam
tutarlarda bir önceki yıllık mali tablolara göre önemli değişiklik olduysa açıklanmalıdır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin TFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber, gerçeğe
uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir değişiklik
getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni standart ayrıca,
gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Yeni açıklamaların
sadece TFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir. Birlik, gerçeğe
uygun değerinden taşınan finansal yatırımlarını çıkış fiyatını yansıttığ düşündüğü fiyat ile değerlemiştir.
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Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz
yürürlüğe girmemiş ve Birlik tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler aşağıdaki gibidir. Birlik aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden
sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
TFRYK Yorum 21 Zorunlu Vergiler
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 yapacak olup, Birlik’in performansı
üzerinde etkisi beklenmemektedir.
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler – UFRS 9 (2013)
UFRS’ndaki iyileştirmeler
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UFRS 14 – Regülasyona Tabi Ertelenen Hesaplara İlişkin Geçici Standart
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2.
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KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki
ilke kararlarını yayımlamıştır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma tarihi itibariyle
geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıştır. Sözkonusu kararların Birlik’in finansal durumunu veya
performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
B.

ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARINI ÖZETİ

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.
(a)

Nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri, nakit para, vadeli ve vadesiz mevduattan oluşmaktadır.
(b)

Finansal Araçlar

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler, kısa dönem fiyat ve marj dalgalanmalarından kar sağlamak amacıyla
alınan veya kısa dönemde kar 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 kar veya zarar gelir
tablosunda “Diğer gelir/gider”e dahil edilir.
Alım-satım amaçlı menkul kıymetler işlem tarihi esasına göre kayda alınmakta ve kayıtlardan
çıkarılmaktadır.
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2.
(c)

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)
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, Şirket’in çalışanların ağırlıklı olarak emekli olmasından doğan gelecekteki
olası yükümlülüğünün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan
Faydalar”), Şirket’in yükümlülüklerinin tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme
yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür.
İskonto oranı emeklilik taahhütlerinin vadeleri ile uyumlu dönemler için ve taahhüt edilen yükümlülüklerin
ödenmesinde kullanılacak para birimi cinsinden tahmin edilmiş olup 31 Aralık 2013 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, Şirket’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.
(d)

Masraf iştirak payı, giriş aidatı ve faiz gelirleri/giderleri

Masraf iştirak payı ve giriş aidatı
Giriş aidatı gelirleri ilgili sektör bütçesine tahsis edilmek üzere şirketlerin bir defa için verecekleri ve tutarı
Birlik tarafından saptanacak ücretlerden oluşmaktadır. Masraf iştirak payları ise, yapılacak bütçeler sonrası
ortaya çıkan, tutarı Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Genel Kurul tarafından onaylanan Birlik
ve sektör masraflarına katılım ücretlerinden oluşmaktadır.
Gelirler, hizmetin verilmesi, hizmet ile ilgili risk ve faydaların transferlerinin yapılmış olması, gelir tutarının
güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Birlik’e akmasının muhtemel olması
üzerine alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara
alınır.
Giriş aidatları üyelik işlemi tamamlandığında, masraf iştirak payarı ise ilgili olduğu hizmet dönemini takiben
hizmetin ifası ile gelir tablosuna yansıtılır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Faiz gelir ve gideri
Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
(e)

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Birlik kurumlar vergisi mükellefi değildir. Diğer taraftan, katma değer vergisi mükellefiyeti de
bulunmamaktadır. Ancak, Birlik’nin yaptığı işlemlere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar için damga vergisi
mükellefiyeti bulunmaktadır.
(f)

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.
(g)

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.
(h)

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına 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. Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren
olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde
düzeltir.
(i)

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar

Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının
muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda
muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine
getirilmesi için Birlik’ten kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük
“Koşullu” olarak kabul edilmekte ve notlarda açıklanmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Birlik’in karşılık,
şarta bağlı yükümlülük ve varlıkları bulunmamaktadır.
(j)

İlişkili taraflar

a)

Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Birlik ile ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i)
(ii)
(iii)

Birlik üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
Birlik üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
Birlik veya Birlik’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda.
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b)

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Birlik ile ilişkili sayılır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

3.

İşletme ve Birlik’in aynı grubun üyesi olması halinde,
İşletme’nin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde,
her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde,
işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu
üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde,
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),
İşletme’nin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde,
(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.

Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2013

Kasa
Banka
- Vadesiz mevduat
- Vadeli mevduatlar

1.363
221.330
4.611.983
4.834.676

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli TL mevduatların yıllık ağırlıklı faiz oranı %6,5 ile
%9 arasında değişmekte olup, tahakkuk eden faiz tutarı 12.691 TL’dir. Bankalarda bulunan TL mevduatın
vade tarihleri 17 Ocak 2014 ile 3 Şubat 2014 arasında değişmektedir.
Nakit akımı tablosuna baz olan hazır değerler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Hazır değerler
Eksi: Faiz tahakkukları

4.834.676
(12.691)
4.821.985

4.

Finansal yatırımlar

Alım – satım amaçlı finansal varlıklar;

31 Aralık 2013

Yatırım fonları

133.236
133.236

Yatırım fonları, Vakıfbank B tipi likit fon’dan oluşmakta olup bilanço tarihi itibarıyla kapanış günündeki satış
fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulmuştur.
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5.

Ticari alacaklar

Ticari alacaklar, üyelerden olan 125.000 TL giriş aidatı ile 256.800 TL masraf iştirak payı gelir
tahakkuklarından oluşmaktadır.
6.

Ticari borçlar

31 Aralık 2013

Diğer borçlar
İlişkili taraflara boçlar

12.066
18.735
30.801

Diğer ticari borçlar ile ilişkil taraflara ticari borçların ortalama vadeleri 30 günden azdır.
7.

Çalışanlara sağlanan faydalar

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar; ödenecek sosyal sigorta primlerinden ve
çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ise kıdem tazminatı karşılıklarından
oluşmaktadır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
2.254 TL ile sınırlandırılmıştır. Birlik’in kıdem tazminatı karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir
ayarlandığı için, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan 3.438 TL üzerinden hesaplanmaktadır.
Yükümlülüklerin
belirtilmiştir:

bugünkü

değerinin

hesaplanmasında

kullanılan

aktüeryal

varsayımlar

aşağıda

31 Aralık 2013
İskonto oranı
Enflasyon oranı
8.

%9,70
%5

Ertelenmiş gelirler

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle üyelerden toplanmış olan aidat ve masraf iştirak paylarının 25 Temmuz 201331 Aralık 2013 hesap dönemine ait kısmı gelir olarak kaydedilmiş olup, gelecek yıla ait olan 1.663.600 TL
ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilmiştir.
9.

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 30.088 TL tutarında ödenecek vergi ve fonlardan oluşmaktadır.
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10.

Masraf iştirak payı ve giriş aidatları
25 Temmuz31 Aralık 2013

Birlik masraf iştirak payı
Faktoring giriş ücretleri
Faktoring sektör masraf iştirak payı
Finansal kiralama giriş ücreti
Finansal kiralama sektör masraf iştirak payı
Finansman şirketleri masraf iştirak payı
Finansman şirketleri giriş ücreti

2.184.000
760.000
182.400
320.000
153.600
187.200
65.000
3.852.200

11.

Hizmet üretim giderleri
25 Temmuz31 Aralık 2013

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

87.621
62.535
48.725
8.708
6.077
8.986
6.189
6.198
9.161
244.200

12.

Diğer gelirleri

Diğer gelirler 1.689 TL menkul kıymet satış karlarından oluşmaktadır.
13.

Finansman gelirleri

Finansman gelirleri 32.342 TL mevduat faiz gelirlerinden oluşmaktadır.
14.

İlişkili taraf açıklamaları

İlişkili taraflara borçlar 8.628 TL Finansal Kiralama Derneği ile 3.438 TL Tüketici Finansmanı Şirketleri
Derneği’ne olan borçlardan oluşmaktadır.
Birlik’in ilişkili taraf bankalarda bulunan mevduatları aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2013
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.*
VakıfBank A.Ş. *
DenizBank A.Ş.*

1.000.763
1.382.078
1.118.273
3.501.114

(*)

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

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler bulunmamaktadır.
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15.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

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, Türkiye’de Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri işlemlerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, ilgili 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 ve ilgili kanunun 21. ve 22. maddelerinde belirtilen tescil işlemleri ile ilgili sistemin kurulması için
gerekli yatırımları yapmak ve bu amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermektir.
16.

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 2013 itibariyle

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

Ticari
Alacaklar

Bankalardaki
mevduat

Finansal
yatırımlar

414
-

381.800
-

4.833.313
-

133.236
-

414

381.800

4.833.313

133.236

-

-

-

-

-

-

-

-

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği
31 Aralık 2013 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

16.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

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.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle, vade tarihlerine göre ticari borçlarının vade dağılımları aşağıdaki
gibidir :

Sözleşme uyarınca vadeler

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

Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar

12.066
18.735

Toplam

30.801

3 aydan
kısa (I)

3-12 ay
arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

18.735
12.066

18.735
12.066

-

-

30.801

30.801

-

-

Faiz oranı riski
Birlik’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle faiz riski 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 2013 tarihi itibariyle dövizli bakiyesi bulunmadığından yabancı para riski yoktur.
17.

Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar

Bulunmamaktadır.
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ÜYE LİSTESİ

ÜYE LİSTESİ
• A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• ABC FAKTORİNG A.Ş.
• ACAR FACTORİNG A.Ş.
• ACL FAKTORİNG A.Ş.
• AK FAKTORİNG A.Ş.
• AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.
• AKIN FAKTORİNG A.Ş
• ALJ FİNANSMAN A.Ş.
• ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• ANADOLU FAKTORİNG
• ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• ANALİZ FAKTORİNG A.Ş.
• ARENA FAKTORİNG A.Ş.
• ARI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• AS FAKTORİNG A.Ş.
• ATAK FAKTORİNG HİZM.A.Ş.
• ATILIM FAKTORİNG A.Ş.
• BAŞER FAKTORING A.Ş.
• BAYRAMOĞLU FAKTORING A.Ş.
• BERG FAKTORING A.Ş.
• BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• C FAKTORİNG A.Ş.

• CE-SA FAKTORİNG A.Ş.
• CREDITWEST FAKTORING A.Ş.
• ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş.
• ÇÖZÜM FAKTORİNG A.Ş.
• DD KONUT FİNANSMAN A.Ş.
• DE LAGE LANDEN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• DEĞER FAKTORİNG A.Ş.
• DEMİR FACTORING A.Ş.
• DENİZ FAKTORING A.Ş.
• DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• DESTEK FAKTORİNG A.Ş.
• DEVİR FAKTORİNG A.Ş.
• DOĞA FAKTORİNG A.Ş
• DOĞAN FAKTORİNG A.Ş.
• EKO FAKTORİNG A.Ş.
• EKSPO FAKTORİNG A.Ş.
• ENKA FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• EREN FAKTORİNG A.Ş.
• ERİŞİM FAKTORİNG A.Ş
• FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• FİBA FAKTORİNG A.Ş.
• FİNANS FAKTORİNG A.Ş
• FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• FİRST FACTORİNG A.Ş.

• GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
• GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• GİRİŞİM FAKTORING A.Ş.
• GLOBAL FAKTORİNG HİZM. A.Ş.
• HALİÇ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• HALK FAKTORİNG A.Ş.
• HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• HARMAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• HUZUR FAKTORİNG A.Ş.
• ING FAKTORİNG A.Ş.
• ING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• İŞ FAKTORING A.Ş.
• İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• KAPİTAL FAKTORİNG A.Ş.
• KATAR FAKTORİNG FİNANS HİZMETLERİ A.Ş.
• KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• KENT FAKTORING A.Ş.
• KENT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• KIBRIS İKTİSAT FAKTORİNG
• KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
• KREDİ ALTA FAKTORING A.Ş.
• KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
• LİDER FAKTORİNG A.Ş.
• KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
• MAKRO FAKTORİNG A.Ş.

• MAN FINANCIAL SERVICES TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.
• MERCEDES BENZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• MERCEDES BENZ FİNANSMAN TURK A.Ş.
• MERKEZ FAKTORING A.Ş.
• MERT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
• MET-AY FAKTORİNG A.Ş.
• MNG FAKTORING A.Ş.
• OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.
• ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
• PAMUK FACTORING A.Ş.
• PAMUK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• PARA FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
• PRİME FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
• PSA FİNANSMAN A.Ş.
• RBS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• SARDES FAKTORİNG A.Ş.
• SCANIA TÜKETİCİ FİNANMANI A.Ş.
• SIEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• STRATEJİ FAKTORİNG A.Ş.
• SÜMER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.
• ŞEKER FAKTORİNG AŞ.
• ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• ŞEKER MORTGAGE FİNANSMAN A.Ş.
• ŞİRİNOĞLU FAKTORİNG A.Ş.
• TAM FAKTORİNG A.Ş.

• TEB FAKTORİNG A.Ş.
• TEB FİNANSMAN A.Ş.
• TEKSTİL FAKTORING A.Ş.
• TREND FAKTORİNG A.Ş.
• TUNA FAKTORİNG A.Ş.
• TURKISH FAKTORİNG HİZM. A.Ş.
• TURKISH FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.
• VAKIF FİNANS FACTORING HİZMETLERİ A.Ş.
• VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• VDF FAKTORİNG HİZM.A.Ş.
• VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• VFS FİNANSMAN A.Ş.
• VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.
• YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.
• YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• YAŞAR FAKTORING A.Ş.
• YATIRIM FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.
• ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
• ZORLU FAKTORING A.Ş.

