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TÜRKİYE’YE DAHA FAZLA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
DEĞER YARATMAK İÇİN...

Antik çağlardan bu yana üç ana element su, toprak ve ateş birleşiyor, seramiği oluşturuyor; sağlam ve kalıcı bir 
değere dönüşüyor… Ekonomik döngüyü işleten temel çarklardan olan Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman 
sektörleri de Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında güçbirliği oluşturdular; Türkiye’ye daha fazla ve sürdürülebilir 
değer yaratmak için çalışıyorlar.



KURUMSAL PROFİL

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.

VİZYON

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

MİSYON

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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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

2017 YILINDA GLOBAL EKONOMİ ÖNGÖRÜLERİ AŞAN BİR 
BÜYÜMEYE İMZA ATTI.

Federal Reserve (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japon 
Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere, dünyanın belli başlı 
merkez bankalarının devreye aldığı ekonomik faaliyetleri 
canlandırmayı öngören para politikaları olumlu sonuçlarını 
gösterirken; gelişmiş ülkelerdeki ekonomik büyüme 2017 
yılında hız kazanmıştır. Aynı süreçte, gelişmekte olan ülkelerin 
büyüme performansında da iyileşme gözlenmiştir. 

Destekleyici likidite politikaları ve yatırımcıların getiri arayışı 
gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımlarına olumlu 
yansımıştır.

ABD ekonomisinde gösterge enflasyonun çoğu ekonomistin 
beklediği gibi hızla artmamasına karşın, büyüme ve istihdam 
rakamları istikrarlı artışını sürdürmüştür. Bu gelişmelere 
paralel olarak, Fed planlanan şekilde üç faiz artırımı 
gerçekleştirmiş ve politika faizini yıl sonu itibarıyla 1,25‑1,50 
aralığına yükseltmiştir. 

Fed, aynı zamanda, bilanço küçültme sürecine de Ekim ayı 
itibarıyla başlamıştır.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine 
ve yoğun seçim takvimine rağmen görece toparlanmanın 
gözlendiği AB Bölgesi’nde 2008 küresel krizinden bu yana en 
güçlü büyüme performansı sergilenmiştir. 

Bu gelişmelere paralel, ECB varlık alım programını 
küçültme kararı alarak 2017 yılı itibarıyla para politikasında 
normalleşme doğrultusunda ilk adımlarını atmıştır.

FKB çATısı AlTınDA FAAlİyET gösTEREn 
sEKTöRlERİMİz, BölgEsEl JEopolİTİK RİsKlERİn 
EKonoMİ üzERİnDEKİ BAsKılARınA KARŞılıK, 
2017 yılını gEçTİğİMİz yıllARA KıyAslA 
DAhA vERİMlİ vE hEDEFlERİnE ulAŞARAK 
TAMAMlAMıŞTıR. 

daha verimli

MEhMET CANTEKİN
yönetim Kurulu Başkanı 
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TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜ BİR BÜYÜME İVMESİ 
YAKALADI.

Türkiye ekonomisi, ekonomik faaliyetleri desteklemeyi 
hedefleyen politika ve teşviklerin etkisiyle 2017 yılında güçlü 
bir performans göstermiş; yılın üçüncü çeyreğindeki %11,3’lük 
rekor büyümenin etkisiyle yıl bazında %7,4 oranında büyüme 
kaydetmiştir. Türkiye, kaydettiği bu büyüme performansı ile 
g20 ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır. 

Bütçe açığı, ekonomiye yönelik artan kamu desteği paralelinde 
genişlerken; bütçe açığının mili gelire oranı sağlanan güçlü 
ekonomik büyümenin katkısıyla düşük seviyede kalmıştır. 

Tl, önceki iki yıla göre daha düşük oranda olsa da, 
yabancı paralara karşı değer kaybetmeye devam etmiştir. 
Enflasyondaki çift haneli seyir yıl boyunca devam ederken, 
TCMB de sıkı para politikasını sürdürmüştür. 

Dış ticaret açığındaki artış ve Brent petrol fiyatının ortalama 
olarak beklentilerin üstüne çıkması cari açığa olumsuz etki 
eden başlıca unsurlar olmuştur. 

önümüzdeki dönemde, ihracat ve turizm gelirlerindeki olumlu 
eğilimin cari açığa da yansıması beklenirken, enflasyonun 
kur ve faiz artışları ile birlikte sınırlanarak dengeye geleceği 
öngörülmektedir. 

yılın 3. çeyreğinde artışa geçen özel sektör yatırımlarındaki 
olumlu gelişmenin devam etmesi ve işgücü piyasası 
koşullarının iyileştirilmesi de sürdürülebilir büyüme 
performansı açısından önem taşımaktadır.

2017 YILINDA REEL SEKTÖRE DAhA FAZLA KAYNAK 
SAĞLADIK.

FKB çatısı altında faaliyet gösteren sektörlerimiz, bölgesel 
jeopolitik risklerin ekonomi üzerindeki baskılarına karşılık, 
2017 yılını geçtiğimiz yıllara kıyasla daha verimli ve 
hedeflerine ulaşarak tamamlamıştır. 

2017 yılı performansımızla ekonomiye sunduğumuz katkıyı bir 
kez daha pekiştirmiş bulunuyoruz. 

FKB’nin temsil ettiği finansal kiralama, faktoring ve finansman 
şirketleri sektörlerinin aktif toplamı 2017 yılsonu itibarıyla 
%23 artışla 141 milyar Tl’ye ulaşmış; üç sektörün toplam 
işlem hacmi %20 artışla 196 milyar Tl’ye, faaliyet konusu 
alacakları ise %24 artışla 128 milyar Tl’ye yükselmiştir. 

sektörlerin toplam özkaynakları 2017 yılında %20 oranında 
artarak 19 milyar Tl olarak gerçekleşirken özkaynak kârlılığı 
%14,6’ya yükselmiştir. 2017 yılında kaydedilen toplam net kâr 
ise bir önceki yıla oranla %29 artışla 2,5 milyar Tl’ye çıkmıştır.

2017 yılsonu itibarıyla; FKB olarak temsil ettiğimiz bankacılık 
dışı finans kesiminin toplam finans sektörü içindeki payı; aktif 
büyüklüğüne göre %4,1 alacaklara göre %5,7 ve özkaynaklara 
göre %4,9’dur. Toplam işlem hacmimizin gsMh içindeki payı 
da yaklaşık %7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

BANKACILIK DIŞI FİNANSAL ÜRÜNLERDE DERİNLİĞİ VE 
ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRMAYA ODAKLIYIZ.

Bankacılık dışı finansal ürünlerde derinliği ve çeşitliliği 
artırarak bu kesimin finansal sistemdeki payını yukarı taşımak 
üzere, tüm finans kesimi ile ortak projeler üreterek daha fazla 
çalışmaya odaklıyız. Tüm gayretlerimizin daha iyi bir ekonomi 
ve daha iyi bir Türkiye için olduğunun altını çizmek isterim. 

Bu bakımdan son dönemde yürürlüğe giren kararnamelerin 
önemine dikkat çekmek doğru olacaktır. 32 sayılı karar önemli 
düzenlemeler barındırmaktadır. Torba yasa düzenlemesi ile 
sektörler adına önemli değişiklikler TBMM’den geçmiştir. 
Adres ve kimlik verilerinin banka dışı finansal kurumlarla da 
paylaşılmasının önü açılmıştır. 

KoBİ’ler ve bireysel müşterilere, ihtiyaç duydukları finansal 
desteği daha uygun şartlarda sunan şirketlerimizle; Türkiye’de 
KoBİ’lerin finans sisteminden aldığı payı artırmak üzere 
üzerimize düşeni yapıyoruz. otoriteden beklentimiz, yapısal 
anlamda ihtiyaç duyulan düzenlemelerin hayata geçirilmesidir.

Türkiye’deki şirketlerin %99’unu oluşturan ve toplam 
istihdamın %75’ini sağlayan KoBİ’lere yönelik olarak 2016 
yılında başlatılan “KoBİ’lerle güçlü ve güvenli yarınlara” 
projesi 2017 yılında da devam etmiştir. 

2017 yılsonu İTİBARıylA; FKB olARAK ToplAM 
İŞlEM hACMİMİzİn gsMh İçİnDEKİ pAyı yAKlAŞıK 
%7 sEvİyEsİnDE gERçEKlEŞMİŞTİR.

GSmh içindeki pay ~%7
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Bu vesile ile birliğimizin teknolojik altyapısını dijitalleştirerek 
önemli kurumlarla iş birliği yaptığımızı açıklamaktan gurur 
duyuyoruz. FKB ve T.C. gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında 
imzalanan protokole göre TAREs (Taşınır Rehin sicili) sistemi 
ile MFKs (Merkezi Fatura Kaydı sistemi) entegre çalışacaktır. 

sistemlerin entegre edilmesi ile birlikte ticari rehinler, MFKs 
sisteminden görüntülenebilecektir. Bundan böyle 6361 sayılı 
kanun kapsamında banka ve faktoring şirketleri tarafından 
devir alınan ticari alacakların kaydedildiği MFKs ile rehin 
alınan ticari alacakların kaydedildiği TAREs’teki veriler 
elektronik ortamda karşılıklı sorgulanabilecektir. 

Aynı entegrasyonu Finansal Kiralama sözleşme Tescil 
sistemimiz ile de gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarımız 
sürmektedir.

FKB, dijitalleşen dünyada ticaretin finansmanında değerli 
bir finansal enstrüman olan faktoringin iş süreçlerini ve 
ürünlerini geliştirmek amacıyla bu sürece daha fazla katkı 
sağlama kararı alarak özel Entegratörlük projesi’ni başlatmıştır. 

FKB çatısı altında yer alan Faktoring İktisadi İşletmesi, 2017 
yılında gİB (gelir İdaresi Başkanlığı) özel Entegratörler 
listesinde yer alarak e‑Fatura özel entegratörü olmuştur.

Anadolu’daki KoBİ’lere, alternatif finansman kaynaklarını 
ve faktoringi anlatmak amacıyla hayata geçirilen projenin 
ikinci yılında, İzmir, Eskişehir, Ankara, gaziantep ve Kocaeli’de 
toplam 500 bin KoBİ’ye ulaşılmıştır. 

Aynı şekilde, 2017 yılında finansal kiralama sektörünün 
bilinirliğini artırmak amacıyla, ‘leasing ve KoBİ’lerle güçlü 
yarınlara’ projesi kapsamında, Kahramanmaraş, Manisa ve 
Konya’da Anadolu toplantıları düzenlenmiştir.

FKB koordinasyonuyla düzenlenen buluşmalarda, ticaretin 
finansmanında tüm iş paydaşları bir araya getirilerek; KoBİ’leri 
geleceğe taşıyacak finansal çözüm önerileri sunulmaktadır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEMEYİ 
SÜRDÜRÜYORUZ.

Dijitalleşme performansı açısından lider konumda olan 
finansal hizmetler dünyasında, dijital dönüşümle birlikte 
kurallar tekrar yazılmaya başlanmıştır. 

yeni teknolojilerin ve inovatif çözümlerin günden güne hızla 
gelişmesiyle, gerek ülkemizde gerekse dünyada finansman 
modelleri daha basit, hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale 
gelmiştir. 

DİJİTAllEŞME pERFoRMAnsı AçısınDAn 
lİDER KonuMDA olAn FİnAnsAl hİzMETlER 
DünyAsınDA, DİJİTAl DönüŞüMlE BİRlİKTE 
KuRAllAR TEKRAR yAzılMAyA BAŞlAnMıŞTıR. 

dijital dönüşüm

Faaliyet Raporu 2017 Finansal Kurumlar Birliği4



özel Entegratörlük hizmetlerinin başında, ekonominin kayıt 
altına alınması için kritik değer taşıyan e‑Fatura ve e‑Arşiv 
uygulaması gelmektedir. E‑Defter uygulaması da yasal 
defterlerin dijital ortamda tutulmasını sağlamakta; tüm yasal 
ve teknik şartlara uyacak şekilde elektronik dosya biçiminde 
hazırlanmasına imkan vermektedir.

Faktoring işlemlerinde çekli işlemlerin oranı azalmaktadır. 
2017 yılında yapılan toplam 145 milyar Tl cironun %55’i açık 
hesap işlemlerden oluşmuştur. Dünyada ilk kez ülkemizde 
kurulan kapsamlı MFKs uygulaması, yurt dışına örnek 
gösterilmekte ve dünyada faktoring sektörüne yeni bir 
perspektif kazandırmaktadır. 

sistemin kuruluşundan itibaren toplam 17 milyon fatura 
ve alacak belgesi MFKs’ye kaydedilmiş olup, e‑Fatura 
kullanımındaki artış trendi devam etmektedir. 2017 yılında 
faktoring işlemlerinde e‑faturalı işlemlerin toplam tutarı fiziki 
belgeleri aşmış; 2016 yılında %45 olan e‑fatura oranı 2017 
yılında %53’e yükselmiştir. Bu gelişim, ticari hayatımızdaki 
dijitalleşmenin de bir göstergesidir.

Diğer yandan FKB, KoBİ’lerin düşük maliyetle finansmana 
erişimini sağlayan “Tedarik zinciri Finansmanı”nın ülkemizde 
yaygınlaştırılması için de çalışmalarını sürdürmektedir.

Birlik olarak, uluslararası organizasyonlara üyeliğimiz 
kapsamında takip ettiğimiz gelişmeler doğrultusunda, 
üyelerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni 
sistemler geliştirmeye ve şirketlerimizin dijital haritalarını 
çıkarmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu 
çalışmaların finans sistemine entegrasyonu için bürokrasi 
nezdindeki mevzuat çalışmalarını öneriler geliştirerek 
ilgili kamu kurumlarımızla paylaşmaktayız. Bu gelişmelere 
bağlı olarak dijital dönüşümü destekleyecek teknolojik ve 
yasal altyapının oluşturulup hizmete sunulması sadece 
sektörümüze katkıda bulunmakla kalmayıp aynı zamanda 
KoBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştıracak, verimliliğimizi 
artıracaktır. 

Türkiye ekonomisinin 2023 büyüme hedeflerine ulaşmasında 
ve sektörlerimizin gelişiminde dijital dönüşüm stratejilerinin 
önemli bir yer tutacağına inanıyoruz. 

GÜÇLÜ EKONOMİ, GÜVENİLİR GELECEK İÇİN…

Belirsizlik sürecini başarıyla geride bırakan sektörlerimiz güçlü, 
sürdürülebilir ve dengeli büyüme için bütün paydaşlarıyla 
yakın bir iletişim içinde geleceğe umutla bakmaktadır. 
sektörlerimiz, bankacılık kesiminin üzerindeki yükü 
paylaşmaya hazırdır. 

FKB olarak önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla ve 
her üç sektör arasında giderek güçlenen sinerjinin de katkısıyla 
başarılı performansımızı devam ettirmeye kararlıyız. 

Birliğimizin, geliştirdiği finansmana erişim yöntemleriyle 
KoBİ’lerimize, dolayısıyla ülke ekonomimize artan oranda 
katma değer yaratacağına inanıyorum. 

yönetim Kurulumuza ve Birliğimizde görev alan tüm çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür eder, değerli üyelerimizi saygıyla 
selamlarım.

Mehmet Cantekin
yönetim Kurulu Başkanı 

FKB olARAK önüMüzDEKİ DönEMDE 
yApACAğıMız çAlıŞMAlARlA vE hER üç sEKTöR 
ARAsınDA gİDEREK güçlEnEn sİnERJİnİn DE 
KATKısıylA BAŞARılı pERFoRMAnsıMızı DEvAM 
ETTİRMEyE KARARlıyız. 

Güçlenen Sinerji
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FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖR TEMSİL KURULU’NUN 
MESAJI

SEKTÖRÜMÜZ BÜYÜME ÇİZGİSİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR.

2017 yılında 25 şirket ve 1.500’e yakın çalışanıyla hizmet 
sunan finansal kiralama sektörü büyüme çizgisini 
sürdürmüştür. sektörümüzün aktif büyüklüğü bir önceki 
yıla göre %20 artışla 58,1 milyar Tl’ye; özkaynakları ise %10 
büyümeyle 8,6 milyar Tl‘ye ulaşmıştır. net kâr ise %3 artışla 
952 milyon Tl kaydedilmiştir.

sektörün alacaklarının %18 artarak 52 milyar Tl seviyesine 
ulaştığı 2017 yılında gerçekleşen yeni işlem hacmi %21 
büyümeyle 22,6 milyar Tl olmuştur.

İşlem hacminin varlıklar bazında dağılımına bakıldığında, 
%27’sinin iş ve inşaat makinalarından, %21’inin 
taşınmazlardan, %20’sinin diğer makine ve ekipmanlardan, 
%7’sinin tekstil makinalarından ve %7’sinin metal işleme 
makinalarından oluştuğu görülmektedir.

ülkemizde, faaliyetlerine 1985 yılında başlayan sektörümüz, 
bugüne kadar 87 milyar ABD dolarını aşan tutarda yatırımı 
finanse etmiştir.

sektörün penetrasyon oranı 2016 yılında %5 seviyelerinde 
seyrederken 2017 Eylül ayında %5,60 seviyesine yükselmiştir.

2017 yılınDA 25 ŞİRKET vE 1.500’E yAKın 
çAlıŞAnıylA hİzMET sunAn FİnAnsAl KİRAlAMA 
sEKTöRü BüyüME çİzgİsİnİ süRDüRMüŞTüR. 

Sürdürülen büyüme

ÜNAL GÖKMEN
yönetim Kurulu Başkan vekili 

(Finansal Kiralama sektör Temsil Kurulu adına)
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2017 yılında ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayan KgF 
destekli kredi kullandırımı yetkisi, yılın ikinci yarısında banka 
iştiraki finansal kiralama şirketlerini de kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir. 

önümüzdeki dönemde, bu alanda sektörün önünün açılması 
halinde, finansal kiralama doğası gereği sadece yatırımın 
finansmanına yönelik olduğundan, kullandırılan KgF destekli 
kredinin yatırıma dönmesi garanti olacaktır. Böyle bir açılım 
sektörün gelişimi açısından önemli bir ivme sağlayabilecektir.

SÖZLEŞME TESCİL SİSTEMİMİZ ÜÇ YILI GERİDE BIRAKTI.

2015 yılından bu yana kullanımda olan Finansal Kiralama 
sözleşme Tescil sistemi, tamamen elektronik ortamda 
tutulacak şekilde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 
oluşturulmuş olup, işletmesi FKB namına MKK tarafından 
yapılmaktadır. 

sözleşme Tescil sistemi, Maliye Bakanlığı, e‑devlet ve MERnİs 
ile entegre olarak çalışmaktadır.

2017 sonu itibarıyla 25 finansal kiralama şirketi, 6 
katılım bankası, 2 yatırım bankası ve 2 kalkınma bankası 
tarafından kullanılan sistemde, sözleşmeler elektronik imza 
ile imzalanarak zaman damgası mührü ile birlikte tescil 
edilmektedir.

Ekrandan ve Kurumsal Entegrasyon (web servis) ile sisteme 
erişim sağlanmakta; finansal kiralamaya konu mallar üçüncü 
kişiler tarafından sorgulanabilmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJEMİZ BAŞARIYLA DEVAM 
EDİYOR.

çevre ve sosyal sorumluluk bilincimizle ve daha yaşanabilir 
gelecek için katkı sağlamak hedefiyle finansal kiralama 
sektörümüzün finanse edilen her sözleşme için bir fidan 
dikilmesi yönündeki İstanbul orman Bölge Müdürlüğü ile 
imzaladığı protokol kapsamında, 2015 ve 2016 yıllarında her 
bir finansal kiralama sözleşmesine karşılık 46.876 adet fidan 
dikimi gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılında finanse edilen finansal kiralama sözleşmelerine 
karşılık olarak da 2018 yılında 23.382 adet fidan dikimi 
gerçekleştirilecektir. 

Finansal Kiralama sektör Temsil Kurulumuz bu önemli sosyal 
sorumluluk projesini takip eden yıllar için de sürdürmek 
konusunda kararlıdır.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE…

sektörümüz; önümüzdeki dönemde de güçlü bilgi birikimi ve 
tecrübesiyle Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına 
artan oranda katkı sağlamak kararlılığıyla faaliyetlerini 
sürdürecektir. 

saygılarımla,

Ünal Gökmen
yönetim Kurulu Başkan vekili

(Finansal Kiralama sektör Temsil Kurulu adına)

ülKEMİzDE, FAAlİyETlERİnE 1985 yılınDA 
BAŞlAyAn sEKTöRüMüz, BugünE KADAR 
87 MİlyAR ABD DolARını AŞAn TuTARDA yATıRıMı 
FİnAnsE ETMİŞTİR.

87 milyar abd dolarI
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FAKTORİNG SEKTÖR TEMSİL KURULU’NUN MESAJI

KOBİ’LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNDE EN ÖNEMLİ 
FİNANSAL ÇÖZÜM ORTAĞIYIZ.

Faktoring sektörü olarak faaliyetlerimize 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 
kapsamında; BDDK izin ve gözetiminde devam etmekteyiz. 

çoğunluğu KoBİ’lerden oluşan yaklaşık 500 bin şirketin 
ticaretine aracılık eden Faktoring sektörü olarak Türkiye 
gsyh’sinde %4,5, ihracatında ise %7’lik paya sahibiz. 2017 
yılını 145 milyar Tl işlem hacmi ve %18 büyüme ile kapatan 
sektörümüz, bu hacmi ile bankacılık dışı finans kesiminde ilk 
sırada yer almaya devam etmektedir. Faktoring sektörünün 
toplam alacakları %34 artış kaydederek 2017 yılı sonunda 
41,6 milyar Tl’yi bulmuştur.

sektörün 2017 yılında müşteri sayısı 110 bine, borçlu sayısı 
250 bine ulaşmıştır. Takipteki alacaklar oranı %3,5 olup, geçen 
yıla oranla 1 puan düşüş göstermiştir. 

Aktif büyüklüğü %32’lik büyüme ile yaklaşık 43,7 milyar Tl’ye 
ulaşan sektörün özkaynakları ise %14 büyüme ile 5,8 milyar Tl 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 

sektör olarak KoBİ’lerin finansmana erişiminde en 
önemli finansal çözüm ortağı olmanın sorumluluğuyla 
faaliyetlerimizde, ticaretin finansmanındaki ihtiyaçlara 
yönelik yeni finansal çözümler oluşturmaya odaklanıyoruz. 
İş süreçlerinin dijital platformlara taşınması nedeniyle de 
2017 yılını faktoring sektöründe dijital dönüşüm yılı olarak 
konumlandırdık. 

çoğunluğu KoBİ’lERDEn oluŞAn yAKlAŞıK 
500 Bİn ŞİRKETİn TİCARETİnE ARACılıK EDEn 
FAKToRİng sEKTöRü olARAK TüRKİyE gsyh’sİnDE 
%4,5, İhRACATınDA İsE %7’lİK pAyA sAhİBİz. 

ihracatta %7’lik pay

M. ÇAĞATAY BAYDAR
yönetim Kurulu Başkan vekili 

(Faktoring Temsil Kurulu Adına)
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM YILI

2015 yılında kurulan Merkezi Fatura Kaydı sistemi 
(MFKs)’nin geliştirmesi çalışmalarımıza devam ettik. 2017 
yıl sonu itibariyle 61 faktoring şirketi ve 19 bankanın dahil 
olduğu MFKs sistemine 17 milyon fatura ve alacak belgesi 
kaydedilmiş; 350 bin adet riskli işlem önlenmiştir. Böylece, 
yıllardır mükerrer finansman gibi ciddi bir risk ile karşı karşıya 
kalan sektörümüz, bu sorunu etkin bir yapı kurarak aşmıştır. 
Ayrıca, gelir İdaresi Başkanlığı (gİB) ile yapılan entegrasyon 
sayesinde 2017 yılında 2,4 milyon adet e‑fatura ve a‑arşiv 
belgelerinin doğruluğu teyit edilmiştir. 

FKB çatısı altında yer alan Faktoring İktisadi İşletmesi, 
5 Temmuz 2017 tarihi itibari ile gİB e‑Fatura “özel 
Entegratörü” olmuştur. Ardından, e‑saklama hizmeti 
verme, e‑Arşiv ve e‑Defter özel entegratörlük yetkileri de 
tamamlanmıştır. Böylece e‑Fatura, e‑Arşiv ve e‑Defter 
kayıtları “e‑Fatura saklama hizmeti” ile yasal süresi boyunca 
bu platformda saklanabilir hale gelmiştir. 

Bir diğer çok önemli gelişme ise gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi arasında, Merkezi Fatura 
Kaydı sistemi (MFKs) ‑ Taşınır Rehni sicil sistemi (TAREs) 
entegrasyonunun sağlanması için protokol imzalanması 
olmuştur. 

Ayrıca, 2018 yılında faaliyete geçecek olan ıT platformu 
ile, “Ticaret zinciri Finansmanı sistemi”ni; Tedarik zinciri 
Finansmanı dahil tüm faktoring ürünlerini kapsayacak şekilde 
kurguladık.

Böylece bir yandan alacak temliğine dayalı tüm finansal 
hizmetler dijitalleştirilirken diğer taraftan dünyada da 
büyüme potansiyeli yüksek olan ve KoBİ’lerin düşük maliyetle 
finansmana erişimini sağlayan Tedarik zinciri Finansmanı’nın 
ülkemizde de yaygınlaştırılması FKB’nin hedefi oldu.

İhRACAT FAKTORİNGİNDE İLK SIRADAYIZ.

KoBİ’lerimizin ticari alacaklarına garanti veren, tahsilat 
hizmeti sunan ve vadelerinden önce nakde çeviren ayrıca 
ihracatçılarımızın yurt dışından teminatsız alacaklarını 238 
ülkede muhabir faktoring şirketleri ve kredi sigorta sistemi 
aracılığı ile garanti altına alan faktoring sektörü, ihracat 
faktoringinde ise dünyada birinci sıradaki yerini korumuştur. 

Faktoring şirketlerimiz ihracatçılarımıza yönelik olarak, Türk 
Eximbank aracılığıyla TC Merkez Bankası kaynağından son 2 
yılda toplam 755 milyon ABD doları tutarında düşük maliyetli 
finansmana aracılık etmişlerdir.

KOBİ’LERİMİZLE BİRLİKTE BÜYÜMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

Faaliyetlerimizi aktarmak ve KoBİ stratejileri Eylem planı 
dahilinde sorumlu kuruluş olarak KoBİ’lerin ihtiyaçlarına geniş 
bir perspektiften bakmak amacıyla Anadolu’da düzenlediğimiz 
toplantılara devam ettik. Bu toplantılarda, kentlerin özel 
finansman ihtiyaçları göz önüne alınarak yeni finansman 
modellerinden‑ sürdürülebilir planlara, üretim, pazarlama ve 
ihracatta yaşanan sorunlardan‑ gelecek dönem vizyonuna, 
ihracatta finansal çözümlerden‑ faktoringe, yeni ihracat 
fırsatlarından‑ KoBİ ve ihracatçı desteklerine kadar pek çok 
konuyu kentin tüm paydaşlarıyla birlikte ele aldık. 

ülke ekonomimizin sürdürülebilir kalkınmasına katkısını 
artıracağına inancımızla, faktoring sektörünün KoBİ’lere 
ve ülkemizin ticaret hacmine sağladığı katkıyı 2018 yılında 
da sürdürmek için çalışmalarımızı devam ettireceğimizi 
paylaşmak istiyorum. 

2018 yılının ticaret finansmanında yeni ufuklar açacak bir 
yıl olmasını dileyerek, tüm üyelerimize ve iş paydaşlarımıza 
teşekkürü borç biliyorum. 

M. Çağatay Baydar
yönetim Kurulu Başkan vekili

(Faktoring Temsil Kurulu Adına)

FKB çATısı AlTınDA yER AlAn FAKToRİng İKTİsADİ 
İŞlETMEsİ, 5 TEMMuz 2017 TARİhİ İTİBARİ İlE gİB 
E‑FATuRA “özEl EnTEgRATöRü” olMuŞTuR.

özel enteGratör
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FİNANSMAN ŞİRKETLERİ SEKTÖR TEMSİL 
KURULU’NUN MESAJI

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ BÜYÜME İVMESİNİ KORUYOR.

otomotiv, ticari vasıta, mortgage, dayanıklı tüketim ürünleri, 
eğitim ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere 
birçok alanda mal ve hizmet alımlarına yönelik kredi sağlayan 
finansman şirketleri, 2017 yılında da büyüme ivmesini 
sürdürmüştür. özellikle KoBİ’lerin, gerçek ve tüzel kişilerin 
mal ve hizmet alımlarının finanse edilmesi yoluyla iç talebin 
gelişimine önemli katkı sağlayan finansman şirketleri, 
ekonomik büyümenin de itici güçlerinden biri konumundadır.

2017 yılında finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü %19 
büyüme göstererek 39 milyar Tl seviyesine erişmiştir. 

sektörün işlem hacmi 2017 yılında %27,5 oranında büyüyerek 
28,3 milyar Tl’ye, toplam alacakları ise %23 artışla 34,3 milyar 
Tl’ye ulaşmıştır. 

İç TAlEBİn gElİŞİMİnE önEMlİ KATKı sAğlAyAn 
FİnAnsMAn ŞİRKETlERİ, EKonoMİK BüyüMEnİn 
DE İTİCİ güçlERİnDEn BİRİ KonuMunDADıR.

büyümenin itici Gücü

MEhMET CANTEKİN
yönetim Kurulu Başkanı 

(Finansman Şirketleri sektör Temsil Kurulu adına)
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Finansman şirketleri tüketici kredisinin finansmanına 
yönelik işlem yapmanın yanı sıra 2017 yılı itibariyle toplam 
sektörün portföyünün %54’ünü bulan ticari faaliyetlerin 
finansmanını da yapmaktadır. sektörde 14 finansman şirketi 
faaliyet göstermekte olup 2 şirket sadece ticari yatırım malı 
kredisi verirken 5 şirket de hem ticari hem tüketici kredisi 
vermektedir. Bu şirketler yılda ortama 10 milyar Tl yatırım 
malına dönük ticari kredi verilmesine aracı olmaktadır. 
örnek vermek gerekirse finansman sektörü; üçüncü 
havalimanı, üçüncü köprü, Marmaray projesi, hızlı tren 
projeleri ve günümüz Türkiyesi’nin ekonomisinin lokomotifi 
diyebileceğimiz inşaat sektörünün finansmanında da önemli 
rol oynayan bir sektördür.

önceki yıllarda bireysel krediler alanında sadece otomotiv 
sektörüne sıkışan finansman şirketleri, son yıllarda sektöre 
yeni giren ve mikro kredi veren oyuncularla, özellikle beyaz 
eşya, kahverengi eşya ve teknoloji marketlerde satılan 
ürünlerin finansmanına başlamıştır. söz konusu oyuncuların 
sektöre girmesiyle birlikte finansman sektörü müşteri sayısı 
2017 yılında 4,3 milyona ulaşmıştır. 

TüİK’in hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na 
göre, 2016 yılında %20,9 olan, internet üzerinden mal ve 
hizmet siparişi veren ya da satın alan internet kullanıcılarının 
oranı 2017 yılında %24,9’a yükselmiştir. Tüketicilerin %30’u 
bilgisayar, elektronik eşya ve cep telefonu, %25,3’ü ev 
eşyası satın almakta olup buradan da görülebileceği gibi söz 
konusu ürünler doğrudan finansman şirketlerinin uzmanlık 
alanları olup sektörün e‑ticarete açılmasıyla hem finansman 
şirketleri büyüyecek hem de tüketiciler ve üreticiler alternatif 
finansman erişimine ulaşmış olacaktır.

sektörümüze ve birlikte çalışıp hizmet verdiğimiz tüm 
sektörlere fayda sağlayacak teknolojik gelişmelere proaktif 
bir şekilde uyum sağlayabilmek üzere, teknolojinin getirdiği 
yenilikleri, inovatif gelişmeleri ve bu alandaki trendleri 
yakından izleyerek yenilikçi ürünleri bünyemize almakta ve 
teknolojiyi en üst seviyede kullanmaktayız.

Finansman şirketleri, sadece yeni teknolojilerin finansmanında 
ülke genelinde alternatif çözümler sunmakla kalmayıp bu 
çözümleri daha iyi duruma getirebilmek ve yeni gelişen 
teknolojilere hızlı bir şekilde adapte olabilmek için mesafeli 
işlemlerde dijital kimlik tespiti, biyometrik imza çözümleri 
gibi konuları yakından takip ederek bu alanda başladığı gerek 
altyapısal gerekse kamu ile iş birliği içerisinde yürütülen 
mevzuat önerileri çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Finansman şirketleri olarak ülkemizin menfaatleri 
doğrultusunda, başta BDDK olmak üzere tüm düzenleyici 
otoriteler ile her zaman olduğumuz gibi iş birliği içerisinde 
olmaya devam ederek dünyadaki uygulamaları örnek alıp 
geliştirme ve bu sayede ülkemiz finans sektörüne daha 
çok katma değer sağlama amacıyla çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.

Mehmet Cantekin
yönetim Kurulu Başkanı 

(Finansman Şirketleri sektör Temsil Kurulu adına)

yEnİ oyunCulARın sEKTöRE FİnAnsMAn 
sEKTöRü MüŞTERİ sAyısı 2017 yılınDA 
4,3 MİlyonA ulAŞMıŞTıR. 

4,3 milyon müşteri
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YÖNETİM KURULU

ÜST SIRA
Mehmet Cantekin yönetim Kurulu Başkanı Turkcell Finansman A.Ş.
ünal gökmen yönetim Kurulu Başkan vekili garanti Finansal Kiralama A.Ş.
Alpertunga Emecan yönetim Kurulu üyesi Deniz Faktoring A.Ş.
hasan hulki Kara, yönetim Kurulu üyesi garanti Faktoring A.Ş. 
özgür öztürk yönetim Kurulu üyesi orfin Finansman A.Ş.
yiğit özkes yönetim Kurulu üyesi Kapital Faktoring A.Ş.

ORTA SIRA
nilüfer günhan yönetim Kurulu üyesi AlJ Finansman A.Ş.
A. Betül Kurtuluş yönetim Kurulu üyesi strateji Faktoring A.Ş.
sinan çevik yönetim Kurulu üyesi ziraat Finansal Kiralama A.Ş.
Mehmet Karakılıç yönetim Kurulu üyesi İş Finansal Kiralama A.Ş.

ÖN SIRA
Tijen Akdoğan ünver yönetim Kurulu üyesi volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.
Kahraman günaydın yönetim Kurulu üyesi  Deniz Finansal Kiralama A.Ş.
gülay güner yönetim Kurulu üyesi yatırım Finansal Kiralama A.Ş.
M. çağatay Baydar yönetim Kurulu Başkan vekili TEB Faktoring A.Ş.
y. pınar Kitapçı yönetim Kurulu üyesi Koç Finansman A.Ş.
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ÜYE ŞİRKETLER

FİNANSAL KİRALAMA 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 garanti Finansal Kiralama A.Ş.

12 haliç Finansal Kiralama A.Ş.

13 halk Finansal Kiralama A.Ş.

14 ıng Finansal Kiralama A.Ş.

15 İş Finansal Kiralama A.Ş.

16 Mercedes‑Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş.

17 pervin Finansal Kiralama A.Ş.

18 QnB Finans Finansal Kiralama A.Ş.

19 siemens Finansal Kiralama A.Ş.

20 Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

21 vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

22 vFs Finansal Kiralama A.Ş.

23 yapı Kredi Finansal Kiralama A.o.

24 yatırım Finansal Kiralama A.Ş.

25 ziraat Finansal Kiralama A.Ş.

FAKTORİNG SEKTÖRÜ

26 ABC Faktoring A.Ş.

27 Acar Faktoring A.Ş.

28 Ak Faktoring A.Ş.

29 Akdeniz Faktoring A.Ş.

30 Akın Faktoring A.Ş.

31 Anadolu Faktoring A.Ş.

32 Analiz Faktoring A.Ş.

33 Arena Faktoring A.Ş.

34 Atak Faktoring A.Ş.

35 Atılım Faktoring A.Ş.

36 Başer Faktoring A.Ş.

37 Bayramoğlu Faktoring A.Ş.

38 Berg Faktoring A.Ş.

39 C Faktoring A.Ş.

40 Creditwest Faktoring A.Ş.

41 çağdaş Faktoring A.Ş.

42 çözüm Faktoring A.Ş.

43 Deniz Faktoring A.Ş.

44 Destek Faktoring A.Ş.

45 Devir Faktoring A.Ş.

46 Doğa Faktoring A.Ş.

47 Doruk Faktoring A.Ş.

48 Eko Faktoring A.Ş.

49 Ekspo Faktoring A.Ş.

50 Eren Faktoring A.Ş.

51 Fiba Faktoring A.Ş.

52 garanti Faktoring A.Ş.

53 global Faktoring hizm. A.Ş.

54 gsD Faktoring A.Ş.

55 halk Faktoring A.Ş.

56 huzur Faktoring A.Ş.

57 ıng Faktoring A.Ş.

58 İstanbul Faktoring A.Ş.

59 İş Faktoring A.Ş.

60 Kapital Faktoring A.Ş.

61 Kent Faktoring A.Ş.

62 Kredi Finans Faktoring hizm. A.Ş.

63 lider Faktoring A.Ş.

64 Merkez Faktoring A.Ş.

65 Mert Finans Faktoring A.Ş.

66 Mng Faktoring A.Ş.

67 optima Faktoring A.Ş.

68 pamuk Faktoring A.Ş.

69 para Finans Faktoring A.Ş.

70 QnB Finans Faktoring A.Ş.

71 sardes Faktoring A.Ş.

72 strateji Faktoring A.Ş.

73 sümer Faktoring A.Ş.

74 Şeker Faktoring A.Ş.

75 Şirinoğlu Faktoring A.Ş.

76 Tam Faktoring A.Ş.

77 TEB Faktoring A.Ş.

78 Tuna Faktoring A.Ş.

79 ulusal Faktoring A.Ş.

80 vakıf Faktoring A.Ş.

81 vDF Faktoring hizm. A.Ş.

82 yapı Kredi Faktoring A.Ş.

83 yaşar Faktoring A.Ş.

84 yeditepe Faktoring A.Ş.

85 zorlu Faktoring A.Ş.

FİNANSMAN SEKTÖRÜ

86 AlJ Finansman A.Ş.

87 Doruk Finansman A.Ş.

88 Evkur Finansman A.Ş.

89 hemenal Finansman A.Ş.

90 Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.

91 Koç Finansman A.Ş.

92 Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.

93 orfin Finansman A.Ş.

94 Şeker Finansman A.Ş.

95 TEB Finansman A.Ş.

96 Tırsan Finansman A.Ş.

97 Turkcell Finansman A.Ş.

98 vFs Finansman A.Ş.

99 volkswagen Doğuş Finansmanı A.Ş.
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Hakan Gülelçe 
genel sekreter yardımcısı, 
Finansal Kiralama

Filiz Ünal 
genel sekreter yardımcısı, 
Faktoring

Ahmet Candan 
genel sekreter

Vahit Altun 
genel sekreter yardımcısı, 
Finansman

GENEL SEKRETERLİK
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Sevilay Alşar 
Eğitim Direktörü 

Aysun Koçak Gül 
yönetici, Mali ve İdari İşler

Av. Eda Atamer Coşkunsu 
yönetici, Mevzuat ve hukuk 
İşleri 

Janin Ersöz Amiroğlu 
yönetici, Finansal Kiralama 
İktisadi İşletmesi

Sibel Özata Erdoğan 
yönetici, İstatistik ve Ekonomik 
Araştırmalar

Süeda Bekiroğlu 
yönetici, Faktoring İktisadi 
İşletmesi

Nazır Kapusuz 
yönetici, Faktoring İktisadi 
İşletmesi

Özkan Tekeş 
yönetmen, Mali ve İdari İşler 

Gencay Karaman 
yönetmen, Faktoring İktisadi 
İşletmesi 

Elif Azaklıoğlu Görgülü 
uzman, Finansal Kiralama 
İktisadi İşletmesi 

Emre Kırşan 
uzman, Finansal Kiralama 
İktisadi İşletmesi

Gökçe Yılmaz  
uzman yardımcısı, Finansman 
sektörü

Zülfiye Yeşilçimen 
genel sekreter Asistanı

hande Demirkol 
Asistan

Nisa Karakaş 
Asistan, Faktoring İktisadi 
İşletmesi

Ceren İnce 
stajyer Asistan 

Kerim Koca 
ofis çalışanı

Mevlüt Karakuş 
ofis çalışanı

Muzaffer Kırdaal 
ofis çalışanı
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Reel 
sektöre 
finansman

Amacımız: Reel 
sektöre finansman 
yaratılmasına katkı 
sağlamak

Finansal Kurumlar Birliği Faaliyet Raporu 2017 17



FİNANSAL GÖSTERGELER 

FİNANSAL KİRALAMA

 

(milyon TL) 2017 2016 % Değişim

İşlem hacmi 22.568 18.620 %21,2

Aktif Büyüklüğü 58.124 48.499 %19,8

Alacaklar 52.018 44.022 %18,2

Takipteki Alacaklar 3.054 2.939 %3,9

özel Karşılıklar (‑) 1.826 1.818 %0,4

özkaynaklar 8.604 7.801 %10,3

Alınan Krediler 37.778 31.243 %20,9

net Kâr 952 923 %3,2

  

(adet)  

Şirket sayısı 25 26 ‑%3,8

Şube sayısı 139 141 ‑%1,4

personel sayısı 1.453 1.519 ‑%4,3

Müşteri sayısı 57.605 58.373 ‑%1,3

Özkaynak Getirisi %11,6 %12,5 ‑0,9 puan

Aktif Getirisi %1,8 %2,1 ‑0,3 puan

Takipteki Alacaklar %5,5 %6,3 ‑0,7 puan

FAKTORİNG

 

(milyon TL) 2017 2016 % Değişim

İşlem hacmi 145.048 122.761 %18,2

Aktif Büyüklüğü 43.712 33.080 %32,1

Alacaklar 41.599 31.036 %34,0

Takipteki Alacaklar 1.500 1.505 ‑%0,4

özel Karşılıklar (‑) 1.318 1.283 %2,7

özkaynaklar 5.781 5.082 %13,8

Alınan Krediler 31.816 23.502 %35,4

net Kâr 929 670 %38,6

 

(adet)

Şirket sayısı 61 62 ‑%1,6

Şube sayısı 388 360 %7,8

personel sayısı 4.778 4.716 %1,3

Müşteri sayısı 109.658 98.908 %10,9

Özkaynak Getirisi %17,1 %13,9 3,2 puan

Aktif Getirisi %2,4 %2,2 0,2 puan

Takipteki Alacaklar %3,5 %4,6 ‑1,1 puan

22.568 milyon tl

2017 yıl sonu İTİBARıylA FİnAnsAl KİRAlAMA 
ŞİRKETlERİ ToplAM İŞlEM hACMİ 2016 yılınA 
oRAnlA %21,2 oRAnınDA BüyüME İlE 22.568 
Mİlyon Tl’yE ulAŞMıŞTıR. ToplAM FİnAnsAl 
KİRAlAMA AlACAKlARınDA İŞ vE İnŞAAT 
MAKİnElERİ %26,9 İlE En BüyüK pAyı AlıRKEn, 
gAyRİMEnKul %20,7 pAyA sAhİp olMuŞTuR. 

145.048 milyon tl

FAKToRİng ŞİRKETlERİnİn ToplAM İŞlEM 
hACMİ 2016 yılınA göRE %18,2 oRAnınDA 
ARTıŞ İlE 2017 yılı sonu İTİBARıylA 145.048 
Mİlyon Tl olARAK KAyDEDİlMİŞTİR. ToplAM 
İŞlEM hACMİnİn %81,1’İnİ yuRT İçİ, %18,9’unu 
uluslARARAsı FAKToRİng İŞlEMlERİ 
oluŞTuRMAKTADıR. 
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FİNANSMAN

 

(milyon TL) 2017 2016 % Değişim

İşlem hacmi 28.298 22.186 %27,5

Aktif Büyüklüğü 39.113 32.788 %19,3

Alacaklar 34.296 27.857 %23,1

Takipteki Alacaklar 954 937 %1,8

özel Karşılıklar (‑) 513 425 %20,6

özkaynaklar 4.277 2.693 %58,9

Alınan Krediler 30.490 25.535 %19,4

net Kâr 621 346 %79,5

 

(adet)

Şirket sayısı 14 14 %0,0

Şube sayısı 0 0 %0,0

personel sayısı 900 869 %3,6

Müşteri sayısı 4.319.643 2.439.186 %77,1

Özkaynak Getirisi %17,8 %15,8 2,1 puan

Aktif Getirisi %1,7 %1,2 0,6 puan

Takipteki Alacaklar %2,7 %3,3 ‑0,5 puan

TOPLAM

 

(milyon TL) 2017 2016 % Değişim

İşlem hacmi 195.914 163.567 %19,8

Aktif Büyüklüğü 140.948 114.367 %23,2

Alacaklar 127.914 102.914 %24,3

Takipteki Alacaklar 5.508 5.381 %2,3

özel Karşılıklar (‑) 3.656 3.526 %3,7

özkaynaklar 18.663 15.575 %19,8

Alınan Krediler 100.084 80.280 %24,7

net Kâr 2.502 1.939 %29,0

 

(adet)

Şirket sayısı 100 102 ‑%2,0

Şube sayısı 527 501 %5,2

personel sayısı 7.131 7.104 %0,4

Müşteri sayısı 4.486.906 2.596.467 %72,8

Özkaynak Getirisi %14,6 %13,5 1,1 puan

Aktif Getirisi %2,0 %1,9 0,1 puan

Takipteki Alacaklar %4,1 %5,0 ‑0,8 puan

28.298 milyon tl

2017 yılınDA BİR önCEKİ yılA KıyAslA %27,5 
oRAnınDA ARTıŞ KAyDEDEn FİnAnsMAn 
ŞİRKETlERİ ToplAM İŞlEM hACMİ 28.298 Mİlyon 
Tl’yE yüKsElMİŞTİR. 2017 yılınDA AçılAn yEnİ 
KREDİlERİn %83,4’ü BİREysEl vE KuRuMsAl 
TAŞıT KREDİlERİDİR. 

195.914 milyon tl

2017 yılınDA FİnAnsAl KİRAlAMA, FAKToRİng vE 
FİnAnsMAn ŞİRKETlERİnİn ToplAM İŞlEM hACMİ 
%19,8 oRAnınDA ARTıŞlA 195.914 Mİlyon Tl’yE 
yüKsElMİŞTİR.
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FİNANSAL GÖSTERGELER - AKTİFLER

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ - AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 
(Mİlyon Tl)

FAKTORİNG SEKTÖRÜ - AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 
(Mİlyon Tl)

FİNANSMAN SEKTÖRÜ - AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 
(Mİlyon Tl)

FİnAnsAl KİRAlAMA sEKTöRünün 
ToplAM AKTİFlERİ 2017 yılınDA 
%19,8 oRAnınDA BüyüyEREK 58.124 
Mİlyon Tl’yE ulAŞMıŞTıR.

2017 yılınDA %32,1 oRAnınDA 
BüyüyEn FAKToRİng sEKTöRü 
ToplAM AKTİFlERİ 43.712 Mİlyon Tl 
olMuŞTuR.

FİnAnsMAn sEKTöRünün ToplAM 
AKTİFlERİ 2017 yılınDA 39.113 
Mİlyon Tl’yE ulAŞıRKEn %19,3 
oRAnınDA BüyüME gösTERMİŞTİR.

2017: +%19,8

2017: +%32,1

2017: +%19,3

9.976
13.711

17.211
14.64415.749

18.60420.260

28.471
32.578

40.656

48.500

58.124

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%17 YOBB

3.384 3.916 4.680 4.492
6.011

8.869
11.619

15.956

20.283

27.220

32.798

39.113

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%25 YOBB

6.332 7.552 7.794
10.408

14.463 15.617
18.146

21.790

26.515 26.700

 33.090 

43.712

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%19 YOBB

Faaliyet Raporu 2017 Finansal Kurumlar Birliği20



SEKTÖRLERİN KONSOLİDE AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 
(Mİlyon Tl) 2017 yılınDA sEKTöRlERİn 

KonsolİDE AKTİFlERİ %23,2 
oRAnınDA BüyüME sERgİlEyEREK 
140.948 Mİlyon Tl’yE ulAŞMıŞTıR. 
ToplAM AKTİF KÂRlılığı %2,0 
olARAK KAyDEDİlMİŞTİR. 
sEKTöRlERİn ToplAM AKTİFlERİnİn 
2006‑2017 yıllARı ARAsınDAKİ 
yıllıK oRTAlAMA BüyüME oRAnı 
%20’DİR.

2017 yılınDA ToplAM AKTİF 
BüyüKlüğünDE En BüyüK pAy 
%41,2 İlE FİnAnsAl KİRAlAMA 
sEKTöRünün olMuŞTuR.

sEKTöRlER AKTİF BüyüKlüğü 
AçısınDAn TüRK FİnAns 
sEKTöRünün %4,1’İnİ TEMsİl 
ETMEKTEDİR.

4,1

95,9

 Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Toplamı     Bankacılık sektörü

FİNANS SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ KONUM 
(%)

41,2

27,7

31,0

TOPLAM AKTİF BÜYÜKLÜĞÜNÜN SEKTÖREL DAĞILIMI 
(%)

 Finansal Kiralama     Faktoring     Finansman

2017: +%23,2

%41,2

%4,1

19.692
25.17829.68529.543

36.222
43.091

50.025

66.217

79.376

 94.576

114.388

140.949

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%20 YOBB
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FİNANSAL GÖSTERGELER - ALACAKLAR

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ - ALACAKLAR
(Mİlyon Tl)

FAKTORİNG SEKTÖRÜ - ALACAKLAR 
(Mİlyon Tl)

FİNANSMAN SEKTÖRÜ - ALACAKLAR 
(Mİlyon Tl)

FİnAnsAl KİRAlAMA sEKTöRünün 
ToplAM AlACAKlARı 2017 yılınDA 
%18,2 oRAnınDA BüyüyEREK 52.018 
Mİlyon Tl’yE ulAŞMıŞTıR.

2017 yılınDA %34,0 oRAnınDA 
BüyüyEn FAKToRİng sEKTöRü 
ToplAM AlACAKlARı 41.599 Mİlyon 
Tl olMuŞTuR.

FİnAnsMAn sEKTöRünün ToplAM 
AlACAKlARı 2017 yılınDA 34.293 
Mİlyon Tl’yE ulAŞıRKEn %23,1 
oRAnınDA BüyüME gösTERMİŞTİR.

2017: +%18,2

2017: +%34,0

2017: +%23,1

8.480
11.661

14.334
11.066 10.711

15.112
17.154

24.957
29.485

36.718

44.022

52.018

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%18 YOBB

5.107 6.223 5.610
8.351

12.370
14.213

16.328
20.096

24.715

31.027

41.599

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%21 YOBB

3.212 3.683 3.962 3.800
5.374

8.385
10.734

14.475

18.053

 23.825

27.855

34.296

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%24 YOBB

24.994
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SEKTÖRLERİN KONSOLİDE ALACAKLARI 
(Mİlyon Tl) sEKTöRlERİn KonsolİDE AlACAKlARı 

BİR önCEKİ yılA oRAnlA %24,3 
ARTıŞlA 2017 yılı sonu İTİBARıylA 
127.914 Mİlyon Tl’yE yüKsElMİŞTİR. 
sEKTöRlERİn KonsolİDE 
AlACAKlARının 2006‑2017 yıllARı 
ARAsınDAKİ yıllıK oRTAlAMA 
BüyüME oRAnı %20’DİR.

2017 yılınDA ToplAM AlACAKlARDA 
En BüyüK pAy %40,7 İlE FİnAnsAl 
KİRAlAMA sEKTöRününDüR.

sEKTöRlER ToplAM AlACAKlAR 
AçısınDAn TüRK FİnAns 
sEKTöRünDE %5,7’lİK pAyA sAhİpTİR.5,7

94,3

 Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Toplamı     Bankacılık sektörü

FİNANS SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ KONUM 
(%)

40,7

26,8

32,5

TOPLAM ALACAKLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI 
(%)

 Finansal Kiralama     Faktoring     Finansman

2017: +%24,3

%40,7

%5,7

16.799 21.566 23.906 23.217
28.454

37.711
44.217

59.528

72.254

85.537

102.904

127.913

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%20 YOBB
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FİNANSAL GÖSTERGELER - ÖZKAYNAKLAR

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ - ÖZKAYNAKLAR
(Mİlyon Tl)

FAKTORİNG SEKTÖRÜ - ÖZKAYNAKLAR 
(Mİlyon Tl)

FİNANSMAN SEKTÖRÜ - ÖZKAYNAKLAR 
(Mİlyon Tl)

FİnAnsAl KİRAlAMA sEKTöRünün 
ToplAM özKAynAKlARı 2017 yılınDA 
%10,3 oRAnınDA BüyüyEREK 8.604 
Mİlyon Tl’yE ulAŞMıŞTıR.

2017 yılınDA %13,8 oRAnınDA 
BüyüyEn FAKToRİng sEKTöRü 
ToplAM özKAynAKlARı 5.781 
Mİlyon Tl olMuŞTuR.

FİnAnsMAn sEKTöRünün ToplAM 
özKAynAKlARı 2017 yılınDA 4.277 
Mİlyon Tl’yE ulAŞıRKEn %58,9 
oRAnınDA BüyüME gösTERMİŞTİR.

2017: +%10,3

2017: +%13,8

2017: +%58,9

1.983
2.465

3.053
3.498

3.853 4.177
4.614

5.344
6.093

6.930

7.800

8.604

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%14 YOBB

1.758
2.005

2.376 2.493
2.940

3.377
3.856 4.015

4.442

5.085

5.781

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%11 YOBB

238 301 377 400 469 606
904

1.215
1.393

1.701

2.705

4.277

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%30 YOBB

4.606
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SEKTÖRLERİN KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARI 
(Mİlyon Tl) sEKTöRlERİn KonsolİDE 

özKAynAKlARı 2017 yılınDA 2016 
yılınA göRE %19,8 oRAnınDA 
ARTARAK 18.663 Mİlyon Tl’yE 
ulAŞMıŞTıR. özKAynAK KÂRlılığı 
İsE %14,6’yA yüKsElMİŞTİR. 
sEKTöRlERİn KonsolİDE 
özKAynAKlARının 2006‑2017 
yıllARı ARAsınDAKİ yıllıK 
oRTAlAMA BüyüME oRAnı %15’TİR.

2017 yılınDA ToplAM 
özKAynAKlARDA En BüyüK pAy 
%46,1 İlE FİnAnsAl KİRAlAMA 
sEKTöRününDüR.

sEKTöRlER özKAynAK 
BüyüKlüğü AçısınDAn TüRK 
FİnAns sEKTöRünün %4,9’unu 
oluŞTuRMAKTADıR.

4,9

95,1

 Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Toplamı     Bankacılık sektörü

FİNANS SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ KONUM 
(%)

46,1

22,9

31,0

TOPLAM ÖZKAYNAKLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI 
(%)

 Finansal Kiralama     Faktoring     Finansman

2017: +%19,8

%46,1

%4,9

3.979
4.772 

5.806 6.391
7.262

8.160
9.374

10.574
11.928

13.237

15.590

18.662

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%15 YOBB
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FİNANSAL GÖSTERGELER - NET KÂR

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ - NET KÂR
(Mİlyon Tl)

FAKTORİNG SEKTÖRÜ - NET KÂR 
(Mİlyon Tl)

FİNANSMAN SEKTÖRÜ - NET KÂR 
(Mİlyon Tl)

FİnAnsAl KİRAlAMA sEKTöRünün 
ToplAM nET KÂRı 2017 yılınDA %3,2 
oRAnınDA BüyüyEREK 952 Mİlyon 
Tl’yE ulAŞMıŞTıR.

2017 yılınDA %38,6 oRAnınDA 
BüyüyEn FAKToRİng sEKTöRü 
ToplAM nET KÂRı 929 Mİlyon Tl 
olMuŞTuR.

FİnAnsMAn sEKTöRünün ToplAM 
nET KÂRı 2017 yılınDA 621 Mİlyon 
Tl’yE ulAŞıRKEn %79,5 oRAnınDA 
BüyüME gösTERMİŞTİR.

2017: +%3,2

2017: +%38,6

2017: +%79,5

363 348

597 583

466
510

443 450
526

809

922 952

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%9 YOBB

491
427 442

330

412
493

610

498

616
665

929

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%6 YOBB

46 50
7 9

53
105

154 177
214

356 358

621

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014

%27 YOBB

378
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SEKTÖRLERİN KONSOLİDE NET KÂRI 
(Mİlyon Tl) 2017 yılı sonu İTİBARıylA 

sEKTöRlERİn KonsolİDE nET 
KÂRı BİR önCEKİ yılA oRAnlA 
%29,0 ARTıŞlA 2.502 Mİlyon Tl’yE 
çıKMıŞTıR. 2006‑2017 yıllARı 
ARAsınDA sEKTöRlERİn ToplAM 
nET KÂRı oRTAlAMA %10 oRAnınDA 
ARTıŞ gösTERMİŞTİR.

2017 yılınDA ToplAM 
özKAynAKlARDA En BüyüK pAy 
%38,0 İlE FİnAnsAl KİRAlAMA 
sEKTöRününDüR.

sEKTöRlER yARATTıKlARı nET KÂR 
İlE TüRK FİnAns sEKTöRünDE %4,8 
oRAnınDA pAy AlMıŞlARDıR.4,8

95,2

 Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Toplamı     Bankacılık sektörü

FİNANS SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ KONUM 
(%)

38,0

24,8

37,1

TOPLAM NET KÂRIN SEKTÖREL DAĞILIMI 
(%)

 Finansal Kiralama     Faktoring     Finansman

2017: +%29,0

%38,0

%4,8

900 824

1.046
922 932

1.108
1.208

1.125

1.356
1.543

1.945 

2.502

2006 2008 2010 20122007 2009 2011 2013 2015 2016 20172014
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DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDE BÜYÜME (2016-2019) (%)

Gerçekleşme Tahmin Projeksiyon
2016 2017 2018 2019

DÜNYA EKONOMİSİ 3,2 3,7 3,9 3,9
Gelişmiş Ülkeler 1,7 2,3 2,3 2,2
ABD 1,5 2,3 2,7 2,5
Avrupa (Euro Alanı) 1,9 2,5 2,3 2,0

Almanya 1,8 2,4 2,2 2,0
Fransa 1,2 1,8 1,9 1,9
İtalya 0,9 1,6 1,4 1,1
İspanya 3,3 3,1 2,4 2,1

Japonya 0,9 1,8 1,2 0,9
İngiltere 1,9 1,7 1,5 1,5
Kanada 1,4 3,0 2,3 2,0
Diğer gelişmiş ülkeler 2,3 2,7 2,6 2,6
Gelişmekte Olan Ülkeler 4,4 4,7 4,9 5,0
Rusya ‑0,2 1,8 1,7 1,5
Gelişmekte Olan Avrupa 3,2 5,2 4,0 3,8
Gelişmekte Olan Asya 6,4 6,5 6,5 6,6
çin 6,7 6,8 6,6 6,4
hindistan 7,1 6,7 7,4 7,8
Orta Doğu ve Kuzey Afrika 4,9 2,5 3,6 3,5
Latin Amerika -0,7 1,3 1,9 2,6

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

IMF, KÜRESEL BÜYÜME TAhMİNLERİNİ YÜKSELTTİ.

Küresel Ekonomik görünüm raporunun ocak ayı 
güncellemesinde ıMF, küresel büyüme tahminlerini yukarı 
yönlü revize etmiştir. Kuruluşun 2018 yılı için Ekim ayı 
raporundakilere kıyasla daha iyimser öngörülere sahip olduğu 
izlenmiştir. İspanya ve İngiltere dışındaki gelişmiş ekonomilere 
dair büyüme tahminlerini yükselten ıMF’nin özellikle ABD 
büyümesine yönelik yaptığı yukarı yönlü güncellemeler dikkat 

çekmiştir. ıMF, revizyonların artan küresel büyüme ivmesini ve 
ABD vergi politikasında yaşanan değişikliği yansıttığını ifade 
etmiştir. ıMF ayrıca, gelişmekte olan Avrupa ülkeleri arasında 
Türkiye ve polonya’nın performansının önümüzdeki dönemde 
tahminleri aşabileceğini öngörmüştür. 

Dünya hasılasının 3/4’ünü teşkil eden 120 ülkenin, 2010 
yılından bu yana senkronize olarak en güçlü performanslarını 
gösterdiklerini ifade eden ıMF, küresel büyüme hızını 2017 için 
%3,7 tahmin ederken, 2018 ve 2019 için de tahminlerini %3,9 
olarak yenilemiştir. 

ıMF, KüREsEl BüyüME hızını 2017 İçİn %3,7 
TAhMİn EDERKEn, 2018 vE 2019 İçİn DE 
TAhMİnlERİnİ %3,9 olARAK yEnİlEMİŞTİR. 

%3,7

Kaynak: ıMF World Economic outlook (uluslararası para Fonu Dünya Ekonomik görünümü Raporu), ocak 2018
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ABD EKONOMİSİ 2017 YILINDA DA BÜYÜME İVMESİNİ 
DEVAM ETTİRMİŞTİR. 

2017 yılında ABD ekonomisinde iktisadi faaliyette olumlu 
görünümün sürerken, istihdamdaki olumlu gelişmelere karşılık 
enflasyon göstergeleri görece zayıf seyretmektedir. 2016 
yılında %1,6 büyüme kaydeden ABD ekonomisi 2017 yılında 
%2,3’lük bir büyüme performansı göstermiştir.

Fed, 2016 yılı sonunda başladığı faiz artırımlarını öngörülere 
uygun olarak 2017 yılında da sürdürmüş; piyasaları 
şaşırtmayarak sözü verilen üç faiz artışını gerçekleştirmiştir. 

13 Aralık 2017 tarihinde Fed Başkanı Janet yellen’in 
görevinden ayrılmadan önceki son toplantısında açıklanan 
faiz oranı 25 baz puan artırılarak, %1,25‑1,50 aralığına 
yükseltilmiştir.

Başkan yellen toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2018 yılı için 
%2,1’den %2,5’e revize edilen büyüme rakamlarının büyük 
ölçüde maliye politikasında beklenen genişlemeci adımları 
yansıttığını belirtmiştir.

EURO BÖLGESİ SON 10 YILIN EN GÜÇLÜ BÜYÜMESİNİ 
SERGİLEDİ.

Euro Bölgesi’nde Brexit süreci ve seçimlerle yoğunlaşan siyasi 
gündeme rağmen ekonomik aktivite istikrarlı bir şekilde 
toparlanma kaydetmiştir.

Euro Bölgesi’nde ve AB’de mevsimsel etkilerden arındırılmış 
büyüme oranları yıllık bazda sırasıyla %2,3 ve %2,4 olarak 
belirlenmiştir. 2016 yılında bu oranlar sırasıyla %1,8 ve %2 
seviyesindeydi. 

Ekonomik aktivitede bölge genelinde hissedilen iyileşme ile 
birlikte istihdam piyasasında da iyileşmeler göze çarpmaktadır. 
Avrupa İstatistik ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, Euro 
Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı, 2017 yılı 
Aralık ayında bir önceki aya göre değişmeyerek %8,7 ile ocak 
2009’dan bu yana olan en düşük seviyede kalmaya devam 
etmiştir. Avrupa Birliği’ndeki (AB) işsizlik oranı da, Aralık 
ayında %7,3 ile Ekim 2008’den beri görülen en düşük seviyeyi 
görmüştür.

öte yandan, bölgede enflasyon oranı ECB’nin “orta vadede 
%2’nin hemen altı olan” hedefinin gerisinde kalmaya devam 
ederken yıllık TüFE artışı Aralık’ta %1,4’e inmiştir. 

2016 yılınDA %1,6 BüyüME KAyDEDEn ABD 
EKonoMİsİ 2017 yılınDA %2,3’lüK BİR BüyüME 
pERFoRMAnsı gösTERMİŞTİR.

%2,3

Diğer gelişmiş ülke merkez bankalarına kıyasla gevşek para 
politikası uygulamalarına daha geç başlayan Avrupa Merkez 
Bankası (ECB), ocak ve Ekim toplantılarında varlık alım 
programını küçültme kararı alarak 2017 yılı itibarıyla para 
politikasında normalleşme doğrultusunda ilk adımlarını 
atmıştır.

AB’nin en güçlü ekonomisi konumundaki Almanya’da Eylül 
ayındaki seçimlerin ardından koalisyon çalışmaları, partilere 
koalisyon kurmaları için verilen sürenin dolmasıyla sonuçsuz 
kalmış ve süreç 2018 yılının ilk aylarına uzamıştır. Bu gelişme 
Euro üzerindeki baskıları bir miktar artırmıştır. Euro Bölgesi’ne 
yönelik risk iştahını olumsuz etkileyen siyasi gelişmelere 
rağmen ABD dolarındaki güç kaybına ek olarak Euro 
Bölgesi’nde ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu görünüm ile 
birlikte EuR/usD paritesinde yükselme eğilimi izlenmektedir.

BREXİT SÜRECİNDE YENİ BİR AŞAMAYA GELİNMİŞTİR.

İngiltere Başbakanı May’in 28 Kasım’daki görüşmede AB 
yetkilileri tarafından hazırlanan İngiltere’nin AB’ye ödeyeceği 
Brexit tazminatı taslağını prensipte kabul etmesi çıkış 
müzakerelerinde yeni bir aşamaya geçilmesini kolaylaştırmıştır. 
görüşmelerde gelişme kaydedilmiş olması İngiliz sterlinin ABD 
doları karşısında hızlı değer kazanmasını sağlamıştır. İngiltere 
Merkez Bankası’nın (BoE) bankalara yönelik 2017 stres testi 
sonuçlarının sert bir Brexit senaryosuna karşı bankacılık 
sisteminin dayanıklı olduğuna işaret ettiğini açıklaması da 
ülke ekonomisine ilişkin iyimser beklentileri desteklemiştir. 
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DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

hAM PETROL FİYATLARI 2017’DE GÜÇLÜ TALEP, 
AZALAN STOKLAR VE PETROL ÜRETİCİSİ ÜLKELERİN ARZ 
KISITLAMALARI NEDENİYLE YILLIK BAZDA ORTALAMA 
%23,8 YÜKSELMİŞTİR. 

Arz fazlasına yönelik endişelerin sürmesine karşılık petrol 
üreticisi ülkelerin 2016 yıl sonuna doğru aldıkları üretim 
kesintisi kararının geçerlilik süresini 2017 yılında iki kez 
uzatması petrol fiyatlarına yukarı yönlü destek sağlamıştır. 
Ayrıca, küresel iktisadi faaliyetteki olumlu büyüme 
performansı da 2017 yılında petrol fiyatlarının yukarı yönlü 
hareketini desteklemiştir. Kasım ayı sonundaki toplantısında 
opEC üretim kesintilerini Mart 2018’den 2018 sonuna kadar 
uzatma kararı almıştır.

ham petrol fiyatlarının, verimliliği giderek artan ABD kaya 
petrolü üretimine rağmen, güçlü talep ve üretici ülkelerin 
üretim kısıntısı kararının etkisiyle güçlü seyrini koruması 
beklenmektedir. opEC ve Rusya başta olmak üzere petrol 
üreticisi ülkelerin üretim kısıntısını derinleştirme yönünde 
atabilecekleri yeni adımlar ve üretici ülkelerde arzı kesintiye 
uğratabilecek jeopolitik riskler enerji fiyatları üzerindeki yukarı 
yönlü riskler arasında yer almaktadır.

Diğer emtia fiyatlarının da 2016 yılında yakaladıkları 
toparlanma eğilimini aralıklarla da olsa sürdürdüğü 
görülmektedir. petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarında 
gözlenen söz konusu yükselişler, emtia ihracatçısı ülke 
ekonomileri ve uzun süreli düşük enflasyon sorunuyla karşı 
karşıya olan gelişmiş ülkeler için olumlu bir tablo çizmektedir.

ÇİN’DE EKONOMİK BÜYÜME 2017 YILINDA İVME 
KAZANDI.

2017 yılında çin ekonomisi %6,9’luk bir büyüme oranı 
yakalamış, böylece yıllık büyüme son yedi yıldır ilk defa 
hız kazanmıştır. Ekonominin bu performansında ihracatın 
katkısı dikkat çekerken, yüksek borç stoku ve hava kirliliği 
gibi sorunlarla mücadele edilen çin’de 2017’de ekonomik 
genişlemenin tahminleri aşması iktisadi faaliyete dair 
endişeleri de hafifletmiştir. 

2017 YILINDA JAPONYA EKONOMİSİ %1,6 BÜYÜDÜ. 

uygulanan gevşek para politikasının yanı sıra küresel talepteki 
canlanmanın ihracatı desteklemesi Japonya’da iktisadi 
faaliyete yönelik olumlu bir görünüm sunmaktadır. 2017’nin 
son çeyreğinde Japonya’da ekonomik büyüme %0,5 ile 
beklentilerin bir miktar altında kalsa da, yıl genelinde büyüme 
%1,6’ya ulaşmıştır. Böylece, Japonya ekonomisi 2013’ten bu 
yana en hızlı büyümesini kaydetmiştir.

2017 yılınDA çİn EKonoMİsİ %6,9’luK BİR 
BüyüME oRAnı yAKAlAMıŞ, BöylECE yıllıK 
BüyüME son yEDİ yılDıR İlK DEFA hız 
KAzAnMıŞTıR.

%6,9

hAM PETROL (usD/varil) EMTİA FİYATLARI GENEL ENDEKSİ (2010=100)
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TüRKİyE EKonoMİsİ yıl BAzınDA %7,4 BüyüME 
KAyDEDEREK g20 ülKElERİ ARAsınDA İlK sıRAyA 
yERlEŞMİŞTİR.

%7,4

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEDE YENİ BİR BAŞARI 
hİKAYESİ YAZDI.

2017 yılının ilk ve ikinci çeyreğindeki %5,4’lük büyümenin 
ardından, üçüncü çeyrekteki %11,3’lük rekor büyümeye 
imza atan Türkiye ekonomisi son 6 yılın en güçlü büyüme 
performansını sergilemiştir. Ekonomi, yılın son çeyreğinde 
ise zincirlenmiş hacim endeksine göre bir önceki yılın aynı 
dönemine kıyasla %7,3 ile beklentiler paralelinde büyümüştür. 
Türkiye ekonomisi yıl bazında %7,4 büyüme kaydederek g20 
ülkeleri arasında ilk sıraya yerleşmiştir.

2017’de yakalanan büyüme ivmesinde teşvik paketlerinin ve 
özellikle de Kredi garanti Fonu (KgF) kapsamında kullandırılan 
kredilerin desteğiyle iç tüketimde ve yatırımlarda yaşanan 
canlanma belirleyici olmuştur. Düşük baz etkisi de 2017 yılında 
büyümenin yüksek düzeylere ulaşmasında rol oynamıştır. 

harcamalar yöntemine göre gsyh’ye bakıldığında özel 
tüketim harcamalarının yıl genelinde büyümeyi yukarı çeken 
temel unsur olduğu görülmektedir. yılın ilk çeyreğinde gsyh 
büyümesine en yüksek katkı net ihracattan, ikinci çeyreğinde 
ise yatırım harcamalarından gelmiştir. yılın üçüncü çeyreğinde 
ise tüketim harcamaları, ikinci çeyrekteki 1,9’luk katkısının 
ardından büyümeye 7 puan katkı yapmış; bu katkı dördüncü 
çeyrekte ise 4,1 puan olmuştur. 

Yıl
GSYh 

(Cari fiyatlarla milyon TL) Cari Değişim (%) Büyüme hızı (%)
Kişi Başına GSYh 

(ABD doları)
2010 1.160.014 16,1 8,5 10.560

2011 1.394.477 20,2 11,1 11.205

2012 1.569.672 12,6 4,8 11.588

2013 1.809.713 15,3 8,5 12.480

2014 2.044.466 13,0 5,2 12.112

2015 2.337.530 14,3 6,1 11.014

2016 2.608.526 12,0 3,2 10.807

2017 3.104.907 19,0 7,4 10.597

GSYh BÜYÜME (%)
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DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

2017 yılında üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla 
(gsyh), cari fiyatlarla bir önceki yıla göre %19 oranında 
artarak 3.105 milyar Tl (851 milyar ABD doları) olmuştur.

2017 yılında kişi başına gsyh cari fiyatlarla 38.660 Tl, ABD 
doları cinsinden 10.597 ABD doları olarak hesaplanmıştır.

İŞSİZLİK ORANI ARALIK DÖNEMİNDE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ. 

İşgücü piyasası güçlü performansını Aralık döneminde de 
sürdürmüş, işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 
2,3 puan gerileyerek %10,4 gerçekleşmiştir. Toplam istihdamın 
özellikle hizmetler sektörünün desteğiyle 1,6 milyon kişi 
artması işsizlik oranındaki gerilemede belirleyici olmuştur. 
öte yandan, işgücüne katılım oranının bir önceki yıla göre 
yüksek seviyesi işsizlik oranındaki düşüş hızını bir miktar 
sınırlandırmıştır. 15‑24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta 
işsizlik oranının 4,8 puan azalarak %19,2 ile Mayıs 2016 
döneminden bu yana en düşük düzeyine gerilemesi dikkat 
çekmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre 
de işsizlik oranı aylık bazda 0,2 puan azalışla %9,9 ile tek 
hanelere gerileyerek 1,5 yılı aşkın bir sürenin en düşük 
seviyesine inmiştir.

TÜKETİCİ ENFLASYONUNDA YIL BOYUNCA YUKARI YÖNLÜ 
hAREKETLİLİK YAŞANDI.

Tüketici enflasyonu, Türk lirasının döviz kuru sepeti 
karşısındaki değer kaybı ve başta petrol olmak üzere ithalat 
fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 2017 yılını %11,92 seviyesinde 
tamamlamış, böylece 2003 bazlı serinin en yüksek yıl sonu 
enflasyonu gerçekleşmiştir 

İşlenmemiş gıda ve alkol‑tütün dışı tüketici enflasyonunun 
öngörülenden daha yüksek seyrettiği bu dönemde gıda 
enflasyonu da %13,79’a ulaşarak projeksiyonların önemli 
ölçüde üzerinde kalmıştır. çeşitli mal ve hizmetler %12,77, ev 
eşyası %12,74 ve sağlık %11,90 ile artışın yüksek olduğu diğer 
ana harcama gruplarıdır.

yurt içi üretici fiyat endeksi (yİ‑üFE) ise 2017 yılı Aralık 
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15,47, on iki aylık 
ortalamalara göre %15,82 artış göstermiştir.

özel tüketim harcamaları yıl genelinde de büyümeye 3,7 
puan katkı sağlamıştır. özel tüketim harcamalarının ardından 
yatırım harcamaları 2017’de büyümeyi önemli ölçüde 
desteklemiş; dördüncü çeyrekte inşaat yatırımları hız kesmekle 
birlikte yıl genelinde büyümeyi güçlü bir şekilde yukarı 
çekmiştir.

üretim yöntemine göre de, 2017 büyümesine en yüksek 
katkı turizmdeki toparlanmaya da bağlı olarak 4,1 puan ile 
hizmetler sektöründen gelirken, sanayi sektörü büyümeyi 
1,8 puan yukarı çekmiştir. 2017’de inşaat ve tarım sektörleri 
büyümeye sırasıyla 0,7 ve 0,3 puan katkı sağlamıştır. 
geçtiğimiz yıl büyümeyi 0,2 puan aşağı çeken tarım kesiminin 
pozitif katkı sağlaması dikkat çekicidir.

TüKETİCİ EnFlAsyonu, TüRK lİRAsının Dövİz 
KuRu sEpETİ KARŞısınDAKİ DEğER KAyBı 
vE BAŞTA pETRol olMAK üzERE İThAlAT 
FİyATlARınDAKİ ARTıŞlAR nEDEnİylE 2017 yılını 
%11,92 sEvİyEsİnDE TAMAMlAMıŞTıR.

%11,92
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DIŞ TİCARET AÇIĞINDA GENİŞLEME EĞİLİMİ GÖZLENDİ.

2017 yılı genelinde dış ticaret açığında gözlenen genişleme, 
%36,8 oranında hızlı bir artışla sonuçlanmış, yıl sonu 
itibarıyla dış ticaret açığı 76,7 milyar ABD doları olarak 
kaydedilmiştir. Bu dönemde petrol fiyatlarındaki yükseliş, altın 
ticaretinin seyri ve ekonomiyi destekleme yönünde alınan 
kararların etkisiyle yurt içi iktisadi faaliyette kaydedilen güçlü 
performans ithalatın hızlı artmasında etkili olmuştur. 

TüİK tarafından açıklanan dış ticaret verilerine göre 2017 
yılında ihracat %10,2 artışla 157 milyar ABD doları, ithalat ise 
%17,7 artışla 234 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2017 sonunda %67,2’ye 
düşmüştür.

Enerji ve altın hariç dış ticaret açığı ise 12 aylık toplamda 
37,3 milyar ABD doları seviyesinde sabit kalmıştır. Enerji 
fiyatlarında yaşanan artışın yanı sıra ekonomik büyümeye 
katkısı önemli olan ara malı ithalatının 2016 yılı Kasım 
ayından beri yükselişe geçmesinden de anlaşılacağı 
gibi ekonomik aktivitede geçen yıla göre toparlanma 
yaşanmaktadır. yurt içi gelişmeler olarak bakıldığında 
Kredi garanti Fonu (KgF) kapsamında kredi kullandırımının 
hızlanması ekonomik aktivitedeki canlanmanın önemli 
bir etkeni olurken, AB ülkelerinde yaşanan toparlanma da 
dış ticaretimizde etkili olan bir diğer önemli unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
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DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

2017 yılınDA CARİ AçıK %42,1 ARTARAK 47,1 
MİlyAR ABD DolARı olMuŞTuR.

47,1 milyar abd dolarI

 Doğrudan yatırımlar     portföy yatırımları     Diğer yatırımlar     Cari İşlemler Açığı

CARİ İŞLEMLER hESABI VE FİNANS hESABI (nET) (12 AylıK, MİlyAR ABD DolARı)
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CARİ AÇIKTAKİ YÜKSELİŞ BELİRGİNLEŞTİ.

2017 yılında cari açık %42,1 artarak 47,1 milyar ABD doları 
olmuştur. Bu dönemde cari açıkta kaydedilen 14 milyar 
ABD dolarlık genişlemenin 12 milyar ABD dolarlık kısmı net 
altın ithalatından kaynaklanmıştır. Brent türü ham petrol 
fiyatının yıllık bazda yaklaşık %25 oranında artması da cari 
açık üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmuştur. net enerji 

ve altın ticareti hariç tutulduğunda cari açık 4,3 milyar ABD 
dolarına gerilemektedir. 2017’de yükselen turizm gelirleri 
ise cari açıktaki genişlemeyi sınırlandırmıştır. Bir önceki yıla 
göre %285,6 oranında artan portföy yatırımları 2017’de 
24,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşerek cari açığın 
finansmanında önemli rol oynamıştır. net doğrudan yatırımlar 
ise bu dönemde %20,3 gerileyerek 8,1 milyar ABD doları 
gerçekleşmiştir. 

12.2017
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DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ

(milyon ABD doları) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

İhracat (FoB) 134.907 152.462 151.803 157.610 143.839 142.530 157.020

İthalat (CıF) 240.842 236.545 251.661 242.177 207.234 198.618 233.800

Dış Ticaret Dengesi ‑105.935 ‑84.083 ‑99.859 ‑84.567 ‑63.395 ‑56.089 ‑76.780

Dış Ticaret hacmi 375.749 389.007 403.464 399.787 351.073 341.148 390.819

Dış Ticaret hacmi / gsyh (%) 45,2 44,7 42,5 42,9 40,8 39,5 45,9

İhracat / İthalat (%) 56 64,5 60,3 65,1 69,4 71,8 67,2

Enerji İthalatı 54.117 60.116 55.916 54.889 37.842 27.167 37.204

Brent petrol varil Fiyatı (ABD doları) 113,4 112 109,4 97,5 52,4 43,5 54,2

Cari İşlemler Dengesi ‑74.402 ‑47.963 ‑63.642 ‑43.644 ‑32.109 ‑33.137 ‑47.100

Cari İşlemler Dengesi / gsyh (%) ‑8,9 ‑5,5 ‑6,7 ‑4,7 ‑3,7 ‑3,8 ‑5,5

Altın hariç Cari İşlemler Dengesi ‑69.624 ‑53.672 ‑51.863 ‑39.748 ‑36.064 ‑34.927 ‑37.128

Altın hariç Cari İşlemler Dengesi / gsyh (%) ‑8,4 ‑6,2 ‑5,5 ‑4,2 ‑4,2 ‑4 ‑4,4

seyahat gelirleri 25.054 25.345 27.997 29.552 26.616 18.743 22.478

net Doğrudan yatırım ‑13.812 ‑9.638 ‑9.927 ‑6.069 ‑12.906 ‑10.196 ‑8.128

Doğrudan yatırım girişi 16.182 13.744 13.563 13.119 18.002 13.343 10.830

TCMB Brüt Döviz Rezervleri 78.458 99.923 110.928 106.902 92.922 92.209 84.111
TCMB Toplam Rezervler 110.511 137.488 147.850 141.824 128.047 129.684 136.076
Kaynak: TüİK, TCMB

ARTAN BÜTÇE hARCANMALARINA KARŞILIK BÜTÇE 
DİSİPLİNİ KORUNUYOR. 

2017 yılının tamamında iktisadi faaliyetteki canlanmanın 
desteğiyle vergi gelirleri yılsonu hedefinin 25 milyar Tl, ovp 
tahmininin ise 15,5 milyar Tl üzerinde gerçekleşmiştir. vergi 
gelirlerindeki güçlü performansta tahakkuk ettirilen vergilerin 
%94’ünün tahsil edilmesi de etkili olmuştur. Bu dönemde 
Tl’deki zayıflamanın da etkisiyle ithalde alınan KDv gelirleri 
yaklaşık %30 genişleyerek vergi gelirlerine en yüksek katkıda 
bulunan kalem olurken, kurumlar vergisi de Aralık ayındaki 
gerilemesinin aksine yıl genelinde bütçe dengesine önemli 
destek sağlamıştır. Diğer taraftan, 2017 yılı boyunca dahilde 
alınan KDv’nin zayıf seyrettiği görülmüştür.

2017 yılsonu gerçekleşmeleri son dönemde benimsenen 
genişleyici maliye politikalarına rağmen mali disiplinin büyük 
ölçüde korunduğuna işaret etmektedir. Bütçe açığı 47,4 milyar 
Tl olurken 2016 yılsonunda %1,1 düzeyinde olan bütçe 
açığının gsyh’ye oranını 2017 yılında %2’ye yükselmiştir.

Kaynaklar: ıMF, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı, TüİK, TCMB 
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Sektörel     
gelişime

Amacımız: En iyi 
uygulamalarla 
sektörel gelişime katkı 
sağlamak

katkı
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MFKs özetle;

• Faktoring şirketleri ve bankalar tarafından kullanılır,
• Aynı alacağın birden fazla temlik ve finansmanını önler, 
• online ve gİB’in e‑Fatura sistemi ile entegre çalışır,
• e‑Fatura ve e‑Arşivlerin doğruluğunu gİB entegrasyonu ile 

teyit eder, 
• satıcı ve alıcı firmaların TCKn ve vKn bilgilerinin 

doğrulanmasını sağlar, 
• Alacağa konu belgelere ait ödeme ve tahsilat bilgilerinin 

takibini sağlar,
• Faktoring sektörüne ait temlik edilen tüm alacak belge 

bilgilerinin kaydını tutar,
• sektörel raporlama hizmeti sunar.

MFKS İLE DÜNYAYA ÖRNEK OLUYORUZ. 

2017 yıl sonu itibarıyla MFKs’ye 61 faktoring şirketi ve 19 
bankanın finansmanına aracılık ettikleri ticari alacakları kayıt 
edilmiştir.

Dünyada ilk kez ülkemizde kurulan bu kapsamlı uygulama, 
yurt dışına örnek gösterilmekte ve dünyada faktoring 
sektörüne yeni bir perspektif kazandırmaktadır. 

MFKs verilerine göre; sistemin kuruluşundan itibaren toplam 
17 milyon fatura ve alacak belgesi sisteme kaydedilmiştir. 
350 bin adet riskli işlem önlenmiştir. sistem kurulduğunda 
%20 oranında olan e‑fatura adedi, bugün %53’e ulaşmıştır. 
E‑fatura kullanımındaki artış trendi devam etmektedir. 

e‑Belge adet oranı;

• 2015 yıl sonu ortalaması %35, 
• 2016 yıl sonu ortalaması %45,
• 2017 yıl sonu ortalaması %53 seviyesindedir.
,

2017 YILI FAALİYETLERİ

ÖNEMLİ PROJE VE GELİŞMELER

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİ 

Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini tek 
çatı altında toplayan FKB, 6361 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 
Kanunun Birliğe verdiği önemli görevlerden biri faktoring 
işlemlerinde kullanılan fatura ve fatura benzeri belgelerin 
kaydedildiği Merkezi Fatura Kaydı sistemi’ni (MFKs) kurmaktır. 

Kayıt içi ekonomiyi destekleyen ve çifte finansmanı engelleyen 
MFKs, FKB çatısı altında faktoring sektörü tarafından 
kurularak, ocak 2015’te faaliyete geçmiştir.

Faktoringe konu olan alacaklar ile ilgili her türlü belge ve bilgi 
MFKs’ye kaydedilmektedir. Kayıt esnasında yapılan mükerrerlik 
ve tutar aşımı kontrolleri sayesinde mükerrer finansmanın 
önüne geçilmektedir.

2017 sonu verilerine göre; MFKs kurulduğundan bu yana 
350 bin adet riskli işlemin önüne geçilerek, mükerrer 
finansman önlenmiştir. 

gelir İdaresi Başkanlığı (gİB) ile yapılan entegrasyon sayesinde 
sisteme kaydedilen e‑Faturaların doğruluğu gİB’den teyit 
edilmektedir. 

2017 sonu vERİlERİnE göRE; MFKs 
KuRulDuğunDAn Bu yAnA 350 Bİn ADET 
RİsKlİ İŞlEMİn önünE gEçİlEREK, MüKERRER 
FİnAnsMAn önlEnMİŞTİR. 

350 bin
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GİB ENTEGRASYONU İLE 2,4 MİLYON E-BELGENİN 
DOĞRULUĞU TEYİT EDİLDİ.

gİB ile yapılan entegrasyon sayesinde MFKs’nin açılış 
tarihinden bu yana sisteme kaydedilen e‑Faturaların 
doğruluğu gİB’den teyit edilmektedir. 2017 yılında 
2,4 milyon adet e‑fatura ve a‑arşiv belgelerinin doğruluğu bu 
entegrasyon sayesinde yapılmıştır. 
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Belge Tipi Adet Ortalama Belge 
Tutarı

Adet Oran 
(%)

e‑Arşiv 318.713 9.789 6
e‑Fatura 2.065.245 39.908 37
Matbu Belge 3.178.437 24.114 57
Genel Toplam 5.562.395 29.157 100

BELGE TİPİ BAZINDA ADET VE ORAN

Kategori Adet Tutar 
(TL)

Ortalama Belge 
Tutarı (TL)

Adet Oran 
(%)

Tutar Oran 
(%)

İhracat 370.952 30.736.442.650 82.858 7 19
İthalat 4.044 1.627.448.614 402.435 0 1
yurt İçi 5.187.399 129.820.963.061 25.026 93 80
Genel Toplam 5.562.395 162.184.854.325 29.157 100 100

KATEGORİ BAZINDA ADET VE ORAN
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2017 YILI FAALİYETLERİ

MERKEZİ FATURA KAYDI SİSTEMİ (MFKS) – TAŞINIR 
REhNİ SİCİL SİSTEMİ (TARES) ENTEGRASYONU

gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Finansal Kiralama, Faktoring 
ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi 
arasında, Merkezi Fatura Kaydı sistemi (MFKs) ile Taşınır Rehni 
sicil sistemi (TAREs) arasında entegrasyonun sağlanması için 
18 Aralık 2017’de protokol imzalanmıştır.

TAREs; rehin sözleşmelerinin tescil, değişiklik ve terkini, rehinli 
taşınır varlık ile rehin hakkının devri ve boşalan dereceye 
geçme hakkının tescili ile tescil edilen hususların sorgulanması 
ve bunlara ilişkin belge oluşturulması işlemlerinin 
gerçekleştirildiği sistemdir. 

Faktoring şirketleri ile bankaların 6361 sayılı Kanun 
kapsamında fatura bilgileri de dahil olmak üzere devir aldıkları 
alacaklarla ilgili bilgilerin kayıt edildiği MFKs ile TAREs 
arasında sağlanacak entegrasyon ile;

• Bakanlık tarafından Rehinli Taşınır siciline tescil edilen 
alacak rehinlerinin, alacak belge tiplerine göre belirlenen 
kriterler doğrultusunda elektronik ortamda eş zamanlı 
olarak MFKs üyelerince sorgulanması sağlanarak ilgili 
alacağın daha önce tamamen ya da kısmen rehne konu 
olup olmadığı öğrenilebilecektir.

• Aynı şekilde, MFKs’de kayıtlı alacak devirlerine ilişkin 
bilgiler de belirlenecek kriterler doğrultusunda elektronik 
ortamda eş zamanlı olarak TAREs kullanıcıları tarafından 
sorgulanabilecek ve ilgili alacağın daha önce tamamen 
ya da kısmen devre konu olup olmadığı bilgisine 
ulaşılabilecektir.

• Ayrıca, MFKs üzerinden TAREs sistemine bağlanarak 
üyelerin 6750 sayılı Kanun (20.10.2016 tarihli ve 6750 sayılı 
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu) kapsamında rehin 
işlemi yapabilmeleri sağlanacaktır. 

gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Finansal Kiralama, Faktoring 
ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi İşletmesi 
arasında, MFKs ile TAREs arasındaki entegrasyonun 2018 
yılında hayata geçmesi planlanmaktadır.

İhRACAT FAKTORİNGİ TOPLAM CİRONUN %19’UNU 
OLUŞTURMAKTADIR. 

Dış ticareti ülke ekonomimizde önemli bir kaldıraç etkisine 
sahiptir. Bu çerçevede; faktoring şirketleri, ihracatçıların 
yurt dışından teminatsız alacaklarını muhabirli faktoring 
kapsamında 90 ülkede 400 muhabir aracılığı ile garanti altına 
almakta, Türk Eximbank kredi sigorta poliçesi dahil kredi 
sigorta şirketleri aracılığı ile de 238 ülkedeki alıcılar için kredi 
sigortası hizmeti vermektedirler. sektörün ihracatta aldığı pay 
%7’e ulaşmıştır. İhracat faktoringi toplam cironun %19’unu 
oluşturmaktadır.

Türk faktoring sektörü ihracatta dünya lideri konumundadır.

MFKS, VERİ AMBARI OLMA YOLUNDA İLERLİYOR.

yaşayan bir sistem olan MFKs ile ilgili sürekli geliştirmeler 
yapılmaktadır. İkinci faz olarak devir alınan alacak belgeleri ile 
ilişkili ödeme araçları da sisteme kaydedilmeye başlanmıştır. 

61 faktoring şirketi ve 19 bankanın sisteme dahil olmasıyla, 
fatura ve benzeri alacak belgeleri ile bu belgelere bağlı ödeme 
aracı ve tahsilat bildirimleri hakkında sektörde ciddi bir veri 
havuzu oluşturulmuştur.

MFKs kullanıcısı şirketlerin kendi verilerinden oluşan rapor 
ihtiyaçları için 2017 yılında geliştirilen ve üye şirketlerin 
kullanımına açılan raporlar etkin olarak kullanılmaktadır. 
sektörel ve kullanıcı şirket bazında veri analizi ve istatistiksel 
çalışmaların 2018 yılında tamamlanması hedeflenmiştir.

TüRK FAKToRİng sEKTöRü İhRACATTA DünyA 
lİDERİ KonuMunDADıR.

dünya lideri
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FKB’DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

FKB, dijitalleşen dünyada ticaretin finansmanında değerli 
bir finansal enstrüman olan faktoringin iş süreçlerini ve 
ürünlerini geliştirmek amacıyla bu sürece daha fazla katkı 
sağlama kararı alarak özel Entegratörlük projesi’ni başlatmıştır. 

FKB çatısı altında yer alan Faktoring İktisadi İşletmesi, 
5 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla gİB özel Entegratörler 
listesinde yayınlanmasının ardından, e‑Fatura özel 
entegratörü olmuştur.

özel Entegratör projesi kapsamında Faktoring İktisadi 
İşletmesi; 

• 28 Temmuz’da saklama hizmeti verme, 
• 12 Eylül’de e‑Arşiv,
• 5 Ekim’de e‑Defter

özel entegratörlük yetkilerini almıştır.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE UÇTAN UCA hİZMET FKB 
GÜVENCESİNDE!

Faktoring İktisadi İşletmesi, iş gücü, zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlayan, toplam kaliteyi yükselten ve finansal 
verileri elektronik ortamda erişilebilir kılan e‑dönüşüm 
uygulamalarını işletmelere FKB güvencesi altında sunmaya 
başlamıştır. 

özel Entegratörlük hizmetlerinin başında, ekonominin kayıt 
altına alınması için kritik değer taşıyan e‑Fatura ve e‑Arşiv 
uygulaması gelmektedir. Faktoring İktisadi İşletmesi’nin özel 
Entegratör olarak sunduğu e‑Fatura hizmeti işletmelerin 
çok daha hızlı, kolay ve güvenilir bir sistem üzerinden 
çalışabilmesini sağlamaktadır. 

e‑Defter uygulaması da dijital dönüşüm sürecinin bir diğer 
önemli adımıdır. Bu uygulama sayesinde, tutulması zorunlu 
olan yevmiye Defteri ve Büyük Defter (Defter‑i Kebir), tüm 
yasal ve teknik şartlara uyacak şekilde elektronik dosya 
biçiminde hazırlanmakta, bastırılmakta ve değişmezliğinin, 
bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına 
alınması sağlanarak, ilgililer nezdinde ispat aracı olarak 

kullanılabilmesine imkan tanınmaktadır. e‑Defter, işletmelerin 
tüm finansal verilerini güvende tutan ve aynı zamanda 
raporlamaları, analizleri kolaylaştıran bir sistemdir. 

Ayrıca Faktoring İktisadi İşletmesi özel Entegratörlüğü’nden 
alıp/gönderilen tüm e‑Fatura, e‑Arşiv ve e‑Defter kayıtları 
“e‑Fatura saklama hizmeti” ile yasal süresi boyunca bu 
platformda saklanabilecektir. 

FKB çatısı altında sunulan e‑Fatura, e‑Arşiv, e‑Defter ve 
e‑saklama uygulamalarını işletmelere uçtan uca e‑dönüşüm 
hizmeti vermektedir. Böylelikle iş süreçlerini dijital ortama 
taşımak isteyen şirketler için FKB e‑portaline fkb.org.tr 
üzerinden kayıt olarak tüm süreçlerini dijitalleştirmelerini 
sağlayacak altyapı kurulmuştur. 

TİCARET ZİNCİRİ FİNANSMANI SİSTEMİ 

Ticareti belgeleyen işlemler dijitalleşirken bu işlemlerin 
yapıldığı ortamları da dijitalleştirmek amacıyla FKB tarafından 
yürütülen projelere bir yenisi daha eklenmiştir.

özellikle faaliyetlerinin devamı için geniş bir tedarik zincirine 
sahip güçlü alıcılar, çoğunluğu KoBİ olan tedarikçilerinin 
finansal açıdan sağlıklı bir yapıya sahip olmasını, kendi 
faaliyetlerinin kesintisiz yürüyebilmesi için bir gereklilik olarak 
görmektedirler. 

Bu sebeple kendi kredibilitelerinden yararlanarak, finansmana 
erişimi kısıtlı olan tedarikçilerini desteklemektedirler. 

Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek proje için, 
bağımsız denetim şirketinin yönlendirmesiyle de istenilen 
platformu sağlamayı taahhüt edecek firmalara yönelik ihale 
açılmıştır. İhaleyi kazanan Cybersoft firması ile kısa sürede 
sistemin ilk fazı tamamlanarak 2017 yılının sonunda üye 
testlerine başlanmıştır. 

2018 yılında faaliyete geçecek olan söz konusu ıT platformu 
ile “Ticaret zinciri Finansmanı sistemi”, Tedarik zinciri 
Finansmanı dahil tüm faktoring ürünlerini kapsayacak şekilde 
yapılandırılmıştır.

güMRüK vE TİCARET BAKAnlığı İlE FKB 
FAKToRİng İKTİsADİ İŞlETMEsİ ARAsınDA, 
MFKs İlE TAREs ARAsınDA EnTEgRAsyonun 
sAğlAnMAsı İçİn 18 ARAlıK 2017’DE pRoToKol 
İMzAlAnMıŞTıR.

mFkS - tareS
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Finansal Kiralama sektör Temsil Kurulu’nun aldığı karar 
uyarınca, FKB ve orman genel Müdürlüğü arasında imzalanan 
sözleşme kapsamında, tescil edilen ve aktifleşen her sözleşme 
için bir fidan bağışı yapılmaktadır.

İstanbul orman Bölge Müdürlüğü ile imzalanan protokoller 
kapsamında, 2015 yılında finanse edilmiş olan 23.125 
adet finansal kiralama sözleşmesine karşılık 23.125 adet, 
2016 yılında finanse edilmiş 23.751 finansal kiralama 
sözleşmesine karşılık 23.751 adet fidan dikilerek FKB‑Finansal 
Kiralama hatıra ormanı oluşturulması için gerekli adımlar 
tamamlanmıştır. 

Finansal Kiralama sektör Temsil Kurulu, bu önemli sosyal 
sorumluluk projesini, takip eden yıllar için de sürdürmek 
konusunda kararlıdır.

YURT DIŞINDA YERLEŞİK FİNANSAL KİRALAMA 
ŞİRKETLERİNİN TÜRKİYE’DE YERLEŞİK ŞİRKETLERE 
YAPTIKLARI İŞLEMLERE İLİŞKİN SİCİL

Kanunun 21. maddesi ile FKB’ye verdiği görev gereği; yurt 
dışında yerleşik finansal kiralama şirketleri tarafından 
Türkiye’de yerleşik kiracılara yapılan finansal kiralama 
sözleşmeleri de BDDK’nın onayı ile 31.7.2013 tarihinde 
yayımlanarak yürürlüğe giren genelge kapsamında FKB 
tarafından tescil edilmektedir. Bu sözleşmeler ağırlıklı olarak 
uçak işlemlerine aittir.

YURT DIŞINDAN YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA 
İŞLEMLERİ İSTATİSTİĞİ

Yıl
Mal Bedeli (milyar 

ABD doları)
Kiralar Toplamı 

(milyar ABD doları)
31.7.2013’ten itibaren
2014 3,44 2,58
2015 5,07 4,08
2016 4,75 4,00
2017 2,93 2,50

Böylelikle FKB’nin, bir yandan alacak temliğine dayalı tüm 
finansal hizmetler dijitalleştirilirken diğer taraftan dünyada da 
büyüme potansiyeli yüksek olan ve KoBİ’lerin düşük maliyetle 
finansmana erişimini sağlayan “Tedarik zinciri Finansmanı”nın 
ülkemizde de yaygınlaştırılması hedefi gerçekleştirilecektir.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞME TESCİL SİSTEMİ

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanunun (Kanun) 22. maddesi ile verilen görev 
gereği FKB nezdinde Finansal Kiralama sözleşme Tescil 
sistemi kurulmuştur. sözleşme Tescil sistemi ile ilgili genelge 
BDDK’nın onayını takiben 9 Şubat 2015 tarihinde FKB internet 
sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

sistem tamamen elektronik ortamda tutulacak şekilde Merkezi 
Kayıt Kuruluşu tarafından oluşturulmuş olup işletmesi FKB 
namına MKK tarafından yapılmaktadır. 

sözleşmeler; finansal kiralama şirketleri, katılım ve yatırım 
bankaları tarafından elektronik imzalı olarak sisteme girilerek 
Tescil Belgesi tarih damgası ile 7/24 alınabilmektedir. Mevcut 
durumda 25 finansal kiralama şirketi, 6 katılım bankası, 2 
yatırım bankası ve 2 kalkınma bankası sistem kullanıcısıdır. 

Ekrandan ve Kurumsal Entegrasyon (web servis) ile sisteme 
erişim sağlanmakta; leasinge konu mallar üçüncü kişiler 
tarafından sorgulanabilmektedir.

SÖZLEŞME TESCİL İSTATİSTİKLERİ

Yıl
Tescil Edilen Sözleşme 

Adedi
Tescil Edilen Sözleşme 

Tutarı (milyar TL)
2015 21.426 17,4
2016 24.880 21,4
2017 25.377 25,6

2015 yılınDA 23.125 ADET, 2016 yılınDA 23.751 
ADET FİDAn DİKİlEREK FKB‑FİnAnsAl KİRAlAMA 
hATıRA oRMAnı oluŞTuRulMAsı İçİn gEREKlİ 
ADıMlAR TAMAMlAnMıŞTıR.

hatIra ormanI
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MEvCuT DuRuMDA 25 FİnAnsAl KİRAlAMA 
ŞİRKETİ, 6 KATılıM BAnKAsı, 2 yATıRıM BAnKAsı 
vE 2 KAlKınMA BAnKAsı sİsTEM KullAnıCısıDıR. 

toplam 35 kUllanIcI

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞME TESCİL SİSTEMİ MİMARİSİ

3. KİŞİ MAL SORGUSU BACKUP / RESTORE

FTS WEB ARAYÜZÜ ENTEGRASYONLAR

WEB SERVİS ARAYÜZÜ

E-MAIL GATEWAY

LEASİNG FİRMALARI

FKB

FTS

DATA POWER

MALİYE

E-DEVLET

MERNİS
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FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ ARAMA KONFERANSI

sektör Temsil Kurulu 2016 yılında, daha önce 2011 yılında 
yapılan Arama Konferansı’nın 2017 yılında tekrar yapılmasına 
ilişkin karar almıştır.

“Finansal Kiralama (leasing) sektörü için yeni projeler” konulu 
Arama Konferansı 24‑26 Şubat 2017 tarihleri arasında FKB, 
Finansal Kiralama sektör Temsilcileri, finansal kiralama paydaş 
ve müşteri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Arama Konferansı, FKB iddia sahiplerinin, finansal kiralama 
sektörünün geleceğinin tasarım ve uygulama sürecinde bizzat 
yer alması ve ortak akıl üretmesi için kullanılan, danışmanlık 
ekibi tarafından uygulanan katılımlı bir yöntemdir. Bu 
katılımlı yöntem yaklaşımının, finansal kiralama sektörünün 
geleceğinin tasarlanması ve uygulanması sürecine iki açıdan 
fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Birincisi, finansal kiralama 
sektörünün gelecek tasarımı ve değişimi için iddia sahiplerinin 
bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak ortak aklı çıkarmayı 
hedeflemektedir. İkincisi, bu değişime sistemsel yaklaşım 
getirmektedir. Bu süreç, hazırlık, Arama Konferansı’nın 
uygulanması ile sonuçların derlenmesi ve izlenmesi olmak 
üzere üç ana fazdan oluşmaktadır.

Arama Konferansı altı aşamada uygulanmıştır: 

1) Tanışma ve Arama Konferansı’ndan beklentilerin alınması; 
2) 2011‑2016 dönemi için planlanan ve gerçekleşen 
strateji/hedef/faaliyetlerin sunulması ve yapılanların 
değerlendirilmesi;
3) sektörün önündeki 5 yılı etkileyecek akımların belirlenmesi;
4) 2017‑2023 değişim gündeminin belirlenmesi; 
5) sektörü büyütecek proje alanları belirlenmesi ve alanlar 
bazında proje önerileri geliştirilmesi;
6) Katılımcıların bireysel olarak projeleri önceliklendirmesi.

FKB Finansal Kiralama sektörü tarafından hazırlanan 2011‑ 
2016 yılları arası “planlanan ve gerçekleşen” sunumu tüm 
katılımcılar ile paylaşılmış ve birlikte değerlendirilmiştir. Bu 
şekilde finansal kiralama sektörünün yakın geçmişine göz 
atılmıştır. Daha sonra yapılan beyin fırtınası ile önümüzdeki 5 
yılda sektörü etkilemesi beklenen akımlar belirlenmiştir. Küçük 
grup çalışması ile 5 yıllık değişim gündemi belirlenmiştir. 
Küçük gruplar tarafından oluşturulan değişim gündemi 
ortaklaştırılmış ve ortaklaştırma tüm katılımcılarla beraber 
değerlendirilmiştir. 

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İTİBAR VE ALGI 
ARAŞTIRMASI

sektör Temsil Kurulu 2016 yılında, daha önce 2011 yılında 
yapılan Algı Araştırması’nın 2017 yılında tekrar yapılmasına 
ilişkin karar almıştır. 

İtibar ve Algı Araştırmasının amacı, finansal kiralama 
sektörünün iç ve dış paydaşları nezdindeki algısı ve itibar 
düzeyinin ölçümlenmesi, tercih ve pazar potansiyelini 
artırabilmek için atılması gereken adımların tespiti ve 
önümüzdeki dönemlerdeki pazarlama ve iletişim stratejilerine 
yön verebilmektir. Bu amaç doğrultusunda Kurumsal İtibar 
modeli kullanılmıştır. Bu model ile ‘büyüme odaklı kurumsal 
itibar alanında aksiyona yönelik tavsiyeler; tutarlı ve standart 
teşhisler ve sektörel benchmarklarla, karşılaştırılabilir veriler; 
kalitatif ve kantitatif yaklaşımları birlikte değerlendirilmesi, 
iletişim taktik ve stratejilerini belirlemeyi amaçlayan özel 
çözümler’ amaçlanır. 

İtibar ve Algı Araştırması yaklaşık altı aylık bir çalışma 
sonucunda Temmuz ayında tamamlanmıştır. Araştırma 
kapsamında, önce bir çalışma grubu kurulmuş, bu grubun 
araştırma şirketi ile birlikte verdiği kararlar ve çalışmaları 
neticesinde anketler oluşturulmuş, araştırma dahilindeki 
gruplar seçilmiş; mevcut müşteriler, potansiyel müşteriler, 
satıcılar, medya ve finansal kiralama şirketleri çalışanları ile 
anketler yüz yüze ve uzaktan görüşmeler yapılmıştır. Detaylı 
bir şekilde yapılan araştırma; genel olarak sektörün algı ve 
itibarı konusunda olumlu şekilde sonuçlanmıştır. 

Araştırma sonuçlarının yer aldığı rapor sektörde yer alan 
şirketlerin yöneticileri ile paylaşılmıştır. sektör için faydalı 
bir çalışma olan araştırma, finansal kiralama şirketlerinin 
politikalarını belirlerken de destek bir kaynak olacaktır. 

FİnAnsAl KİRAlAMA sEKTöRü İçİn FAyDAlı BİR 
çAlıŞMA olAn İTİBAR vE Algı ARAŞTıRMAsı, 
ŞİRKETlERİnİn polİTİKAlARını BElİRlERKEn DE 
DEsTEK BİR KAynAK olACAKTıR. 

itibar ve alGI 
araştIrmaSI
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Bu gelişim gündemi kullanılarak sektörü büyütecek 11 
adet proje alanı belirlenmiştir. Katılımcılardan hangi proje 
alanı altında çalışmayı istedikleri sorulmuş olup seçimleri 
doğrultusunda alanların bazıları birleştirilerek veya çıkartılarak 
9 adet proje alanı oluşturulmuştur. proje alanları bazında, 
küçük grup çalışması yapılarak toplam 18 proje önerisi 
oluşturulmuştur. proje önerileri tüm katılımcılarla beraber 
değerlendirilerek proje sahipleri belirlenmiş ve bazı projeler 
için çalışma süreleri tanımlanmıştır. Değerlendirme sırasında 
çalışma gruplarında belirlenmemiş ancak değişim gündeminde 
yer alan bir proje daha belirlenerek 19 proje önerisi 
oluşturulmuştur.

Arama Konferansı Raporu iki ana bölümden oluşmaktadır: 
yönetici özeti ve çalıştay notları. yönetici özeti, Arama 
Konferansı’nda grup çalışmalarından sonra ortak akılla 
üretilmiş ve sonra bütünleştirilmiş değişim gündemi, 
görevlendirilmiş proje önerilerini ve strateji haritasını 
içermektedir. çalıştay notları, Arama Konferansı’nın akışıyla 
tutarlı olarak yapılan tüm çalışmaları, tartışmaları ve 
değerlendirmeleri belgelemektedir. 

Arama Konferansı sonucunda, ihtiyaç duyulan konularda 
yeni çalışma grupları oluşturulmuş, bu çalışma grupları etkin 
toplantılar düzenlemişlerdir. 

Arama Konferansı finansal kiralama sektörü için birleştirici ve 
yararlı bir çalışma olmuştur.

ÜYELERLE İLGİLİ GELİŞMELER

DD Finansman A.Ş.’nin unvanı 1 Aralık 2017 tarihinde yapılan 
unvan değişikliği ile Doruk Finansman A.Ş. olarak değişmiştir.

Doğan Faktoring’in unvanı 9 Kasım 2017 tarihinde Doruk 
Faktoring A.Ş. olarak değişmiştir.

Finans Faktoring A.Ş.’nin unvanı 26 Mart 2018 tarihinde QnB 
Finans Faktoring A.Ş. olarak değişmiştir.

Finans Finansal Kiralama A.Ş.’nin unvanı 6 nisan 2018 
tarihinde QnB Finans Finansal Kiralama A.Ş. olarak değişmiştir.

BDDK 15 Eylül 2017 tarihinde pamuk Finansal Kiralama 
A.Ş.’nin, 15 Şubat 2018 tarihinde prime Faktoring hizmetleri 
A.Ş.’nin faaliyet iznini firmanın kendi talebi doğrultusunda 
iptal etmiştir.

2 ocak MFKs üye Toplantısı Faktoring
2 ocak MFKs sektör yazılımcıları Teknik Toplantısı Faktoring
4 ocak MFKs üye Toplantısı Faktoring
5 ocak Algı Komitesi ve Kurumsal İletişim 

Komitesi
Faktoring

5 ocak özel Entegratörlük süreç Toplantısı Faktoring
9 ocak leasing Farkındalık geliştirme çalışma 

grubu Toplantısı
Finansal Kiralama

10 ocak MFKs Ara paket Analiz çalışması Faktoring
10 ocak MFKs üye Raporlama çalışması Faktoring
12 ocak sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
12 ocak FKB yönetim Kurulu Toplantısı ortak
12 ocak sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
12 ocak sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
16 ocak MAsAK Komitesi Faktoring
19 ocak Mevzuat Komitesi Faktoring
24 ocak MFKs üye Toplantısı Faktoring
26 ocak MFKs üye Toplantısı Faktoring
27 ocak MFKs üye Toplantısı Faktoring
30 ocak MFKs üye Toplantısı Faktoring
31 ocak MFKs üye Toplantısı Faktoring
1 Şubat genel Müdürler Toplantısı Finansal Kiralama
2 Şubat Algı Komitesi ve Kurumsal İletişim 

Komitesi
Faktoring

9 Şubat yat İşlemleri çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
9 Şubat Re‑Faktoring çalışma grubu Toplantısı Faktoring
13 Şubat MFKs üye özel proje Toplantısı Faktoring
16 Şubat sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
20 Şubat MFKs üye Toplantısı Faktoring
21 Şubat Re‑Faktoring çalışma grubu Toplantısı Faktoring
21 Şubat ıT Komitesi Faktoring
23 Şubat sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
23 Şubat sektör Toplantısı Faktoring
24‑26 Şubat Arama Konferansı Finansal Kiralama
1 Mart özel Entegratörlük proje Toplantısı Faktoring
2 Mart hukuk Komitesi; Mesafeli sözleşmeler ve 

Biyometrik İmza Düzenlemeleri üzerine 
çalışmalar

Finansman

2 Mart ıT Komitesi Faktoring
3 Mart Mali İşler Komitesi Toplantısı Finansal Kiralama
3 Mart MFKs üye Toplantısı Faktoring
9 Mart leasing Farkındalık geliştirme çalışma 

grubu‑Algı Araştırması proje Toplantısı
Finansal Kiralama

9 Mart sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
9 Mart sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
9 Mart FKB yönetim Kurulu Toplantısı ortak
10 Mart İslami Faktoring çalışma grubu Toplantısı Faktoring
13 Mart KgF protokol çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama

ARAMA KonFERAnsı FİnAnsAl KİRAlAMA 
sEKTöRü İçİn BİRlEŞTİRİCİ vE yARARlı BİR 
çAlıŞMA olMuŞTuR.

arama konFeranSI

ÜYE TOPLANTILARI 

Tarih Açıklama Sektör
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29 Mayıs uyum görevlileri Toplantısı Finansal Kiralama
1 haziran MAsAK Komitesi Faktoring
1 haziran Tedarik zinciri Finansmanı (TzF) Analiz 

Toplantısı
Faktoring

1 haziran MFKs Tedarik zinciri Toplantısı Faktoring
5 haziran TzF Teknik Toplantı Faktoring
6 haziran sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
6 haziran sektör Toplantısı Faktoring
8 haziran ortak hukuk çalışma Toplantısı; 6361 

sayılı Kanunda Talep Edilen Değişikliler 
hakkında 

ortak

8 haziran sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
8 haziran TzF Analiz Toplantısı Faktoring
9 haziran TzF hukuk Toplantısı Faktoring
12 haziran MFKs Tedarik zinciri Toplantısı Faktoring
13 haziran MFKs Tedarik zinciri Toplantısı Faktoring
16 haziran yeni ürünler‑yeni pazarlar çalışma grubu 

Toplantısı
Finansal Kiralama

16 haziran MFKs üye ve KKB Toplantısı Faktoring
22 haziran TzF Analiz Toplantısı Faktoring
23 haziran TzF hukuk Toplantısı Faktoring
29 haziran TzF Teknik Toplantı Faktoring
4 Temmuz TzF Toplantısı Faktoring
5 Temmuz MFKs KKB üye Raporlama Toplantısı Faktoring
6 Temmuz sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
6 Temmuz Algı Araştırması yönetici sunumu Finansal Kiralama
6 Temmuz genel Müdürler Toplantısı Finansal Kiralama
6 Temmuz leasing Farkındalık geliştirme çalışma 

grubu Toplantısı 
Finansal Kiralama

6 Temmuz Algı Komitesi ve Kurumsal İletişim 
Komitesi

Faktoring

6 Temmuz TzF Toplantısı Faktoring
7 Temmuz MFKs KKB üye Raporlama Toplantısı Faktoring
11 Temmuz TzF Toplantısı Faktoring
13 Temmuz sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
13 Temmuz sektör Toplantısı Faktoring
14 Temmuz KKB MFKs sektör Raporları proje Toplantısı Faktoring
18 Temmuz leasing Kredi Bürosu projesi süreç 

yönetimi Toplantısı
Finansal Kiralama

20 Temmuz FKB yönetim Kurulu Toplantısı ortak
20 Temmuz sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
21 Temmuz MFKs KKB Toplantısı Faktoring
21 Temmuz özel Entegratörlük süreç Toplantısı Faktoring
24 Temmuz özel Entegratörlük pazarlama Toplantısı Faktoring
25 Temmuz operasyon çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
25 Temmuz Mali İşler Komitesi Finansman
26 Temmuz özel Entegratörlük proje Tanıtım Toplantısı Faktoring
26 Temmuz MFKs KKB üye Talep Toplantısı Faktoring
27 Temmuz yeni ürünler‑yeni pazarlar çalışma grubu 

Toplantısı
Finansal Kiralama

1 Ağustos Turkland Bank MFKs Web servis 
Entegrasyon Toplantısı

Faktoring

1 Ağustos leasing Kredi Bürosu İş Analizi görüşmeleri Finansal Kiralama
1 Ağustos TzF Analiz Final Toplantısı Faktoring
2 Ağustos leasing Kredi Bürosu İş Analizi görüşmeleri Finansal Kiralama

14 Mart MFKs üye Toplantısı Faktoring
15 Mart ıT Komitesi Faktoring
15 Mart KKB MFKs geliştirme Toplantısı Faktoring
17 Mart KgF protokol çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
20 Mart ıT Komitesi Faktoring
22 Mart hukuk Komitesi; 6361 sayılı Kanunda Talep 

Edilen Değişikliler hakkında 
Finansman

22 Mart ıT Komitesi Faktoring
28 Mart KgF protokol çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
29 Mart Kanun çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
3 nisan İslami Faktoring çalışma grubu Toplantısı Faktoring
4 nisan sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
5 nisan Finansal Kiralama sektör Temsil Kurulu 

Toplantısı
Finansal Kiralama

5 nisan genel Müdürler Toplantısı Finansal Kiralama
6 nisan KgF protokol çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
7 nisan Arama Konferansı İcra Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
7 nisan MFKs Tescil çalışma Toplantısı Faktoring
10 nisan hukuk ve Mali İşler Komitesi Finansman
10 nisan yat İşlemleri Mevzuat çalışma grubu 

Toplantısı 
Finansal Kiralama

13 nisan sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
14 nisan İnovasyon ve ürün geliştirme Komitesi Faktoring
18 nisan Kanun çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
18 nisan sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
18 nisan sektör Toplantısı Faktoring
19 nisan KgF protokol çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
26 nisan İslami Faktoring çalışma grubu Faktoring
27 nisan 6361 sayılı Kanunda Talep Edilen 

Değişikliler hakkında ortak hukuk çalışma 
Toplantısı

ortak

3 Mayıs MFKs üye ziyareti Faktoring
4 Mayıs Algı Komitesi ve Kurumsal İletişim 

Komitesi
Faktoring

5 Mayıs Anadolu Toplantıları hazırlık çalışması Finansal Kiralama
5 Mayıs MFKs Teknik Toplantısı Faktoring
8 Mayıs sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
11 Mayıs sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
11 Mayıs sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
11 Mayıs FKB yönetim Kurulu Toplantısı ortak
15 Mayıs hukuk çalışma Toplantısı; 6361 sayılı 

Kanun’da Talep Edilen Değişiklikler 
hakkında 

ortak

15 Mayıs MFKs üye yazılım Şirketleri Teknik Toplantı Faktoring
18 Mayıs MAsAK çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
23 Mayıs Mali İşler Komitesi Faktoring
25 Mayıs Mevzuat çalışma grubu Toplantısı; yat 

İşlemleri 
Finansal Kiralama

25 Mayıs yeni ürünler‑yeni pazarlar çalışma grubu 
Toplantısı

Finansal Kiralama

25 Mayıs leasing Farkındalık geliştirme çalışma 
grubu Toplantısı

Finansal Kiralama

26 Mayıs FKB genel Kurulu ortak
29 Mayıs Mali İşler Komitesi; Damga vergisi 

İncelemeleri hakkında
Finansman

29 Mayıs Kurumsal İletişim planlama Toplantısı ortak
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2 Ağustos özel Entegratör Firma ürün Toplantısı Faktoring
3 Ağustos Algı Komitesi ve Kurumsal İletişim 

Komitesi
Faktoring

8 Ağustos leasing Kredi Bürosu İş Analizi görüşmeleri Finansal Kiralama
10 Ağustos hukuk ve operasyon Komiteleri Finansman
11 Ağustos leasing Kredi Bürosu İş Analizi görüşmeleri Finansal Kiralama
17 Ağustos sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
18 Ağustos hukuk Danışmanları ve 360 İletişim ile 

özel Entegratörlük Toplantısı
Faktoring

23 Ağustos leasing Kredi Bürosu İş Analizi Rapor 
sunumu

Finansal Kiralama

11 Eylül MFKs Mevzuat Komitesi Toplantısı Faktoring
11 Eylül Mevzuat Komitesi Faktoring
14 Eylül yeni ürünler‑yeni pazarlar çalışma grubu 

Toplantısı
Finansal Kiralama

20 Eylül Eğitim Komitesi Toplantısı ortak
20 Eylül Mali İşler Komitesi; TFRs 9 hakkında 

Bilgilendirme çalışmaları
Finansman

21 Eylül sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
21 Eylül sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
21 Eylül sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
21 Eylül FKB yönetim Kurulu Toplantısı ortak
28 Eylül hukuk ve operasyon Komiteleri; KvKK 

çalışmaları
Finansman

4 Ekim MAsAK Komite Toplantısı Faktoring
6 Ekim Eğitim Komitesi Toplantısı ortak
11 Ekim genel Müdürler Toplantısı Finansal Kiralama
12 Ekim Mevzuat Komite Toplantısı Faktoring
16 Ekim MFKs üye Toplantısı Faktoring
17 Ekim Mali İşler Komitesi; 32 sayılı Karara İlişkin 

çalışmalar
Finansman

19 Ekim sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
19 Ekim yeni ürünler‑yeni pazarlar çalışma grubu 

Toplantısı
Finansal Kiralama

19 Ekim sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
19 Ekim sektör Toplantısı Faktoring
19 Ekim sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
19 Ekim Faktoring sektörüne özel Entegratörlük 

Tanıtım Toplantısı
Faktoring

20 Ekim özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
20 Ekim MFKs oAuTh 2.0 Web servis geçiş 

çalışması
Faktoring

24 Ekim özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
24 Ekim özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
24 Ekim MFKs üye Bilgilendirme Toplantısı Faktoring
25 Ekim Faktoring satış Ekiplerine e‑Dönüşüm 

Eğitim sunumu
Faktoring

26 Ekim Bilgilendirme Toplantısı; Bazı vergi 
Kanunları ve 1/884 sayılı Torba Kanunu 
hakkında yönetim Kurulu üyelerini 
Bilgilendirme

ortak

28 Ekim MFKs oDM geçiş çalışması Faktoring
2 Kasım Kurumsal İletişim planlama Toplantısı Finansal Kiralama
2 Kasım hukuk Komitesi; KvKK ve Biyometrik İmza 

Düzenlemeleri üzerine çalışmalar
Finansman

7 Kasım sTK üyelerinin Katılımı ile Kurumsal 
İletişim planlama Toplantısı

Finansal Kiralama

7 Kasım MFKs üye yazılım Şirketleri Toplantısı Faktoring
7 Kasım özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
7 Kasım özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
8 Kasım Algı Komitesi ve Kurumsal İletişim 

Komitesi
Faktoring

9 Kasım özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
9 Kasım özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
9 Kasım operasyon Komitesi Finansman
14 Kasım özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
15 Kasım uyum görevlileri çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
15 Kasım Eğitim Komitesi Toplantısı ortak
16 Kasım sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
21 Kasım Mali İşler Komitesi Finansman
24 Kasım uyum görevlileri çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
28 Kasım MFKs üye Teknik Toplantısı Faktoring
30 Kasım sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
30 Kasım genel Müdürler Toplantısı Finansal Kiralama
30 Kasım FKB yönetim Kurulu Toplantısı ortak
30 Kasım sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
30 Kasım sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
1 Aralık uyum görevlileri çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
1 Aralık TzF Toplantısı Faktoring
1 Aralık e‑Defter Kontrol programı Analiz Toplantısı Faktoring
4 Aralık Kuruluş ve Faaliyet Esasları yönetmeliği 

hakkında çalışma Toplantısı
ortak

5 Aralık MFKs Ara paket Teknik Toplantısı Faktoring
7 Aralık uyum görevlileri çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
7 Aralık özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
7 Aralık Algı Komitesi ve Kurumsal İletişim 

Komitesi
Faktoring

8 Aralık MFKs 2017 Talep Belirleme Toplantısı Faktoring
13 Aralık MAsAK Komite Toplantısı Faktoring
13 Aralık MFKs 2017 geliştirim Toplantısı Faktoring
14 Aralık özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
14 Aralık özel Entegratörlük üye ziyareti Faktoring
14 Aralık operasyon Komitesi; Adres paylaşım 

sisteminin Kullanımına İlişkin sektörel 
çalışmalar

Finansman

18 Aralık TFRs 9 çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
20 Aralık İç Denetim çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
20 Aralık uyum görevlileri çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
20 Aralık Mali İşler Komitesi Finansman
21 Aralık sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
21 Aralık FKB yönetim Kurulu yılbaşı yemeği ortak
21 Aralık sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
21 Aralık sektör Toplantısı Faktoring
21 Aralık sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
21 Aralık sektör yılbaşı yemeği Finansman
26 Aralık Finansal Kiralama sektörü yılbaşı yemeği Finansal Kiralama
27 Aralık hukuk Komitesi Toplantısı Finansal Kiralama
28 Aralık Mali İşler Komitesi; Big 4 ile Damga vergisi 

çalışması
Finansman
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10‑11 Ekim TBMM plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı 
vergi Kanunlar hakkında 1/884 sayılı Torba 
Kanun görüşmelerine Katılım

ortak

30 Ekim Chp grup Başkan vekili sayın Akif hamza 
çebi ve ekibinin FKB’de Ağırlanması ve 
sektörlerimiz hakkında Bilgilendirme

ortak

13 Kasım TCMB yetkilileri ile görüşme Finansal Kiralama
13 Kasım hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile görüşme Finansal Kiralama
17 Kasım BDDK yetkilileri ile Toplantı ortak
20 Kasım BDDK yetkilileri ile Toplantı ortak
27 Kasım BDDK yetkilileri ile Toplantı ortak
30 Kasım TAREs‑MFKs Entegrasyonu gümrük 

Ticaret Bakanlığı Toplantısı
Faktoring

5 Aralık 11. Kalkınma planı özel İhtisas Komisyonu 
Rapor hazırlığı

ortak

7 Aralık gümrük ve Ticaret Bakanlığı ziyareti Faktoring
26 Aralık gİB ziyareti ortak
29 Mayıs uyum görevlileri Toplantısı Finansal Kiralama
1 haziran MAsAK Komitesi Faktoring
1 haziran Tedarik zinciri Finansmanı (TzF) Analiz 

Toplantısı
Faktoring

1 haziran MFKs Tedarik zinciri Toplantısı Faktoring
5 haziran TzF Teknik Toplantı Faktoring
6 haziran sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
6 haziran sektör Toplantısı Faktoring
8 haziran ortak hukuk çalışma Toplantısı; 6361 

sayılı Kanunda Talep Edilen Değişikliler 
hakkında 

ortak

8 haziran sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
8 haziran TzF Analiz Toplantısı Faktoring
9 haziran TzF hukuk Toplantısı Faktoring
12 haziran MFKs Tedarik zinciri Toplantısı Faktoring
13 haziran MFKs Tedarik zinciri Toplantısı Faktoring
16 haziran yeni ürünler‑yeni pazarlar çalışma grubu 

Toplantısı
Finansal Kiralama

16 haziran MFKs üye ve KKB Toplantısı Faktoring
22 haziran TzF Analiz Toplantısı Faktoring
23 haziran TzF hukuk Toplantısı Faktoring
29 haziran TzF Teknik Toplantı Faktoring
4 Temmuz TzF Toplantısı Faktoring
5 Temmuz MFKs KKB üye Raporlama Toplantısı Faktoring
6 Temmuz sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansal Kiralama
6 Temmuz Algı Araştırması yönetici sunumu Finansal Kiralama
6 Temmuz genel Müdürler Toplantısı Finansal Kiralama
6 Temmuz leasing Farkındalık geliştirme çalışma 

grubu Toplantısı 
Finansal Kiralama

6 Temmuz Algı Komitesi ve Kurumsal İletişim 
Komitesi

Faktoring

6 Temmuz TzF Toplantısı Faktoring
7 Temmuz MFKs KKB üye Raporlama Toplantısı Faktoring
11 Temmuz TzF Toplantısı Faktoring
13 Temmuz sektör Temsil Kurulu Toplantısı Faktoring
13 Temmuz sektör Toplantısı Faktoring
14 Temmuz KKB MFKs sektör Raporları proje Toplantısı Faktoring
18 Temmuz leasing Kredi Bürosu projesi süreç 

yönetimi Toplantısı
Finansal Kiralama

3 ocak KosgEB’i ziyaret ortak
3 ocak Kredi garanti Fonu yetkilileri ile görüşme ortak
15 ocak T.C. Merkez Bankası Toplantısı Faktoring
24 ocak BDDK veri yönetimi Başkanlığı ve 

Düzenleme Başkanlığı ziyaret
Faktoring

3 Şubat Türk Eximbank’ın Dünya Bankası Kaynaklı 
Kredi Tahsis Törenine Katılım

Finansal Kiralama

10 Şubat hazine Müsteşarlığı ziyareti; Kredi garanti 
Kuruluşları yönetmelik hazırlığı hakkında

ortak

15 Şubat gümrük ve Ticaret Bakanlığında Toplantıya 
Katılım; TAREs hakkında

Finansal Kiralama

15 Şubat TCMB yetkilileri ile görüşme ortak
22 Şubat FKB yönetim Kurulunun Maliye Bakanı 

sayın naci Ağbal ile görüşmesi
ortak

22 Şubat Maliye Bakanlığı görüşmesi Faktoring
2 Mart BDDK ziyareti Faktoring
6 Mart gİB ziyareti ortak
6 Mart Karayolu Düzenleme genel Müdürlüğü 

ziyareti
Finansal Kiralama

6 Mart Kredi garanti Fonu yetkilileri ile görüşme ortak
13 Mart ulaştırma, Denizcilik ve haberleşme 

Bakanlığı yetkilileri ile görüşme
Finansal Kiralama

13 Mart hazine Müsteşarlığı yetkilileri ile görüşme ortak
23 Mayıs sivil havacılık genel Müdürlüğü ile 

Toplantı; Finansal Kiralama İş Akışı 
Konusunda Bilgilendirme 

Finansal Kiralama

25 Mayıs MAsAK ulusal Risk Değerlendirmesi 
Toplantısı

ortak

21 haziran BDDK yönetimine İftar Daveti ortak
21 haziran MAsAK Toplantısı Faktoring
5 Temmuz gİB‑özel Entegratörlük Başvuru ziyareti Faktoring
10 Temmuz BDDK Temsilcisi ile Toplantı; 6361 sayılı 

Kanun Düzenleme Talepleri hakkında
ortak

12 Temmuz Ekonomi Bakanlığı ziyareti Finansal Kiralama
12 Temmuz Karayolu Düzenleme genel Müdürlüğü 

yetkilileri ile görüşme 
Finansal Kiralama

20 Temmuz Ekonomi Bakanı sayın nihat zeybekçi’nin 
TüsİAD’da katıldığı yuvarlak Masa 
Toplantısına Katılım; leasing ile İlgili 
Düzenleme Talepleri Konusunda 
Bilgilendirme,

Finansal Kiralama

27 Temmuz gİB‑özel Entegratörlük Başvuru ziyareti Faktoring
17 Ağustos gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret 

İstatistikleri Toplantısına Katılım; Cross 
Border leasing İşlemleri hakkında

Finansal Kiralama

6 Eylül Maliye Bakanı Başkanlığında Bakanlık 
yetkililerinin FKB’de Ağırlanması ve 
sektörlerimiz hakkında Bilgilendirme

ortak

19 Eylül Rekabet Kurumu ile Toplantı; FKB 
Raporları hakkında

ortak

20 Eylül gİB‑özel Entegratörlük ziyareti Faktoring
21 Eylül gİB‑özel Entegratörlük ziyareti Faktoring
5 Ekim TBMM plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı 

vergi Kanunlar hakkında 1/884 sayılı Torba 
Kanun görüşmelerine Katılım

ortak

10 Ekim TCMB yetkilileri ile görüşme ortak
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12 ocak noterler Birliği ile Toplantı; Ticari İşletme 
Rehni sistemi TAREs hakkında 

ortak

19 ocak KKB ile MFKs ıı. Faz Kapanış Toplantısı Faktoring
20 ocak Türkiye noterler Birliği ile Toplantı; sicil 

uygulamaları hakkında
Finansman

24 ocak Risk Merkezi yönetimi Toplantısına Katılım ortak
30 ocak MFKs KKB Toplantısı Faktoring
31 ocak Türkiye Bankalar Birliği ile Toplantı; Ticari 

İşletme Rehni sistemi TAREs hakkında 
Finansman

1 Şubat Risk Merkezi yönetimi Toplantısına Katılım ortak
8 Şubat noterler Birliği ile Toplantı; Ticari İşletme 

Rehni sistemi TAREs hakkında 
Finansal Kiralama

16 Şubat Risk Merkezi Toplantısına Katılım; Kredi 
limit ve Risk Bilgilerinin Bildirimi hakkında

Finansal Kiralama

2 Mart KKB MFKs Toplantısı Faktoring
6 Mart İller Bankası yetkilileri ile görüşme Finansal Kiralama
21 Mart Eurofinas yönetim Kurulu Toplantısına 

Katılım
Finansman

22 Mart Fitch Ratings Temsilcileri ile görüşme ortak
22 Mart KKB MFKs Talep Değerlendirme Toplantısı Faktoring
24 Mart MKK yönetimine ziyaret Finansal Kiralama
28 Mart Risk Merkezi yönetimi Toplantısına Katılım ortak
30 Mart leaseurope CEo Business Council 

Toplantısına Katılım
Finansal Kiralama

10 nisan KKB MFKs süreç Toplantısı Faktoring
12 nisan Risk Merkezi yönetimi Toplantısına Katılım ortak
18 Mayıs leaseurope genel sekreterler Toplantısına 

Katılım
Finansal Kiralama

23 Mayıs Türkiye noterler Birliği ile Toplantı; Araç 
Kayıtlarına Rehin Koyulması hakkında

Finansman

25 Mayıs Rekabet hukuku Danışmanlığı ile Toplantı ortak

ULUSLARARASI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YAPILAN 
TOPLANTILAR

Tarih Açıklama Sektör

KAMU KURULUŞLARI İLE YAPILAN TOPLANTILAR (DEvAM)

Tarih Açıklama Sektör

 

Tarih Açıklama Sektör

 

Tarih Açıklama Sektör

20 Temmuz FKB yönetim Kurulu Toplantısı ortak
20 Temmuz sektör Temsil Kurulu Toplantısı Finansman
21 Temmuz MFKs KKB Toplantısı Faktoring
21 Temmuz özel Entegratörlük süreç Toplantısı Faktoring
24 Temmuz özel Entegratörlük pazarlama Toplantısı Faktoring
25 Temmuz operasyon çalışma grubu Toplantısı Finansal Kiralama
25 Temmuz Mali İşler Komitesi Finansman
26 Temmuz özel Entegratörlük proje Tanıtım Toplantısı Faktoring

26 Temmuz MFKs KKB üye Talep Toplantısı Faktoring
27 Temmuz yeni ürünler‑yeni pazarlar çalışma grubu 

Toplantısı
Finansal Kiralama

1 Ağustos Turkland Bank MFKs Web servis 
Entegrasyon Toplantısı

Faktoring

1 Ağustos leasing Kredi Bürosu İş Analizi görüşmeleri Finansal Kiralama
1 Ağustos TzF Analiz Final Toplantısı Faktoring
2 Ağustos leasing Kredi Bürosu İş Analizi görüşmeleri Finansal Kiralama

1 haziran Türkiye noterler Birliği ile Toplantı; Araç 
Rehin İşlemlerinin noterler Birliğine Devri 
hakkında

Finansman

6 haziran FCı Toplantısı Faktoring
13 haziran Eurofinas yönetim Kurulu Toplantısına 

Katılım
Finansman

20 haziran Rekabet hukuku Danışmanlığı ile Toplantı ortak
31 Temmuz Türkiye Bankalar Birliği ile Toplantı; Ticari 

İşletme Rehni sistemi TAREs hakkında 
Finansal Kiralama

15 Ağustos yeni zelanda Ticaret Ataşeliği Temsilcileri 
ile görüşme

Finansal Kiralama

15 Ağustos Euler hermes Temsilcileri ile Cover lease 
ürün geliştirme Toplantısı

Finansal Kiralama

15 Eylül FKB sosyal Medya yönetim Toplantısı ortak
15 Eylül MFKs KKB süreç Toplantısı Faktoring
22 Eylül MFKs KKB üye İletişim Merkezi Toplantısı Faktoring
18 Ekim KKB Temsilcileri ile Değerlendirme 

Toplantısı; leasing Kredi Bürosu hakkında 
Finansal Kiralama

1 Kasım MFKs KKB/gİB Web servis Toplantısı Faktoring
20 Kasım Risk Merkezi yönetimi ile Toplantı ortak
29 Kasım Risk Merkezi yöneticileri ile Toplantı ortak
7 Aralık yeni zelanda Ticaret Ataşeliği Temsilcileri 

ile görüşme
Finansal Kiralama

12 Aralık Risk Merkezi Raporlama çalışmasına 
Katılım

ortak

19 Aralık Risk Merkezi Raporlama çalışmasına 
Katılım

ortak

26 Aralık Risk Merkezi yöneticileri ile Toplantı Finansal Kiralama
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3 ocak Rabo Bank MFKs Toplantısı Faktoring
3 ocak pasha Bank MFKs Toplantısı Faktoring
17 ocak leasing Kredi Bürosu projesi Teklif İsteme 

görüşmeleri
Finansal Kiralama

18 ocak FKB & MüsEM Finansal Kurumlarda Temel 
uzmanlık programı sertifika Töreni

ortak

25 ocak Citribank ile MFKs Web servis geçiş 
Toplantısı

Faktoring

26 ocak “KoBİ’lerle güçlü ve güvenli yarınlara” 
Toplantıları ‑ İzmir

Faktoring

26 ocak özel Entegratörlük, Test‑ portal Tasarım 
Toplantısı

Faktoring

27 ocak Bank of Tokyo ile MFKs ve Faktoring 
Mevzuatı Toplantısı

Faktoring

1 Şubat Finansbank TAREs ve MFKs Toplantısı Faktoring
3 Şubat TKBB MFKs Entegrasyon projesi Toplantısı Faktoring
6 Şubat TKBB MFKs Entegrasyon projesi hukuk 

Toplantısı
Faktoring

9 Şubat Elektronik Araç Rehni Toplantısına Katılım Finansal Kiralama
10 Şubat Katılım Bankaları MFKs Entegrasyonu 

çalışma grup Toplantısı
Faktoring

15 Şubat gRİ Ajans MFKs Toplantısı Faktoring
16 Şubat FKB Basın Toplantısı ortak
16 Şubat Basın Toplantısı Faktoring
17 Şubat leasing Kredi Bürosu projesi Teklif İsteme 

görüşmeleri
Finansal Kiralama

22 Şubat leasing Kredi Bürosu projesi Teklif İsteme 
görüşmeleri

Finansal Kiralama

27 Şubat leasing Kredi Bürosu projesi Teklif İsteme 
görüşmeleri

Finansal Kiralama

27 Şubat yapı Kredi Bankası MFKs Toplantısı Faktoring
28 Şubat Tiflis – FCı semineri Faktoring
28 Şubat Dünya Bankası Temsilcileri ile Toplantı; 

Türkiye sukuk projesi hakkında
ortak

28 Şubat Aktif Bank MFKs Toplantısı Faktoring
8 Mart Aktif Bank MFKs Toplantısı Faktoring
10 Mart Deloitte Bordro okuma Eğitimi Faktoring
10 Mart ziraat Bankası MFKs Entegrasyon 

Toplantısı
Faktoring

14 Mart Citibank MFKs Web servis geliştirimi 
Teknik Toplantı

Faktoring

14 Mart Turkish Bank MFKs Web servis geliştirimi 
Teknik Toplantı

Faktoring

14‑16 Mart MAsAK çalıştayı ortak
15‑16 Mart BCR‑ supply Chain Finance Konferansı Faktoring
16 Mart Takasbank yönetimi ziyareti ortak
16 Mart ziraat Bankası MFKs Toplantısı Faktoring
4‑6 nisan MAsAK çalıştayı ortak
10 nisan Menkul Kıymetleştirme Tanıtım Toplantısı ortak
14 nisan leasing Kredi Bürosu projesi Teklif İsteme 

görüşmeleri
ortak

14 nisan özel Entegratörlük süreç Toplantısı Faktoring
18 nisan leasing Kredi Bürosu projesi Teklif İsteme 

görüşmeleri
Finansal Kiralama

20 nisan Citibank ve KKB MFKs Web servis 
geliştirimi Teknik Toplantı

Faktoring

21 nisan leyla Keser ile görüşme; Biyometrik İmza 
çalışmaları 

Finansman

İŞTİRAK EDİLEN VEYA SPONSOR OLUNAN 
KONFERANSLAR VE DÜZENLENEN TOPLANTILAR  

Tarih Açıklama Sektör

 

Tarih Açıklama Sektör

24 nisan Tedarik zinciri Finansmanı İhale Toplantısı Faktoring
26 nisan Kişisel verilerin Korunması Kanunu Eğitimi Finansman
10 Mayıs Anadolu Toplantıları‑ Kahramanmaraş Finansal Kiralama
17 Mayıs “KoBİ’lerle güçlü ve güvenli yarınlara” 

Toplantıları ‑ Eskişehir
Faktoring

12 Mayıs ıng Bank MFKs Toplantısı Faktoring
23 Mayıs “Ticaret Finansmanı ile güçlü Bir 

Ekonomiye” Toplantıları ‑ Ankara
Faktoring

24 Mayıs ıntesa sao paolo Bank MFKs Toplantısı Faktoring
15 haziran Fiba Banka Ws Entegrasyon Toplantısı Faktoring
19 haziran Kişisel verilerin Korunması Kanunu Konulu 

Eğitime Katılım
ortak

12 Temmuz MAsAK AB Eşleştirme projesi Toplantısına 
Katılım

ortak

10 Ağustos 360 İletişim özel Entegratörlük Toplantısı Faktoring
14 Ağustos garenta İş Birliği Toplantısı Finansman
19 Ağustos Banka Dışı Finansal sektörün gelişimi ve 

Türkiye’nin Küresel Finansal Kaynaklara 
Erişim stratejileri çalıştayı

Finansal Kiralama

22 Ağustos FKB Basın Toplantısı FKB
24 Ağustos Arabuluculuk Tanıtımı ortak
7 Eylül ıntesa sao paolo Bank MFKs Teknik 

Toplantı
Faktoring

12 Eylül garanti Bankası MFKs Teknik Toplantı Faktoring
20 Eylül Thy yöneticileri ile FKB'de Toplantı Finansal Kiralama
21 Eylül Kalitest ıso Denetim çalışmaları Faktoring
26 ‑27 Eylül Faizsiz Finans çalıştayına Katılım Birlik
27 Eylül Anadolu Toplantıları ‑Manisa Finansal Kiralama
5‑6 Ekim leaseurope’un Malta’da yapılan yıllık 

Toplantısına Katılım
Finansal Kiralama

5‑6 Ekim Eurofinas'ın Malta’da yapılan yıllık 
Toplantısına Katılım

Finansman

6 Ekim Fiba Banka MFKs Toplantısı Faktoring
13 Ekim leasing Kredi Bürosu Şartname hazırlık 

Toplantısı
Finansal Kiralama

18 Ekim Deutsche Bank MFKs Toplantısı Faktoring
25 Ekim Anadolu Toplantıları ‑ Konya Finansal Kiralama
25 Ekim “Ticaret Finansmanı ile güçlü Bir 

Ekonomiye” Toplantıları ‑ gaziantep
Faktoring

31 Ekim T‑Bank MFKs Toplantısı Faktoring
3 Kasım “Faktoring hukukunda güncel gelişmeler 

ve Def’iler sistemi” İstanbul Barosu ve 
Kadir has üniversitesi iş birliği

Faktoring

10 Kasım Kişisel verilerin Korunması Kanunu Konulu 
Eğitime Katılım

ortak

22 Kasım MAsAK çalıştayı ortak
23 Kasım MFKs TzF Entegrasyonu için Cybersoft /

KKB Entegrasyon Toplantısı
Faktoring

5 Aralık Risk Merkezi Raporlama çalışmasına 
Katılım

Finansal Kiralama

6 Aralık Türkiye Finans Forumuna Katılım ortak
6 Aralık özel Entegratörlük yazılım Şirketi ziyareti Faktoring
8 Aralık özel Entegratörlük yazılım Şirketi ziyareti Faktoring
21 Aralık Etiyopya Merkez Bankası heyetine leasing 

Eğitimi 
Finansal Kiralama

22 Aralık Kişisel verilerin Korunması Kurulu çalıştayı ortak
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Toplantılarda kentlerin özel finansman ihtiyaçları göz önüne 
alınarak yeni finansman modellerinden‑ sürdürülebilir 
planlara, üretim, pazarlama ve ihracatta yaşanan sorunlardan‑ 
gelecek dönem vizyonuna, ihracatta finansal çözümlerden‑ 
faktoringe, yeni ihracat fırsatlarından‑ KoBİ ve ihracatçı 
desteklerine, finansal kiralamadan hibelere kadar pek çok konu 
ele alınmaktadır. 

FAKTORİNG SEKTÖRÜ

proje 2017 yılında da İzmir, Eskişehir, Ankara, gaziantep 
ve Kocaeli olmak üzere beş kentte yapılan etkinlikler ile 
sürdürülmüştür. 

İZMİR TOPLANTISI - 26 OCAK 2017 

“KOBİ’lerle	Güçlü	ve	Güvenli	Yarınlara”	buluşmasının	ilki	
26	Ocak	2017	tarihinde	İzmir’de	gerçekleştirilmiştir.	

İzmir ilimizin seçim nedeni; ekonomik büyüklüğü, 120 bine 
yaklaşan KoBİ’si ile Türkiye ekonomisine en fazla katkı veren 
kentlerin başında gelmesidir.

KoBİ’ler ile düzenlenen buluşmalar kapsamında; ekonomideki 
son gelişmeler ışığında, KoBİ’ler için finansmana erişim ve 
yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, 
hibe ve krediler, sigorta, garanti hizmeti ve borçlanma araçları 
vb. konularda detaylı bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

FKB koordinasyonuyla yapılan toplantıya; Bilim, sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, BDDK, TİM, Kredi Kayıt Bürosu, Türk 
Eximbank, KosgEB, İzmir valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Ege Bölgesi sanayi odası, İzmir Ticaret odası, İzmir Ticaret 
Borsası, İzmir Kalkınma Ajansı, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir 
Atatürk organize sanayi Bölgesi ve diğer 12 osB, KosgEB 
İl Müdürlüğü, Türk Eximbank İl Müdürlüğü, İzmir sanayici 
ve İşadamları Derneği, Karşıyaka sanayici ve İş Adamları 
Derneği, Ege sanayicileri ve İşadamları Derneği, AsKon İzmir 
Şubesi, Ege genç İşadamları Derneği, 9 Eylül üniversitesi, Ege 
üniversitesi, İzmir Ekonomi üniversitesi, İzmir Katip çelebi 
üniversitesi, İzmir serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası, 
yerel Medya ve üretici ve ihracatçı tüm yerel işletmeler 
katılmıştır. 

TANITIM FAALİYETLERİ 

Türkiye’deki şirketlerin %99’unu oluşturan ve toplam 
istihdamın da %75’ini sağlayan KoBİ’ler için finansmana 
erişimde faktoring en önemli finansal çözüm ortaklarından 
biridir. 

KoBİ stratejisi ve Eylem planı Kapsamında, Anadolu’daki 
KoBİ’lere, alternatif finansman kaynaklarını ve faktoringi 
anlatmak amacıyla 2016 yılında başlanan Anadolu Turu 
projesi 2017 yılında da devam etmektedir. Bu projenin ikinci 
yılında toplam bin KoBİ’ye ulaşılmıştır. 

Aynı şekilde, 2017 yılında finansal kiralama sektörünün 
bilinirliğini artırmak amacıyla, ‘leasing ve KoBİ’lerle güçlü 
yarınlara’ projesi kapsamında, Kahramanmaraş, Manisa ve 
Konya’da Anadolu toplantıları düzenlenmiştir.

FKB koordinasyonuyla düzenlenen bu buluşmalarda, ticaretin 
finansmanında tüm iş paydaşlarını bir araya getirerek; 
KoBİ’leri geleceğe taşıyacak finansal çözüm önerileri 
sunulmaktadır. Bu kapsamda yapılan toplantılarda, ilgili 
Bakanlık yetkilileri, BDDK, TİM, Kredi Kayıt Bürosu, KosgEB, 
Türk Eximbank temsilcileri ile FKB yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Cantekin ve Finansal Kiralama buluşmalarında 
FKB yönetim Kurulu Başkan vekili ünal gökmen, Faktoring 
toplantılarında FKB yönetim Kurulu Başkan vekili çağatay 
Baydar ve sektör temsilcileri kentin iş dünyası ve sivil toplum 
paydaşlarıyla bir araya gelmektedir. 

KoBİ’lerin ihtiyaçlarına geniş bir perspektiften bakmayı 
hedefleyen bu toplantılarda, her kentin valiliği, Büyükşehir 
Belediyesi, sanayi odası, Ticaret odası, Ticaret Borsası, ilgili 
Kalkınma Ajansı, İhracatçı Birlikleri ve organize sanayi 
Bölgesi en üst seviyede temsil edilmektedir. Ayrıca, üniversite 
işbirlikleri düzenlenmekte; bölgesel üretici ve ihracatçılarla 
birebir görüşmeler de yapılmaktadır. 

“Anadolu Turu ” projesi, medya işbirliği ile habertürk Tv 
veya Ahaber’de canlı yayınlanmakta ve hürriyet veya sabah 
gazetesi’nde de toplantı çıktıları paylaşılmaktadır. Ayrıca, 
etkinliğin düzenlendiği kentteki yerel medya ile görüşmeler 
yapılmaktadır. 

KoBİ sTRATEJİsİ vE EylEM plAnı KApsAMınDA, 
AnADolu’DAKİ KoBİ’lERE, AlTERnATİF 
FİnAnsMAn KAynAKlARını vE FAKToRİngİ 
AnlATMAK AMACıylA 2016 yılınDA BAŞlAnAn 
AnADolu TuRu pRoJEsİ 2017 yılınDA DA DEvAM 
ETMEKTEDİR. 

anadolU tUrU
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2017 YILI FAALİYETLERİ

Ekonomideki son gelişmeler ışığında, KoBİ’ler için finansmana 
erişim ve yararlanabilecekleri destek programları, kaynak 
alternatifleri, krediler, hibeler, sigorta, garanti hizmeti ve 
borçlanma araçları vb. konularda detaylı bilgilendirme 
çalışmaları yapılmıştır. Kamu ve yerel yönetimler, Ticaret ve 
sanayi odaları, Ticaret Borsaları, osB’ler, Türk Eximbank İl 
Müdürlükleri, KosgEB İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları, 
serbest Bölgeler, üniversiteler, yerel ve ulusal Medya, üretici 
ve İhracatçı işletmeler ile birlikte ilgili taraflara doğru ve 
hatasız bilgi aktarımı yapılırken, eksikler tamamlanıp, merak 
edilen tüm sorulara uzmanlarca cevaplar verilmiş, yapılan özel 
çalışmalarla, ulusal medyanın kente ve kent KoBİ’lerine olan 
ilgisi de artırılmaya çalışılmıştır.

KOCAELİ TOPLANTISI - 29 KASIM 2017 

“KOBİ’lerle	Güçlü	ve	Güvenli	Yarınlara”	buluşması	
29	Kasım	2017	tarihinde	Kocaeli’de	gerçekleştirilmiştir.	

İstanbul’dan sonra, Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı 
sağlayan ikinci il olan Kocaeli’de düzenlenen “KoBİ’lerle güçlü 
ve güvenli yarınlara” buluşmasına FKB koordinasyonuyla; 
Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
BDDK, TİM, Türk EXİMBAnK, KosgEB, Kocaeli valiliği, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, Kocaeli sanayi odası, 
Kocaeli Ticaret odası, gebze Ticaret odası, Körfez Ticaret odası, 
Marmara Kalkınma Ajansı, İzmit Asım Kibar osB, Kocaeli Ali 
Kahya osB, Kandıra gıda İhtisas osB ve diğer tüm osB’ler, 
Kocaeli üniversitesi, Kocaeli sanayici ve İşadamları Derneği, 
yerel Medya ve üretici ve ihracatçı tüm yerel işletmelerin 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı amacı; Kocaeli’de tüm paydaşların harekete 
geçirilmesi, farkındalığın artırılması, eksiklerin tespiti ve 
giderilmesi ve kent ekonomisinde gelecek vizyonunun 
oluşturulması olarak belirlenmiştir. 

ESKİŞEhİR TOPLANTISI - 17 MAYIS 2017 

“KOBİ’lerle	Güçlü	ve	Güvenli	Yarınlara”	buluşmalarının	
ikincisi	17	Mayıs	2017	tarihinde	Eskişehir’de	
gerçekleştirilmiştir.	

uçak motorundan beyaz eşyaya, havacılık ve raylı sistemler 
alanlarında ihtisaslaşmış olan Eskişehir, Türkiye’nin önemli 
sanayi kentlerinden biri olarak bu toplantılara dahil edilmiştir. 

Bir organize sanayi bölgesi olan kentte, Türkiye’nin 500 
Büyük sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alan 5 firma 
bulunmaktadır. 

Toplantıya, Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BDDK, TİM, 
KosgEB, Türk Eximbank, Eskişehir valiliği, Eskişehir odunpazarı 
Belediyesi, Eskişehir Ticaret odası, Eskişehir sanayi odası, 
Eskişehir osB, Eskişehir Ticaret Borsası, BEBKA (Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı), Eskişehir sanayici ve İşadamları 
Derneği, Eskişehir genç İşadamları Derneği, Eskişehir Anadolu 
üniversitesi, Eskişehir osmangazi üniversitesi, KosgEB 
Eskişehir İl Müdürlüğü, Türk Eximbank Eskişehir İl Müdürlüğü, 
Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü katılmıştır. 

ANKARA TOPLANTISI - 23 MAYIS 2017

“Ticaret	Finansmanı	ile	Güçlü	Bir	Ekonomiye”	temasıyla	
düzenlenen	toplantı	23	Mayıs	2017	tarihinde	Ankara’da	
gerçekleştirilmiştir.

FKB koordinasyonuyla; Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
BDDK, Türk Eximbank, KosgEB, Ankara valiliği, Ankara 
Keçiören Belediye Başkanlığı, Ankara Ticaret odası, Ankara 
sanayi odası, Ankara Ticaret Borsası, Ankara osB, Ankara 
serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası, Türk Eximbank 
Ankara İl Müdürlüğü, KosgEB Ankara İl Müdürlüğü, Ankara 
sanayici ve İş adamları Derneği ile üretici ve ihracatçı tüm 
yerel işletmelerin katılımı ile “Ticaret Finansmanı ile güçlü Bir 
Ekonomiye” buluşması 23 Mayıs’ta Ankara’da yapılmıştır.

GAZİANTEP TOPLANTISI - 23 MAYIS 2017

“Ticaret	Finansmanı	ile	Güçlü	Bir	Ekonomiye”	buluşması	
25	Ekim	2017	tarihinde	Gaziantep’te	gerçekleştirilmiştir.

üretim, sanayi ve ticaretin lokomotifi olan gaziantep yeni 
durak olarak seçişmiş ve tüm paydaşları harekete geçirmek, 
farkındalığı artırmak, eksikleri tespit etmek ve gidermek, 
kent ekonomisinde gelecek vizyonu oluşturmak için 
sekizinci organizasyon FKB koordinasyonu ile gaziantep’te 
gerçekleştirilmiştir.
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FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ

Anadolu Turu projesi kapsamında; KoBİ’ler ile buluşmalar 
düzenlenmekte, ekonomideki son gelişmeler ışığında, KoBİ’ler 
için hayati önem taşıyan, sürdürülebilir büyümeyi hızlı ve 
ekonomik şekilde sağlayan makine ve ekipman yatırımlarının 
finansmanında finansal kiralamanın önemine ilişkin konular 
paylaşılmaktadır. projede aynı zamanda finansmana erişim ve 
yararlanabilecekleri destek programları, kaynak alternatifleri, 
hibe ve krediler, sigorta, garanti hizmeti ve borçlanma 
araçları vb. konularda detaylı bilgilendirme çalışmaları da 
yapılmaktadır. 

“leasing ve KoBİ’ler Birlikte güçlü yarınlara” toplantılarında 
yeni finansman modellerinden‑ sürdürülebilir planlara, 
üretim, pazarlama ve ihracatta yaşanan sorunlardan‑ gelecek 
dönem vizyonuna, ihracatta finansal çözümlerden finansal 
kiralamaya, yeni ihracat fırsatlarından‑ KoBİ ve ihracatçı 
desteklerine pek çok konunun ele alınması amaçlanmaktadır. 
Toplantılar habertürk Bakış programında yayınlanmış gündem 
konuları hürriyet gazetesi, ulusal ve yerel basında yer almıştır.

KAhRAMANMARAŞ TOPLANTISI - 10 MAYIS 2017

Türk özel sektörünün en fazla yatırım yapan şehirlerinden 
biri olan Kahramanmaraş’ın başta tekstil olmak üzere, kağıt, 
çimento, enerji ve metal mutfak eşyası ile büyük bir üretim 
merkezi haline gelen marka ürünleri Maraş dondurması ve 
pul biberi, dünyanın bir çok noktasına ihraç edilmektedir. 
Kahramanmaraş, İstanbul’dan sonra yıllık 40 ton altın üretim 
miktarıyla Türkiye’de kuyumculukta ikinci sırada olup ve 
ülkemizde ziynet eşyası olarak kullanılan altının yaklaşık 
%25’ini atölyelerinde üretmektedir. Şehirde 4 adet osB vardır 
ve ekonomisinin %95’ine yakınını KoBİ’ler oluşturmaktadır. 
son 10 yıla bakıldığında Kahramanmaraş’ta istihdam 
3 kat, ihracat da 4 kat artmıştır. üretiminin yıldızı olan 
tekstil sektöründe 300 işletmede 100 bin kişi çalışmaktadır. 
Türkiye’nin tekstil ihracatının %7’sini ve iplik üretiminin 
%35’ini karşılayan Kahramanmaraş yükselen grafiğini 
geçen yıl ortalama %2,5 büyüme rakamıyla tamamlamıştır. 
Kahramanmaraş sanayisinin 2023’te 10 milyar ABD doları 
ihracat hedefi vardır. Tekstilden metal eşya sanayisine 
kadar üretimde makinenin olduğu her sektörde etkin olan 
Kahramanmaraş’ta, 10 Mayıs 2017’de gerçekleştirilen canlı 
yayın ve panelde leasing desteği konuşuldu.

MANİSA TOPLANTISI - 10 MAYIS 2017

Tarım ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda dünyaya 
açılan Manisa, geçen yıl gerçekleştirdiği 3,77 milyar ABD 
dolarlık ihracatla Türkiye yedincisi olmuştur. Kent, beyaz eşya, 
elektronik ve tütün imalat sektörlerinde Türkiye’de ilk üçte 
yer almaktadır. Manisa’nın ihracatında elektrik elektronik 
sektörü, 2,12 milyar ABD doları ile aslan payını alırken, 
otomotiv endüstrisi 389 milyon ABD dolarlık ihracatla ikinci, 
382 milyon ABD dolarlık dış satımla iklimlendirme sektörü 
üçüncü sırayı almıştır. Tarım, Manisa için hayati derecede 
önemli olup tarımsal üretimde çekirdeksiz kuru üzüm başta 
olmak üzere Türkiye’de birçok tarımsal üründe üretim ve 
ihracatta ilk 3 içinde yer almaktadır. Turgutlu, salihli ve 
Akhisar ilçelerinde organize sanayi Bölgeleri faal iken, Manisa 
organize sanayi Bölgesi dünya çapında bir yatırım bölgesidir. 
Manisa, markalaşma yolunda önemli adımlar atarak ihracatını 
artırmayı hedeflemektedir. savunma sanayisinden enerjiye, 
ihtisas sanayi bölgelerinden Ege’nin lojistik merkezi olmaya 
kadar yeni hedefler ise ufukta görünmektedir. 10 Mayıs 2017 
tarihinde yapılan canlı yayın ve panelde konuşulduğu üzere, 
leasing desteğini arkasına alacak Manisa, üretim ve ihracat 
rakamlarını artırıp Ege’nin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı 
olmaya devam edecektir.

KONYA TOPLANTISI - 25 EKİM 2017

Türkiye’nin KoBİ Başkenti sayılan Konya, 30 binin 
üzerinde KoBİ ve 1,5 milyar ABD dolarını aşan ihracatıyla 
Anadolu Kaplanı unvanını hak etmektedir. otomotiv yan 
sanayisinden makineye, boyadan ayakkabıya kadar imalat 
sanayisinin çok geliştiği kent, aynı zamanda Türkiye’nin 
tarım üssü konumundadır. Konya’da faaliyet gösteren 
sanayi işletmelerinin sektörel çeşitliliği dikkat çekicidir. 
Kent, metal işleme alanında Türkiye pazarının %45’ine 
sahiptir. Traktörlerde kullanılan parçaların %90’ı ve tarım 
makinelerinde kullanılan parçaların %100’ünü üretirken, bu 
alanda Türkiye pazarının %65’ini elinde bulundurmaktadır. 
otomotiv yan sanayi sektöründe, birçok marka modelin 
%70’den fazla parça ve ekipmanı Konya’da üretilmektedir. 
Konya, yılda yaklaşık 15 milyon çift ayakkabı üretimi ile de 
Türkiye pazarının %15’ini tek başına karşılamaktadır. Mevlana 
Şehri Konya’da, turizm yanı sıra yenilenebilir enerji alanında 
da dünya ölçeğinde büyük yatırımlar vardır. Tüm sektörlerdeki 
“girişimci ruhu” ile beraber üretim ve ihracat rakamlarını 
artıracak Konya’da, 25 Ekim 2017’de düzenlenen canlı yayın 
ve panelde finansal kiralama konuşulmuştur.
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SEKTÖRLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER   

Tarih Açıklama Sektör
31.12.2016 Kurumlar vergisi genel Tebliği (seri no: 1)’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (seri no: 11) Resmi gazete’de 

yayımlanmıştır. Tebliğ’de açıklama yapılan konular aşağıdaki gibidir:

“5.6.2.3.1.5. sat‑kirala‑geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere 
satışında 2 yıllık sürenin tespiti

5.15. sat‑kirala‑geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna uygulaması
5.15.1. İstisnadan yararlanacak olanlar
5.15.2. İstisna uygulamasına konu olacak iktisadi kıymetler
İstisna uygulamasına her türlü taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilecektir.
5.15.2.1. Taşınmazlar
5.15.2.2. Taşınırlar
5.15.3. İstisnadan yararlanma şartları
5.15.3.1. Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması 
şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması
5.15.3.2. satış kazancının özel fon hesabında tutulması
5.15.3.3. Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi
5.15.4. İstisna uygulaması
5.15.4.1. varlıkların sat‑kirala‑geri al süreci tamamlanmadan üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumu
5.15.4.2. İstisna uygulamasında başlangıç tarihi”

16.1.2017 Kredi müşterilerine akdi faiz oranından daha düşük oranda kredi kullandırılmak suretiyle peşin tahsil edilen 
faiz farkının hangi dönemde gelir kaydedileceği hakkında İstanbul vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi

Finansman

27.1.2017 vergi mevzuatında değişiklikler içeren 6770 sayılı Kanun Resmi gazete’de yayımlanmıştır. Finansal kiralama 
sektörünü ilgilendiren düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
• 24. madde ile KgF’nin hazine kaynaklı kefalet limiti 250 milyar Tl olmuştur. 
• 38. madde halen yabancı bayrak taşıyan teknelerin Türk Bayrağına geçişine ilişkin koşulları kolaylaştıran 

madde yürürlüğe girmiştir.
3.3.2017 yurt Dışında Bulunan veya yabancı Bayrak çeken Teknelerin Türk Bayrağına geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 

2017/3) Resmi gazete’de yayımlanmıştır.
Finansal Kiralama

10.3.2017 Kredi garanti Kurumlarına (KgK) sağlanan hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar 
Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararname ile yapılan değişiklik sonucu:

• Finansman şirketlerinin yatırıma finansman sağlayan işlemleri de kapsam içine alınmıştır.
• KgK’ya ortak olan bankaların hakim ortağı olan finansal kiralama ve finansman şirketlerinin KgK’ya ortak 

olma koşulu kaldırılmıştır.
• KgK’ya ortak hissedarı olmayan finansal kiralama ve finansman şirketlerinin ortak olma koşulları 

belirlenirken, bu şirketlerin finansal sektör içindeki büyüklüğü dikkate alınacaktır.
• sağlanan kefalet tutarı, azami %85’ten %90’a (KoBİ dışında %75’ten %85’e) artırılmıştır.
• KgK’nın hazine desteği ile kullandıracağı kefaletlerin %80’inin (şirket özelinde değil, KgK toplamında) 

portföy garanti sistemi kapsamında kullandırılma zorunluluğu getirilmiş olup, bunların da asgari %70’inin 
KoBİ’lere kullandırılması koşulu getirilmiştir.

Finansal Kiralama

15.3.2017 KKDF ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Resmi gazete’de yayımlanmıştır. Finansal Kiralama sektörü ile ilgili 
madde aşağıdaki gibidir:
MADDE 4– (1) Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları 
Türk lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı; ortalama 
vadesi bir yıla kadar olanlarda %1 (yüzde bir), bir yıl ve üzeri olanlarda %0 (yüzde sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Finansal Kiralama

17.4.2017 satıp geri kiralama işlemlerinde sözleşmenin temerrüt nedeniyle feshedilmesi durumunda gerek kiracının 
taşınmazın satışında yararlandığı, gerekse kiralayanın kira faturalarında yararlanmış olduğu KDv istisnaları 
için geriye yönelik düzeltme yapılmayacağına ilişkin gİB görüşü

Finansal Kiralama

24.4.2017 samsun vergi Dairesi Başkanlığı özelgesi: Finansal kiralamaya konu mallara ait sigorta prim bedelleri ve emlak 
vergileri bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden bu tutarların birebir kiracıya yansıtılması 
işleminde KDv hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu aktarma işleminde masraf tutarını aşan bir 
bedel tahsil edilmesi halinde, aşan kısım üzerinden genel oranda (%18) KDv hesaplanacaktır.

Finansal Kiralama

27.4.2017 Batman Defterdarlığı özelgesi: 2007/13033 sayılı BKK eki (ı) ve (ıı) sayılı listeler kapsamında yer almadığından 
1997 model vinç monteli kamyon teslimi genel oranda (%18) KDv’ye tabidir.

4.5.2017 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe uygulamaları ile Finansman Tabloları 
hakkında yönetmelik’in geçici 2. maddesinde yer alan sürenin 21.4.2017 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin 
BDDK kararı

ortak
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SEKTÖRLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER (DEvAM)

Tarih Açıklama Sektör
21.10.2017 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında yönetmelikte 

Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik Resmi gazete’de yayımlanmıştır. yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

yönetmeliğin 4. maddesine dördüncü fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiş, izleyen fıkra buna göre teselsül 
ettirilmiştir.
“(4) Faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketin birinci fıkranın (c) bendi çerçevesinde düzenlenecek 
ana sözleşmesinde, faaliyetinin faizsiz esasa dayalı olduğunun belirtilmesi ve bu esaslara göre faaliyetlerini 
sürdürmesi zorunludur.”

yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“g) Faizsiz esaslara göre faaliyette bulunan şirket tarafından akdedilen kredi sözleşmelerinin faizsiz esaslara 
uygun olması.”

ortak

21.10.2017 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe uygulamaları ile Finansal Tabloları 
hakkında yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair yönetmelik Resmi gazete’de yayımlanmıştır. yapılan 
değişiklikler aşağıdaki gibidir:

yönetmeliğin 4. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Bu yönetmelikte geçen faiz ibareleri, faizsiz esasa göre faaliyette bulunacak şirketler bakımından kâr 
payını ifade eder.”

ortak

3.11.2017 nüfus hizmetleri Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun Resmi gazete’de yayımlanmıştır. 
Kanunda yapılan düzenleme gereği finansal kiralama ve finansman şirketlerinin iş yaptıkları kişilere ilişkin 
kimlik ve adres bilgilerine erişebilmeleri temin edilmiştir.

Finansal Kiralama 
ve Finansman

5.12.2017 vergi mevzuatında değişiklikler içeren 7061 sayılı Kanun Resmi gazete’de yayımlanmıştır. sektörlerimizi 
değişiklikler aşağıdaki gibidir:

• 3065 sayılı Katma Değer vergisi Kanununun 17.4.r maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
• “…bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık 

taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama 
ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve 
finansman şirketlerince devir ve teslimi.”

• 5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanunun 5.1.f. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
• “Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya 

Tasarruf Mevduatı sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek 
verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan 
haklarının, bu borçlara karşılık bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya bu Fona 
devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların 
tamamı ile bankaların, finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin bu şekilde elde ettikleri söz 
konusu kıymetlerden taşınmazların (6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde 
kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında tarafların karşılıklı 
mutabakatıyla kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devraldığı finansal kiralama konusu taşınmazlar dâhil) 
satışından doğan kazançların %50’lik, diğerlerinin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı.”

• 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 16. maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

• “(2) Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından bu madde uyarınca ayrılan özel karşılıkların 
tamamı, ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilir.”

Finansal Kiralama 
ve Finansman

23.12.2017 1 seri no.lu Kurumlar vergisi Kanunu genel Tebliği’nde Değişiklik yapan 14 seri no.lu KvK genel Tebliği 1 
seri no.lu Kurumlar vergisi Kanunu genel Tebliği’nde Değişiklik yapan 14 seri no.lu KvK genel Tebliğinde 
sektörlerimiz ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

• Bankalara veya TMsF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile bankalara tanınan istisnanın, finansal kiralama 
ya da finansman şirketlerine borçlu olanlar açısından da uygulanmasına ilişkin düzenleme.

• Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca ayrılan özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda gider olarak dikkate 
alınması sağlayan düzenleme. uygulama 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Finansal Kiralama 
ve Finansman
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11. 492 sayılı harçlar Kanunu’nun 123. maddesinde değişiklik 
yapılarak faktoring şirketlerinin de istisna kapsamına alınması,

12. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
hakkındaki Kanun’un 7.c.6 maddesinde değişiklik yapılarak 
finansal kiralama ve finansman şirketlerinin de konut 
finansman kuruluşları arasına alınmasına yönelik düzenleme,

13. Finansman şirketlerinin temel kaynaklarından biri olan 
borçlanma araçlarının ihraç sınırının, banka dışı diğer finansal 
kurumlarla birlikte, bankalara tanınan sınıra eşit olacak şekilde 
Borçlanma Araçları Tebliğ’de düzenlenmesi ve bu borçlanma 
araçları üzerinden hesaplanan zorunlu karşılık uygulamasının 
kaldırılması

14. 2016 yılında Damga vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik 
ile Kanun’a bankalar için eklenen 23. madde ve finansman 
şirketleri için eklenen 30 nolu maddelerdeki farklılığın 
kaldırılarak finansman şirketleri için de bankalarda olduğu gibi 
düzenleme yapılması,

15. uluslararası nakliyecilerin ihraç malı taşıması halinde 
yapılan bu faaliyetlerin 32 sayılı Karar kapsamında döviz 
kazandırıcı faaliyet olarak sayılması doğrultusunda istisna 
tanınarak uluslararası ortamda rekabet güçlerinin artırılmasına 
yönelik düzenleme yapılması, 

ARACILIK MALİYETLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN 
ÖNERİLER:

1. Tüketici kredilerinde KKDF ve BsMv oranlarının 
düşürülmesi,

2. Finansal kiralama ve faktoring şirketlerinin yurt dışından 
sağladıkları kredilerde KKDF oranının %0’a düşürülmesi,

3. Finansal kiralama işlemlerinde %1 oranına tabi işlemlerin 
kapsamının genişletilmesi,

4. Banka dışı finansal kurumların bankalardan kullandıkları 
kredilerde BsMv oranının düşürülmesi,

5. yurt dışından tahvil ihracı yoluyla yapılan borçlanmalar 
üzerindeki gelir vergisi stopaj oranının düşürülmesi.

FİNANSMANA ERİŞİM İMKANLARININ ARTIRILMASINA 
İLİŞKİN ÖNERİLER:

1. Konut kredisi faizlerinin gelir vergisi matrahından 
indirilmesine yönelik düzenleme,

2. Finansal kiralama konusu yatırım teşvik belgeli yatırımlarda, 
teşvik şartlarının ihlali halinde, yararlanılan vergi istisnaları 
ve cezaların asıl yatırımcı ve teşvik belgesinin sahibi olan 
kiracıdan tahsil edilmesi,

3. yurt dışından satın alınacak finansal kiralamaya konu 
makinaların ithalatçısı olması vasfı nedeniyle finansal kiralama 
şirketlerinin “4703 sayılı ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın 
hazırlanması ve uygulanmasına Dair Kanun” çerçevesinde 
ithalatçı olmasından kaynaklanan her türlü sorumluluğun 
sözleşme sonunda malik sıfatını kazanacak olan kiracıya 
aktarılması yönünde düzenleme,

SEKTÖRLERİN DÜZENLEME TALEPLERİ

REKABET ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 
ÖNERİLER:

1. Kurumlar vergisi Kanunu’nun 5/1‑f ve Katma Değer vergisi 
Kanunu’nun 17/4‑r maddesine ilişkin (takipteki alacakların 
tasfiyesine yönelik varlık satışları hakkında) istisnanın 
bankacılık ve diğer bankadışı finansal sektörlere uygulandığı 
gibi faktoring şirketleri için de uygulanması yönünde 
düzenleme yapılması,

2. Faktoring şirketlerinin BDDK düzenlemeleri doğrultusunda 
ayırdıkları özel karşılıkların bankacılık, finansal kiralama, 
finansman ve varlık yönetim şirketleri uygulamasında olduğu 
gibi Kurumlar vergisi matrahından indirilmesine yönelik 6361 
sayılı Kanun’da ve Kurumlar vergisi Kanunu’nda düzenleme,

3. yabancı sermayeli finansal kiralama şirketlerinin, konusu 
taşınmazlar olan finansal kiralama işlemlerinde 2644 sayılı 
Tapu Kanunu’nun 36. maddesinde belirtilen koşullara 
uygunluğun, sözleşme sonunda malik sıfatını kazanacak 
olan kiracıda aranmasına ilişkin 6361 sayılı Kanun’un 22. 
maddesinde düzenleme,

4. Faktoring şirketlerinin de diğer banka ve banka dışı finans 
sektörlerinde olduğu gibi 5490 sayılı nüfus hizmetleri 
Kanunu’nun 45. maddesinde belirtilen Adres ve Kimlik 
paylaşım sistemi’ni kullanabilmelerine ilişkin düzenleme,

5. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 
tapulardaki rehin işlemlerinde resmi senet düzenleme 
istisnası getirilmesi yönünde 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. 
maddesinde düzenleme yapılması,

6. 1211 sayılı TCMB Kanunu’nun 52. maddesinde değişiklik 
yapılarak finansal kiralama, faktoring ve finansman 
şirketlerinin açık piyasa işlemlerine dahil olmaları yönünde 
düzenleme, 

7. Finansman şirketlerinin 2016/9538 sayılı Kredi Kurumlarına 
(KgF‑Kredi garanti Fonu) sağlanan hazine Desteğine İlişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına alınmasına ve sermayeye 
iştirak koşulunun finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 
bankalara oranla büyüklükleri nispetinde belirlenmesine ilişkin 
düzenleme,

8. yatırımlarının finansmanında finansal kiralama 
yönteminden yararlanan KoBİ’lerin KosgEB desteklerinden 
yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme,

9. İcra İflas Kanunu’nun takip ile ilgili kolaylıklarından 
faktoring ve finansman şirketlerinin de yararlandırılması 
konusunda 6361 sayılı Kanun’da düzenleme yapılmasına 
ilişkin öneri,

10. Damga vergisi Kanunu’na Ekli (2) sayılı Tablonun “ıv ‑ 
Ticari ve Medeni İşlerle İlgili Kâğıtlar:” başlıklı bölümünün 20. 
bendinde değişiklik yapılarak faktoring sözleşmelerinin devri 
işleminin istisna kapsamına alınması yönelik düzenleme,
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4. 5549 sayılı suç gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi 
hakkında Kanun kapsamındaki 5 numaralı tebliğ’de yapılacak 
düzenleme ile, 7500 Tl’ya kadar olan finansman şirketleri 
tarafından yapılan işlemlerde bu meblağ düşük riskli işlem 
grubunda değerlendirilerek dijital ortamda yapılan finansman 
faaliyetlerinin önünü açabilmek için basitleştirilmiş tedbirler 
kapsamına alınması,

5. Mesafeli sözleşmeler kapsamında kullandırılan tüketici 
finansman kredileri için 5 sıra nolu MAsAK genel Tebliğ’den 
kaynaklanan imza beyanı ve yüz yüze gelme zorunluluğunun 
ortadan kaldırılması 

6. 6361 sayılı Kanun’un menfi tespit davalarına konu olan 9/2 
ve 9/3 maddelerinde değişiklik yapılması.

7. 09/01/2014 Tarihli ve 28877 sayılı Resmi gazete’de sermaye 
piyasası Kurumu’nun yayınladığı “varlığa veya İpoteğe Dayalı 
Menkul Kıymetler Tebliği” çerçevesinde Faktoring Şirketlerinin 
kapsam dışı bırakılan maddenin yeniden düzenlenmesi,  

SERTİFİKA PROGRAMI ve DÜZENLENEN EĞİTİMLER 

2017 yılında 2 sertifika programı ve toplam 80 adet, 167 
günlük eğitim organize edilmiştir. Bu eğitimlerden toplamda 
bine yakın katılımcı faydalanmıştır.

2017 yılında üç sektörden toplam 30 katılımcıya, Marmara 
üniversitesi’nin öğretim üyeleri ile birlikte finansal kiralama, 
faktoring ve finansman şirketlerinden gönüllü sektör 
profesyonellerinden oluşan eğitim kadrosu tarafından; 
hukuk, muhasebe standartları, kredi riski yönetimi ve 
sektörel ürün bilgileri başta olmak üzere 17 farklı başlık 
altında eğitimler verilmiştir. Toplam 108 saatlik yoğun 
mesleki eğitim sonrasında katılımcılar, sertifikalarını 
hazineden sorumlu Başbakan yardımcısı nurettin Canikli ve 
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’den almışlardır.

FKB ile Marmara üniversitesi sürekli Eğitim Merkezi (MusEM) 
arasında 2014 Kasım ayında 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. 18 gün 
süren eğitimlerin sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara 
Marmara üniversitesi ve FKB sertifika vermektedir. Toplamda 
92 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

ALGISAL DAVRANIŞ KONTROLÜ (NLP)

Eğitimde; nlp (neuro linguistic programming) kişisel 
deneyimlerimizi nasıl oluşturduğumuzu düşüncelerimizi 
ve duygusal durumlarımızı ne şekilde yarattığımızı 
ve deneyimlerimizden yola çıkarak iç dünyamızı nasıl 
kurduğumuzu ve ona nasıl bir anlam kazandırdığımızı ele 
alınmaktadır. Eğitimin ileri seviye versiyonu da yapılmıştır. 

Eğitmen: Ayşegül Ekmekçioğlu

BİLGİ GÜVENLİĞİ KONTROLLERİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ 
YÖNETİMİ

Katılımcıların Risk Merkezi üyeliği gereği BDDK’nın 
“Bankalarda Bilgi sistemleri yönetiminde Esas Alınacak İlkelere 
İlişkin Tebliğ”inde belirtilen bilgi güvenliliği gerekliliklerini 
yerine getirebilmeleri ve bilgi sistemleri denetimi gerekliliğine 
uyum sağlayabilmeleri, kurumsal bilgi güvenliği ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için gerekli aktiviteleri gerçekleştirebilmeleri 
hedeflenmektedir. 

Eğitmen: Fatih Emiral 

DÖNÜM NOKTASI/KARAR ANI

Değişim olgusu ile karşılaşan her kişinin katılımına uygun; 
esneklik ve değişime açık olmak, kendini geliştirmek, 
yenilikçilik, inisiyatif kullanmak yönetici olmanın temel 
özelliklerinden. 

Eğitmen: haluk Emre

ÇEKLİ İŞLEMLERDE İZLENMESİ GEREKEN YOL VE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN hUSUSLAR

Eğitimde, özelikle ödeme vasıtası olarak çek alınan yurt 
içi faktoring işlemlerinde dikkat edilmesi gereken konular 
irdelenmektedir. 

Eğitmen: Ebru Atasoy Akalın

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

Eğitimin amacı FKB üyelerini yenilenebilir enerji ve enerji 
verimliliği sektörlerinde Türkiye’deki mevcut altyapı, fırsatlar 
ve pazarın gelişimi ile ilgili konularda genel anlamda 
bilgilendirmek ve yakın dönem gelişmelerini aktarmaktır. 
Ayrıca eğitim programı içerisinde yeri geldikçe mevcut ve 
gelişmekte olan teknolojilere de yer verilmektedir. İki ana 
başlık altında düzenlenen eğitim, akış itibariyle önce konu 
ile ilgili temeller ve büyük resim daha sonra ise yasal altyapı, 
potansiyel ve fırsatlara yer verilecek şekilde tasarlanmıştır. 

ERKEN UYARI SİNYALLERİ VE WATCh-LİST YÖNETİMİ

Finansal Kiralama, faktoring ve finansman şirketleri 
sektörlerinde; kredi analiz, tahsis ve risk izleme 
departmanlarında çalışan uzman ve yönetici pozisyonundaki 
çalışanlara yöneliktir. Kurumsal müşterilere filo satışı 
yaparak risk alan finansman şirketlerinin tahsilat ve risk 
takip bölümlerinde çalışanların da bu eğitime katılması 
önerilmektedir. Bu eğitimin amacı; alacakların sorunlu hale 
gelmesini engelleyecek tedbirlerin değerlendirilmesi ve 
sorunlu hale gelen alacaklarda aksiyonların belirlenmesidir. 

Eğitmen: Ali Koç
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muhasebenin sistematiğini, Tek Düzen hesap planı 
uygulamalarını, Finansal kurum işlemlerinde muhasebe 
kayıtlarının nasıl tutulduğunu ve Türkiye Finansal Raporlama 
standartları temelinde finansal kurumlar muhasebesinin 
nasıl mali tablo sunumuna dönüştüğünü uygulamalı olarak 
öğrenmektedirler. 

Eğitmen: sMM oğuz Kemal Bulut

FİNANSAL MATEMATİK 

Eğitime katılanların; sistemlerden bağımsız olarak, 
gerekli finansal hesaplamaları yapabilmeleri, müşterilere 
maliyetlerinin hesaplama yöntemleri ile ilgili detaylı bilgi 
verebilmeleri, alternatif fiyatlama teknikleri ile karşılaştırma 
yapabilmeleri, ihtiyaç duyulduğunda alternatif finansal 
ürünler ile ilgili müşterilere danışmanlık yapabilmeleri ve 
müşterilere verilen hizmet kalitesi artırılması hedeflenen 
eğitim iki kez gerçekleştirilmiştir. 

Eğitmen: Şeref Kasar, Akın Faktoring genel Müdürü

FİNANSAL PİYASALAR

Eğitim katılımcıların ekonomi ve piyasalara ilişkin karşılaştığı 
makro verileri, piyasa göstergelerini, istatistikleri ve makaleleri 
analiz edip yorumlayabilmesini ve kendi bakış açısını 
oluşturmasını sağlamayı amaçlamıştır.

Eğitmen: Erkin Şahinöz

FİNANSAL ŞEYTAN ÜÇGENİ - “MALİ TABLOLAR & 
ÜRÜNLER & SİNYALLER”

Eğitimin temel amacı; ticari kredi ilişkilerini yöneten finansal 
kurum çalışanlarının, firmaları mali tablolar üzerinden detaylı 
tanıyarak, olabilecek istenmeyen durumları önceden ve hızlı 
tespit etmek, dar ekonomik dönemlerde müşteri ile güven ve 
ilişki geçmişini sarsmadan gerekli tedbirleri ürün bazlı alarak, 
yanı sıra müşteri üzerinden satış ve kârlılığı düşürmeden ilişki 
yönetimini sürdürebilmek konusunda vizyon kazandırmaktır. 

Eğitmen: Burçin Akçelik

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS

Doğrudan işleri finans yönetimi olmayanlar için tasarımlanan 
bu program; makro ekonomi ve finansal piyasaları izlemenin 
kolay yollarını aktarmak üzerine hazırlanmıştır. 

Eğitmen: Erkin Şahinöz

hR 4.0 -DİJİTALLEŞEN DÜNYADA BUGÜNÜN LİDERLERİ 
İÇİN TEhDİTLER VE FIRSATLAR

Kurumunun dönüşüm yolculuğunda, dijital liderlik becerilerini 
pekiştirmek ya da ilham verici bir yolculuğa çıkmak isteyen 
kişilerin katıldığı eğitimde; dijitalleşme kurumları, iş yapış 
biçimlerini, kültürü ve liderlik tarzlarını derinden etkiliyor. 
piyasada rekabet etmek, değişime hızlı karşılık verecek, çevik 
organizasyonlar ise ancak kuruma önderlik edecek ilham veren 
liderler ve insan kaynağı ile mümkün. programda dijitalleşen 

EXCEL’DE FİNANSAL hESAPLAMALAR

Etkin Bir Analiz Aracı Excel’in etkin kullanımın artması 
amaçlanmıştır. Finansal matematik uygulamaları, yatırım 
projelerinin değerlendirilmesi, kredi ödeme hesaplama araçları, 
istatiksel analizler ve ileri finans uygulamaları eğitimin ana 
konularını oluşturmaktadır. 

Eğitmen: Kerim Bağrıyanık

FİNANSAL KİRALAMA OPERASYONLARI

Finansal kiralama şirketleri operasyon bölümü başlangıç 
seviyesindeki çalışanları ve finansal kiralama konusunda 
kendisini geliştirmek isteyen kişilerin katıldığı eğitimde, 
finansal kiralamada satın alma, dış ticaret ve operasyon 
süreçleri irdelenmiştir. 

Eğitmen: Emre Muşovi, yapı Kredi Finansal Kiralama, 
satınalma, operasyon ve BT Direktörü

FİNANSAL KİRALAMA - FAKTORİNG VE FİNANSMAN 
ŞİRKETLERİN BİLANÇOSUNU İNCELEME VE YASAL 
OTORİTELERİN İZLEME YÖNTEMİ

Bu eğitim programı, finansal kurumların bilanço ve 
eklerinde yer alan hesap ve bilgilerin ne anlama geldiğini 
temel başlıklar halinde anlamak, değerlendirmek ve onları 
nasıl yorumlamak gerektiği konusunda katılımcılara yol 
göstermektir. Bu kurumların bilanço kalemlerinin analizini 
yaparak nerelerde güçlü, nerelerde sorunlar olduğunu 
anlamak konusunda analizler yapma becerisini kazanmak; 
bunun için: bu kurumların finansal tablolarında yer alan 
kalemlerin aktif‑pasif yönetimi açısından taşıdığı önemi 
anlatmak ve yönetimlerin bu konuda alacakları kararlarda 
etkili olan kritik noktaları açıklamak, yasal otoritenin 
koyduğu zorunlu kısıtların finansal tablolar üzerindeki yeri 
ve etkisi üzerinde durulmuştur. Finansal Kiralama, Faktoring, 
Finansman Şirketlerinin finansal tabloları ile karşılaştırmalar 
yaparak, kurumların faaliyet alanlarına göre bilançolarında 
meydana gelecek farklılıkları analiz etmek; yasal otoritelerin 
getirdiği oran ve uygulama kuralları hakkında bilgi sahibi 
olmak; rasyo analizi yoluyla kurumların finansal tablolarının 
karşılaştırmasını yapabilmek amacıyla eğitim tasarlanmıştır. 

Eğitmen: yrd. Doç. Dr. Bülent günceler

FİNANSAL KURUMLAR MUhASEBESİ

Bu eğitim programında finansal kiralama, faktoring ve 
finansman şirketlerine ilişkin muhasebe kural ve uygulamaları 
“BDDK Tek Düzen hesap planı ve uygulamaları” çerçevesinde 
aktarılmaktadır. Bu kapsamda katılımcılar kurumlarının 
muhasebe uygulamaları ile mali tabloları hakkında ayrıntılı bir 
şekilde bilgi sahibi olacaklardır. Bu aktarım, gerçek hayattan 
gelen örnek ile desteklenecek ve eğitim temel teori‑ayrıntılı 
uygulama yaklaşımı ile gerçekleştirilmektedir.

Bu eğitim programı sırasında katılımcılar; Finansal 
kurumlar muhasebesinin temel ilkelerini ve fonksiyonlarını, 
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dünyada Endüstri 4.0 devriminin kurumlardaki etkilerini 
yönetmek için yol haritasını hazırlayan liderlere hem kişisel, 
hem de kurumsal gelişiminde ilham vermesi amaçlanmıştır. 

Eğitmen: Aylin satun olsun

hUKUK VE CEZA MUhAKEMESİNDE İSTİNAF KANUN 
YOLU

Avukat ve risk takip bölümü çalışanları için düzenlenen 
programda “İstinaf Kanun yolu”, yürürlüğe girmesinden 
bugüne kadar ortaya çıkan uygulama, sorunlar ve çözüm 
yolları da dahil olmak üzere teorik ve pratik yönleriyle 
kapsamlı ve detaylı şekilde irdelenmiştir. 

Eğitmenler: sayın prof. Dr. Adnan Deynekli, sayın prof. Dr. 
çetin Arslan

İhRACAT FAKTORİNGİ

Faktoring hizmetlerinden biri olan ihracat faktoring süreçleri 
hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimde; faktoring 
türleri ve iki faktörlü sistemin işleyişi anlatılmıştır. 

Eğitmen: Azra Deniz Kızılkaya, İş Faktoring uluslararası 
Faktoring ve Muhabir İlişikleri Müdürü

İLERİ DÜZEY MALİ ANALİZ VE KREDİ KARARI EĞİTİMİ

Krediler Bölümünde çalışan uzman ve yöneticiler için yapılan 
eğitimde, mali analiz sürecini yöneten, kredi kararlarına yön 
veren çalışanların bilgilerinin artırılması amaçlanmıştır. 

Eğitmen: Ali Koç

İLERİ FİNANSAL YÖNETİM EĞİTİMİ

Finans, mali işler, hazine bölümü yöneticilerinin yanında satış 
ve krediler bölümü yöneticileri için düzenlenen eğitimde, 
şirketlerin finansal yönetiminin sağlıklı yapılanması için gerekli 
analizler ve hesaplamalar örneklerle değerlendirilmiştir. 

Eğitmen: Dr. Cengiz Doğru

İLERİ MİCROSOFT EXCEL EĞİTİMİ

Raporlama, kontroller yapan ve Excel kullanımında kendisini 
geliştirmek isteyen kişiler için düzenlenen eğitimde amaç, 
katılımcıların Microsoft Excel programını ileri seviye 
kullanım becerisini geliştirerek verimliliği artırmak ve 
Excel’in raporlamalarda ve veri analizinde etkin bir şekilde 
kullanılmasını sağlamaktır. 

KARŞILAŞTIRMALI UFRS VE TMS

uFRs/TMs Eğitimi’ne temel muhasebe bilgisine sahip, uFRs 
veya spK düzenlemelerine göre raporlama yapacak veya bu 
raporlamaları kullanacak her düzeydeki kurum çalışanları ile 
konuyu öğrenmek isteyen kişilere örnekleriyle beraber bilgiler 
verilmiştir. 

Eğitmen: sMM oğuz Kemal Bulut

KIYMETLİ EVRAK hUKUK EĞİTİMİ

Konu hakkında kendisini geliştirmek isteyen her düzeydeki 
kurum çalışanları için düzenlenen eğitimde amaç, 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 bilgilendirilmesi olmuştur. 

Eğitmen: yrd. Doç. Dr. Fatih Aydoğan

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇALIŞTAYI

24.03.2016 tarihinde yayımlanan “6698 sayılı Kişisel verileri 
Koruma Kanunu” ve sonrasında getirilen alt düzenlemelerin 
bir kısmı 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İlgili 
mevzuatın uygulanmasında etkinliği artırmak ve uygulamaya 
ilişkin netleşmesine ihtiyaç duyulan konuları karşılıklı mütalaa 
etmek amacıyla Kişisel verileri Koruma Kurumu Başkanlığı 
ve FKB tarafından ortaklaşa KvKK çalıştayı düzenlenmiştir. 
üyelerimizin hukuk, operasyon, İç Denetim ve Bilgi 
Teknolojileri bölümlerinden katılım öngörülen toplantıya 185 
kişi katılmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ

Eğitime, üyelerimizin iç kontrol departmanları çalışanları, 
kişisel verilere erişen ve güvenliğini sağlaması gereken 
çalışanlar katılmıştır. Şirketler bünyesinde bulunan, veri 
sorumlusu olabilecek ya da oluşturulan komitede bulunması 
muhtemel hukuk, ıT ve iç kontrol departmanlarında yer alan 
kişilere fayda sağlanması amaçlanmıştır. Bu eğitim ile Kişisel 
verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sektörlerimize gelen 
sorumluluklara dair bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. 

Eğitmenler: KpMg; sinem Cantürk, Ehtiram İsmayilov, onur 
Küçük, Bengisu özgehan 

KREDİCİ OLMAYANLAR İÇİN KREDİ VE YÖNETİMİ 

Kurum içinde asli görevi kredi analiz, mali analiz, kredi 
yönetimi, risk takibi ve yönetimi olmayan çalışanlar için 
eğitim düzenlenmiştir. Kurum içinde farklı görev tanımları 
ile çalışanlar için kredi bazlı finansal kararlar ve sonuçları, 
finansal bilgi sistemleri ile kredi yönetimi işlevlerinin ve nasıl 
çalıştığını çeşitli analizler ile öğreterek, kişilere bu konuların 
mevcut görev tanımları ile koordinasyonunu sağlamaları, 
algı, empati ve öngörü yeteneklerini geliştirmeleri konusunda 
katkıda bulunmak amaçlamaktadır. 

Eğitmen: Burçin Akçelik

KREDİLERDE FİNANSAL STRATEJİLER, BÜTÇELEME VE 
KARŞILIK YÖNETİMİ

Krediler, finansman ve iç kontrol departmanlarında çalışan 
orta ve üst kademe çalışanlar için düzenlenen eğitimde amaç, 
şirketlerin kredi süreçlerinin denetimi ve yönetiminde dikkat 
edilmesi gereken konuların üstünde durmaktır. 

Eğitmen: Ali Koç
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MASAK EĞİTİMİ

MAsAK yükümlülükleri ve şüpheli işlemlerle ilgili farkındalığı 
artırmayı hedeflenen eğitim düzenlenmiştir. 

Eğitmen: sermet Aydın, Maliye Bakanlığı MAsAK uzmanı

SATIŞ EKİPLERİ İÇİN FİNANSAL TABLO DEĞERLENDİRME 
VE PAZARLAMA İÇİN UYGULAMA ALANLARI EĞİTİMİ

satış ve pazarlama ekipleri için düzenlenen eğitimde amaç, 
sağlıklı bir portföy yönetmek için izlenecek yöntemler üzerine 
değerlendirmeler yapmaktır. 

Eğitmen: Ali Koç

SATIŞIN DUYGUSAL YÖNÜ 

satış ve pazarlama ekip çalışanları için düzenlenen eğitimde 
amaç, müşteri sadakatini artırmak ve etkili iletişim kurmanın 
faydaları ile yöntemlerini tartışmaktır. 

Eğitmen: Elif Tokman 

SATIŞTA ANALİTİK DÜŞÜNME VE FİNANS

satışta yeni trendleri öğrenmek isteyen, yeni stratejiler 
geliştirmek isteyen kişiler için düzenlenen eğitimde, 
katılımcıların satış öncesinde, sırasında ve sonrasında 
karşılaştıkları problemlerin çözümünde analitik düşünme 
yaklaşımını benimsemeleri ve analitik düşünme tekniklerini 
kullanarak sağlıklı ve rasyonel kararlar alabilmelerini sağlamak 
amaçlanmıştır. Ayrıca satış süreçlerinde finansal veri, gösterge 
ve analizleri etkin biçimde kullanmaları, hesaplamaları 
ve yorum yapabilmeleri hedeflenmiştir. Eğitimde, gerçek 
hayat örnekleri üzerinden uygulamalar yapılarak kavramlar 
perçinlenmiştir.

 Eğitmen: Erkin Şahinöz

SORUNLU KREDİLERDE YASAL TAKİP SÜRECİ

Kredi birimleri, pazarlama, operasyon, risk izleme, hukuk, iç 
kontrol bölümlerinde çalışan personel, sözleşmeli avukatlar 
ile kredilerin tasfiyesi süreciyle ilgili bölümlerde görev alan 
tüm çalışanlara yönelik eğitim yapılmıştır. Bu eğitimin amacı; 
finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinde, 
sorunlu hale gelmiş alacakların tahsilinin hızlandırılması 
için yapılacak işlemler ile bu süreci iyi yönetmeye yönelik 
bir hukuki bilinç yaratmak olmuştur. Keza; dava ve takip 
türleri hakkında, son yasal değişikliklerle birlikte pratik 
bilgiler verilerek, uygulamadaki sorunlar interaktif olarak 
değerlendirilmiştir. 

Eğitmen: Av. Emel Tezcan

SÖZLEŞMELERİN TEMİNATLARIN SENETLERİN 
hAZIRLANMASI VE KONTROLÜNDE DİKKAT EDİLECEK 
hUSUSLAR

Finansal Kiralama sözleşmelerinin ve ödeme senetlerinin 
ileride risk oluşturmayacak şekilde tanzim edilmesini sağlamak 
amacıyla tüm sektör çalışanları için eğitim düzenlenmiştir.

Eğitmen: Av. Emel Tezcan 

KREDİLERİN TAhSİSİNDEN TASFİYESİNE KADARKİ SÜRECE 
hUKUKİ YAKLAŞIM

Katılımcıların, sorunlu kredilerde karşılaşılabilecek sorunları 
en aza indirmek için dikkat edilecek konular hakkında bilgi 
edinmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitmen: Av. Emel Tezcan

LİDERLİĞİN REDDEDİLEMEZ YASALARI

orta ve üst kademe yöneticiler için liderliğin Reddedilemez 
yasaları Eğitimi düzenlenmiştir. hangi yöne gittiğiniz ya da 
ne yaptığınız fark etmez; liderlik liderliktir. zaman değişir. 
Teknoloji ilerler. Kültürler farklılık gösterir. Ancak liderliğin 
gerçek ilkeleri; ister Antik yunan’da yaşıyor olsun, ister son 
yüzyılın güçlü devlet adamları, spor dünyası, ya da isterse 
günümüzün global ekonomisinin iş adamları olsun değişmez. 
liderlik ilkeleri zamanın sınırlamalarının ötesindedir. Bu ilkeler 
reddedilemez. Bu yasaları bilen ve bunları uygulayabilen 
liderler daha başarılı olurlar. liderin başarısı organizasyonların 
başarısındaki en önemli etkendir. 

Eğitmen: Ahmet peçen 

MALİ ANALİZ 

Eğitimde; krediler, firmayı tanıma ve firma tanıtım raporu 
hazırlama, bilanço‑gelir tablosu ve mizanı tanıma, tekdüzen 
hesap planı ve muhasebe uygulamaları, finansal analize 
yönelik aktarma‑arındırma işlemleri, finansal analiz teknikleri 
ve rasyolar ile taahhüt firmaları ve analizi yanı sıra tahsis 
sürecinin içinde yer alan limit, kredi koşulları ve teminatların 
belirlenmesi konularının anlaşılması amaçlanmaktadır. 

Eğitmen: hüseyin ünlü, Tam Faktoring genel Müdür 
yardımcısı 

MALİ TABLOLARIN SÖYLEMEK İSTEDİKLERİ, 
SÖYLEYEMEDİKLERİ 

Muhasebe, iç ve finansal kontrol bölümü elemanları için 
eğitim düzenlenmiştir. Mali tabloları inceleyen bir kişi genelde, 
kârlılık veya likidite ile ilgili çok temel göstergelere bakar ve 
bu verilere göre o işletme hakkında ana bir fikre sahip olur. 
“İlk izlenim kolay değişmez” ana kuralı burada da çalışır ve kişi 
bu fikrini kolayca değiştirmez. oysa bu şekilde bir işletmeyi 
tanımak çoğu zaman çok yanıltıcıdır ve olumlu ya da olumsuz 
fikirlere göre tam tersi değerlendirmeler yapmaya yol açar. 
özellikle mali analiz yapanlar bu yanılma payını azaltmak için 
mali analiz yöntemleri uygularlar ama burada da karşımıza 
ilgili mali tablonun hangi standarda göre hazırlandığı meselesi 
çıkar. Bunun ötesinde, mali tablo makyajlama ve kayıt dışı 
unsurları da dikkate alırsak, mali tabloların söylemek isteyip 
de söyleyemediği çok şeyin olduğu sonucuna varabiliriz. 
Eğitim; katılımcıların bu konuda yetkinliğini ve daha sağlıklı 
karar vererek finansal kuruluşlarda kredi açma, kullandırma ve 
vadesinde tahsil etme becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. 

Eğitmen: sMMM oğuz Kemal Bulut
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SÖZLÜ İLETİŞİM (KONUŞA KONUŞA)

Müşteri ile ilişki kuran satış pazarlama ekibi için eğitim 
düzenlenmiştir. Kurum, müşteriler ve çalışanların sürekli bir 
devinim halinde olduğu iş dünyasında, en önemli çalışan 
becerilerinden biri hiç kuşkusuz sözlü iletişimdir ve sözlü 
iletişim, çalışanların çeşitli çevrelere hızlı adaptasyonları için 
son derece önemlidir. “Kurum Değeri için sözlü İletişim”, etkin 
lider iletişimi için stratejik düşünme becerileri geliştirmeyi, 
bu becerileri etkili ekip iletişimi, delegasyon becerileri, 
hedef koyma, hedef takibi ve motivasyon yetkinlikleri ile 
desteklemektedir. zor kişilerle bir araya geldiğinde, sözlü 
iletişimin stres ve zaman yönetimi gibi yöneticilerin kişisel 
gelişimlerini desteklemesi amaçlanmıştır. 

Eğitmen: seçil Şendağ

STRATEJİK BAKIŞ AÇISI

sosyal ve profesyonel yaşamda, hayatına stratejik derinlik 
katmak isteyen kişiler için düzenlenmiştir. seminer sonunda, 
katılımcıların, karşılaştığı sorunlara yaratıcı yaklaşımlar 
geliştirmesi ve çözümler bulması, değer yaratacak önerilerin 
gelişmesine katkıda bulunması, olaylara stratejik açıdan 
bakabilmesi, değer yaratmaya yönelik düşünce yapısı 
geliştirmesine olanak sağlanması hedeflenmiştir. 

Eğitmen: Cem Karataş

TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANI & BANKA ÖDEME 
TAAhhÜDÜ (BANK PAYMENT OBLİGATİON) EĞİTİMİ

Alternatif ve yeni finansal ürünler hakkında kendilerini 
geliştirmek isteyen kişiler, dünyada uygulanan Tedarik zinciri 
Finansmanı türleri ve Milletlerarası Bankacılık Komisyonu’nun 
yeni ürünü olan Banka ödeme Taahhüdü (Bank payment 
obligation) konusunda fikir sahibi olmak isteyen çalışanlar için 
düzenlenmiş bir eğitimdir. Ticaretin içinde olan sektörlerimize, 
ürünlerimize katkı sağlayabilecek uluslararası uygulamalarla 
ilgili bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. 

Eğitmen: hasan Apaydın 

TİK TAK ZAMAN DOLUYOR

Tüm çalışanlar için düzenlenmiştir. zamanı etkin planlamak, 
ertelemelerin önüne geçmek verimli çalışmak için çok 
önemlidir. uygulamalarla zihin haritaları çizilmiş ve yeni 
metotlar öğrenilmiştir. 

Eğitmen: Arzu Baran 

TOPLANTI VE SUNUM İNGİLİZCESİ

sektör çalışanlarımız; hizmetlerini ve faaliyetlerini anlatmak 
amacıyla sunumlar yapmaktadır. hedef kitlenizin önünde ve 
İngilizce konuşma yapmak, insanlara İngilizce hitap etmek, 
kendinizi, firmanızı veya ürününüzü dinleyenlere etkili 
biçimde İngilizce aktarabilmek iş yaşamında büyük önem 
taşımaktadır. Rahat ve kendisinden emin birinin sunum 
yapması önemlidir. sunumlar hedeflerine, İngilizce sunum 

tekniklerine hakim güvenli bir şekilde sunum yapan ve planlı 
programlı çalışan konuşmacılar ile ulaşabilir. gerçekten iyi 
bir sunum ise, herkesin hatırlayacağı ve sunum yapanın da 
keyif alacağı bir sunumdur. Eğitimde bu yetilerin kazanılması 
amaçlanmaktadır. 

Eğitmen: ıron lopez

TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ: GÖSTERGELER VE 
GELİŞMELER 

Ekonomik gelişmeler, göstergeler ve krizler ile ilgili bilgilerini 
geliştirmek isteyen tüm sektör çalışanları için yapılmıştır. Bu 
seminerin amacı Türkiye ve Dünya ekonomisinin olası gelecek 
konjonktürünü daha iyi tahmin edebilmektir. Bu çerçevede 
en güncel veriler kullanılarak Türkiye ve Dünya ekonomisine 
ilişkin büyüme, enflasyon, faizler, pariteler, altın ve emtia 
fiyatları gibi temel makroekonomik ve finansal büyüklükler 
tartışılmıştır. 

Eğitmen: prof. Dr. Erhan Aslanoğlu

YAPILANDIRMA, KANUNİ TAKİP VE VARLIK SATIŞ 
YÖNETİMİ

İzleme ve Takip Bölümlerinde çalışan uzman ve yöneticiler 
için düzenlenmiştir. Eğitimde sorunlu ve kanuni takip 
aşamasındaki kredilerin takibindeki işlemler için süreçler 
değerlendirilmiş ve sağlıklı bir takip sisteminin oluşturulması 
hedeflenmiştir. 

Eğitmen: Ali Koç

YÖNETİCİLER İÇİN TAKIM KOÇLUĞU VE FASİLİTASYON 
BECERİLERİ

Takımlarına iyi birer yönetici olmak, iyi bir ekip üyesi 
olmak isteyen çalışanlar için düzenlenmiştir. Takım 
koçluğu ve fasilitasyon; grup üyelerinin beraber düşünme 
ve üretme süreçlerini hızlandırırken, takımların hedef 
odaklı yaratıcılıklarını açmakta, verimliliğini artırmaktadır. 
Aynı zamanda gelişim planlarının da ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır.

Takım Koçluğu ve fasilitasyonla yönetim ise; bir disiplin olarak, 
insan ve iş yönetim süreçlerinde, enerjinin akışkanlığını ve 
verimliliğini gözetir. Tuzaklara takılmadan sürecin ve katılımın 
maksimumda verimli, yaratıcı ve düzenleyici bir tarzla 
süpervize edilerek; başarılı sonuçlar doğurmasını hedefler.

yöneticilere bu becerileri tanıtmak ve kazandırmak için 
tasarlanmış olan bu eğitim, yöneticiyi bu enerji akışını 
sağlayacak yöntemlerle tanıştırmış ve yöneticilerin işini 
kolaylaştıracak ipuçları paylaşılmıştır. 

Eğitmen: Abdurrahman özciğer
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EĞTİM DEĞERLENDİRME ANKET SONUÇLARI

Algısal Davranış Kontrolü (nlp)

Algısal Davranış Kontrolü (nlp) 2

Bilgi güvenliği Kontrolleri ve Bilgi güvenliği yönetimi

Borçlanma Araçları

Crunch Time‑‘Dönüm noktası Farkındalığı’

çekli İşlemlerde İzlenmesi gereken yol ve Dikkat Edilmesi gereken 
hususlar

Enerji verimliliği ve yenilenebilir Enerji

Erken uyarı sinyalleri ve Watch‑list yönetimi

Excel’de Finansal hesaplamalar

Finansal Kiralama operasyonları 

Finansal Kurumlar Bilançosunu İnceleme ve yasal otoritenin Şirketleri 
İzleme yöntemi

Finansal Kurumlar Muhasebesi

Finansal Matematik

Finansal piyasalar

Finansal Şeytan üçgeni

Finansçı olmayanlar İçin Finans

hR 4.0 ‑Dijitalleşen Dünyada Bugünün liderleri İçin Tehditler ve Fırsatlar

hukuk ve Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun yolu

İhracat Faktoringi

İleri Düzey Mali Analiz ve Kredi Karar Eğitimi

İleri Finansal yönetim

İleri Microsoft Excel

Karşılaştırmalı uFRs ve TMs

Kıymetli Evrak hukuku

Kişisel verilerin Korunması

Kredici olmayanlar İçin Kredi ve yönetimi

Kredilerde Finansal stratejiler, Bütçeleme ve Karşılık yönetimi

Kredilerin Tahsisinden Tasfiyesine Kadar ki surece hukuki yaklasim

liderliğin Reddedilemez yasaları

Mali Analiz

Mali Tabloların söylemek İstedikleri söyleyemedikleri

MAsAK

satış Ekipleri İçin Finansal Tablo Değerlendirme ve pazarlama İçin 
uygulama Alanları

satışın Duygusal yönü

satışta  Analitik Düşünme ve Finans

sorunlu Kredilerde yasal Takip sureci

sözleşme ve Teminatlar

sözlü İletişim (Konuşa Konuşa)

stratejik Bakış Açısı

Tedarik zinciri Finansmanı & Bpo

Tik Tak zaman Doluyor

Toplantı ve sunum İngilizcesi

Türkiye ve Dünya Ekonomisi: göstergeler ve gelişmeler

yapılandırma, Kanuni Takip ve varlık satış yönetimi

yöneticiler İçin Takım Koçluğu ve Fasilitasyon Becerileri
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2017 YILI BASIN YANSIMALARINDAN...
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2017 YILI BASIN YANSIMALARINDAN...
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Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 
konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu
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Bağımsız denetçi raporu

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Yönetim Kurulu’na

A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

Görüş

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği’nin (“Birlik”) ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2017 
tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, 
konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide 
finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona 
eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak 
tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 
Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki 
sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde 
ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile konsolide finansal 
tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik 
Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz 
bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Hususlar 

Grup’un 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş 
ve 17 Mart 2017 tarihinde bu konsolide finansal tablolara ilişkin olumlu görüş verilmiştir. 

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya 
hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde 
süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’un tasfiye edilmesi ya da ticari faaliyetin sona erdirilme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı 
sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
İş Kuleleri Kule 3 K:2-9
Levent 34330 İstanbul

Tel +90 (212) 316 60 00
Fax +90 (212) 316 60 60
www.kpmg.com.tr
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Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence 
elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda 
verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. 
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu konsolide finansal 
tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 
şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

• Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık 
veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak sağlayacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı 
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.

• Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ancak duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak 
amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup 
olmadığı değerlendirilmektedir.

• Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya 
şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimce işletmenin sürekliliği esasını kullanılmasının uygunluğu 
hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, konsolide finansal 
tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, 
gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir.

• Konsolide finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların temelini oluşturan işlem ve 
olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

• Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, grup içerisindeki işletmelere veya işletmelerin faaliyetlerine ilişkin 
finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve 
yürütülmesinden sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz.

• Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan 
kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap 
döneminde defter tutma düzeninin, konsolide finansal tabloların, TTK ile Birlik esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine 
uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep 
edilen belgeleri vermiştir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member of KPMG International Cooperative

Bağımsız denetçi raporu
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(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ve Bağlı Ortaklıkları

Cari dönem Önceki dönem
Bağımsız 

denetimden geçmiş
Bağımsız 

denetimden geçmiş
Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Varlıklar

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 3 10,475,414 11,112,537
Ticari alacaklar 4 267,683 112,985
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 8 22,588 -
Diğer dönen varlıklar 5 18,176 16,451

Toplam dönen varlıklar 10,783,861 11,241,973

Duran varlıklar

Maddi duran varlıklar 6 819,574 1,014,207
Maddi olmayan duran varlıklar 7 1,239,618 1,244,697
Ertelenmiş vergi varlığı 12 15,051 8,008
Diğer duran varlıklar 8,088 1,517

  
Toplam duran varlıklar 2,082,331 2,268,429
 
Toplam varlıklar 12,866,192 13,510,402

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
konsolide finansal durum tablosu
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(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ve Bağlı Ortaklıkları

Cari dönem Önceki dönem
Bağımsız 

denetimden geçmiş
Bağımsız 

denetimden geçmiş
Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Yükümlülükler ve Özkaynaklar

Kısa vadeli yükümlülükler

Ticari borçlar 9 492,343 477,206
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar 10 218,255 245,865
Ertelenmiş gelirler 11 1,906,000 1,848,667
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar 10 111,192 58,446
Dönem kârı vergi yükümlülüğü 12 124,592 90,355
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 282,002 80,450

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 3,134,384 2,800,989

Uzun vadeli yükümlülükler

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 12 17,676 13,620
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 10 199,043 82,577
   
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 216,719 96,197
 
Toplam yükümlülükler 3,351,103 2,897,186

Özkaynaklar

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı 
giderler 10 (50,662) 8,100
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları) 10 (50,662) 8,100
Geçmiş yıllar kârları/zararları 10,605,116 9,773,951
Net dönem kârı/(zararı) (1,039,365) 831,165
   
Toplam özkaynaklar 9,515,089 10,613,216

Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 12,866,192 13,510,402

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
konsolide finansal durum tablosu
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(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ve Bağlı Ortaklıkları

Cari dönem Önceki dönem
Bağımsız 

denetimden geçmiş
Bağımsız denetimden 

geçmiş

 
1 Ocak - 1 Ocak -

Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Kâr veya zarar kısmı
Hasılat 14 13,405,914 13,247,242
Satışların maliyeti (-) 14 (3,935,875) (3,529,505)

  
Brüt kâr 14 9,470,039 9,717,737

Genel yönetim giderleri (-) 15 (10,135,496) (9,163,657)
Diğer faaliyet gelirleri 40,074 1,300
Diğer faaliyet giderleri (-) 16 (1,459,703) (534,750)
   
Faaliyet kârı/(zararı) (2,085,086) 20,630

Finansman gelirleri 17 1,475,748 1,268,974
Finansman giderleri (-) 18 (54,725) (7,019)

  
Vergi öncesi kâr/(zarar) (664,063) 1,282,585

  
- Dönem vergi gideri 12 (378,001) (454,271)
- Ertelenmiş vergi geliri 12 2,699 2,851

Net dönem kâr/(zararı) (1,039,365) 831,165

Diğer kapsamlı gelir
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
- Tanımlanmış fayda planları aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu (59,050) 10,410
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 12 288 (1,785)
Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar - -

  
Diğer kapsamlı gelir/(gider), net (58,762) 8,625

Toplam kapsamlı gelir/(gider) (1,098,127) 839,790

1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ve Bağlı Ortaklıkları

Kâr veya 
zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı gelirler ve 
giderler

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden 

ölçüm kazançları/
(kayıpları)

Net dönem 
kârı/(zararı)

Geçmiş yıllar 
kârları

Özkaynaklar 
toplamı

1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler (525) 4,276,061 5,497,890 9,773,426

Transferler - (4,276,061) 4,276,061 -
Net dönem kârı - 831,165 - 831,165
Diğer kapsamlı gelir/(gider) 8,625 - - 8,625

- -
Toplam kapsamlı gelir/(gider) 8,625 831,165 - 839,790
    
31 Aralık 2016 itibarıyla bakiye 8,100 831,165 9,773,951 10,613,216

1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler 8,100 831,165 9,773,951 10,613,216

Transferler - (831,165) 831,165 -
Net dönem kârı/(zararı) - (1,039,365) - (1,039,365)
Diğer kapsamlı gelir/(gider) (58,762) - - (58,762)

- -
Toplam kapsamlı gelir/(gider) (58,762) (1,039,365) - (1,098,127)
    
31 Aralık 2017 itibarıyla bakiye (50,662) (1,039,365) 10,605,116 9,515,089

1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide özkaynak değişim tablosu

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ve Bağlı Ortaklıkları

Cari dönem Önceki dönem
Bağımsız 

denetimden geçmiş
Bağımsız 

denetimden geçmiş
1 Ocak - 1 Ocak -

Notlar 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları

Net dönem kârı/(zararı) (1,039,365) 831,165

Dönem kârı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 
girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler

Ertelenmiş masraf iştirak payları 11 57,333 (228,412)
Amortisman ve itfa payları 6, 7 520,903 502,799
Vergi ile ilgili düzeltmeler 12 375,302 451,420
Kıdem tazminatı karşılığı 10 57,416 61,080
İzin karşılığı 10 52,746 35,050
Şüpheli alacak karşılığı 4 (46,750) 49,000
Faiz geliri 17 (1,447,005) (1,268,037)
   
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki 
faaliyet kârı/(zararı) (1,469,420) 434,064

Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değişim 4 (107,948) 190,553
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklardaki değişim 7 - (981)
Diğer dönen varlıklardaki değişim 5 (1,725) 14,255
Diğer duran varlıklardaki değişim (6,569) 195
Ticari borçlardaki değişim 9 15,137 89,708
Çalışanlara sağlanan borçlardaki değişim 10 (27,610) (13,823)
Diğer borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki değişim 178,962 (61,092)
Ödenen vergi 12 (343,764) (657,794)
Kıdem tazminatı ödemesi - (24,787)
 
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit (1,762,937) (29,702)

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
Alınan faizler 16 1,306,723 1,275,770
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit 
çıkışları 6,7 (400,134) (282,545)
Maddi duran varlık satımından kaynaklanan nakit girişi 6 78,943 -

Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit 985,532 993,225
 
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit - -

Nakit hareketlerindeki net değişim (777,405) 963,523
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 3 11,050,852 10,087,329

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri değerler 3 10,273,447 11,050,852

1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide nakit akış tablosu

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (“TL”) olarak gösterilmiştir.)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ve Bağlı Ortaklıkları

1. Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 40. Maddesi uyarınca Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Birliği (“FKB” veya “Birlik”) 25 Temmuz 2013 tarihinde Statüsü’nün resmi gazetede yayımlanması ile 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. 
10 Mayıs 2016 tarihinde yapılan seçimli Genel Kurul toplantısı ile yeni dönem Yönetim Kurulu 3 yıl için seçilerek görevi devralmıştır.

7 Ocak 2014 tarihli, 2014/2, 2014/3 ve 2014/4 numaralı yönetim kurulu kararları gereği Birliği’nin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı 
olmak üzere ve Birlik’e sürekli gelir temin edebilmek için Kanun hükümlerine göre aşağıda unvanları yer alan 3 adet iktisadi işletmenin 
kurulmasına karar verilmiştir. (Bağlı Ortaklık) 

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

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

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

Birlik ve bağlı ortaklıkları (hep birlikte “Grup”) 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 Grup 
çalışan sayısı 23’tür (31 Aralık 2016: 19).

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. 

Birlik ve bağlı ortaklıklarının faaliyet konuları

Birlik, Kanun 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, 

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 istinaden dava açmak,

p) Kurumca alınması istenen tedbirleri almak, 

r) Finansal kiralama sözleşmelerinin tutulacak özel sicile tesciline ilişkin usul ve esasları Kurul’un uygun görüşünü alarak belirlemek,

s) Faktoring şirketleri ile bankaların, fatura bilgileri de dahil olmak üzere devir aldıkları alacaklarla ilgili bilgileri, Risk Merkezi nezdinde ve 
Birliğin uygun göreceği bir şekilde toplulaştırmak, bilgilerin paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemek,

t) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmaktır.
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31 Aralık 2017 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar
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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) 433 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Arşiv Uygulaması Hizmeti vermek, 

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 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 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,
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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.

Konsolide finansal tabloların onaylanması:

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait hazırlanan konsolide finansal tablolar, Grup’un Yönetim Kurulu 
tarafından 15 Mart 2018 tarihinde onaylanmış, düzenlenecek ilk Genel Kurul Toplantısında onaya sunulacaktır. Mevzuat çerçevesinde Grup’un 
yetkili kurullarının ve düzenleyici kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

A. Sunuma ilişkin temel esaslar

Uygulanan muhasebe standartları

Grup, 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. 

Grup, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (“KGK”) 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 Grup’un durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. 

Grup’un fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL)’dır. 

Netleştirme/mahsup

İçerik ve tutar itibarıyla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, 
esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli 
kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları 
üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Grup’un normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler 
sonucunda, elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net değerleri üzerinden gösterilir.

Konsolidasyona ilişkin esaslar

Birlik ve bağlı ortaklıkları konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. 

Konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2017 itibarıyla Birlik’in ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarını içermektedir. Bağlı ortaklıkların Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan bilançosu, Birlik’in bilançosu ile konsolide edilmiştir. 

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 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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Konsolide edilen iktisadi işletmeler aşağıdaki gibidir:

Unvanı Adres (Şehir/Ülke) Pay Oranı
Ödenmiş 

Sermaye Tutarı

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Finansal Kiralama 
İktisadi İşletmesi (Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi)

İstanbul/Türkiye
%100 100,000

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Faktoring İktisadi 
İşletmesi (Faktoring İktisadi İşletmesi)

İstanbul/Türkiye
%100 100,000

Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği İktisadi İşletmesi İstanbul/Türkiye %100 105,000
(Birlik İktisadi İşletmesi)
Toplam 305,000

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından 
erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve 
yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 

KGK tarafından Eylül 2016’da yayımlanan yeni hasılat standardı, mevcut TFRS’lerde yer alan rehberliği değiştirerek müşterilerle yapılan 
sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getirmektedir. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde sözleşmede yer alan mal ve 
hizmetlere ilişkin performans yükümlülüklerini ayrıştırma ve hasılatın zamana yayılarak muhasebeleştirilmesi konularında yeni yönlendirmeler 
getirmekte ve hasılat bedelinin gerçeğe uygun değerden ziyade, İşletme’nin hak etmeyi beklediği bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. TFRS 
15, 1 Ocak 2018 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, TFRS 
15’in uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.

TFRS’lerde Yapılan Yıllık İyileştirmeler

Halihazırda yürürlükte olan standartlar için KGK tarafından Aralık 2017’de yayımlanan “TFRS’lerde Yapılan Yıllık İyileştirmeler/2014-2016 
Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olup, erken uygulanmalarına izin verilmektedir. 
TFRS’lerdeki bu değişikliklerin uygulanmasının, Grup finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 

Yıllık iyileştirmeler - 2014-2016 Dönemi

TFRS 1 “Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın İlk Uygulaması”

TFRS’leri ilk kez uygulayacak olanlar için finansal araçlara ilişkin açıklamalar, çalışanlara sağlanan faydalar ve yatırım işletmelerinin 
konsolidasyonuna ilişkin olarak 2012-2014 dönemi yıllık iyileştirmeleri kapsamında sağlanan kısa vadeli muafiyetlerin kaldırılması.

TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”

İştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların doğrudan veya dolaylı olarak risk sermayesi girişimi, yatırım fonu, menkul kıymetler veya 
yatırım amaçlı sigorta fonları gibi işletmeler tarafından sahip olunması durumunda, iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımlar için TFRS 
9’a göre gerçeğe uygun değer yönteminin uygulanmasına imkan tanınması.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlanmış fakat KGK tarafından henüz yayımlanmamış yeni ve 
değiştirilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (“UFRS”) değişiklikler UMSK 
tarafından yayınlanmış fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır 
ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından 
yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Grup, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu 
standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi (“UFRYK”) 23 Gelir Vergisi İşlemlerine İlişkin Belirsizlikler

UMSK tarafından 17 Haziran 2017’de gelir vergilerinin hesaplanmasına ilişkin belirsizliklerin finansal tablolara nasıl yansıtılacağını belirlemek 
üzere UFRYK 23 “Gelir Vergisi İşlemlerine İlişkin Belirsizlikler” Yorumu yayımlanmıştır. Belirli bir işlem veya duruma vergi düzenlemelerinin nasıl 
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uygulanacağına veya vergi otoritesinin bir şirketin vergi işlemlerini kabul edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikler bulunabilir. UMS 12 “Gelir 
Vergileri”, cari ve ertelenmiş verginin nasıl hesaplanacağına açıklık getirmekle birlikte, ancak bunlara ilişkin belirsizliklerin etkilerinin finansal 
tablolara nasıl yansıtılacağına yönelik rehberlik sağlamamaktadır. UFRYK 23, gelir vergilerinin muhasebeleştirmesinde gelir vergilerine ilişkin 
belirsizliğin etkilerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağını açıklığa kavuşturmak suretiyle UMS 12’de yer alan hükümlere ilave gereklilikler 
getirmektedir. Bu Yorumun yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin 
verilmektedir. Grup, UFRYK 23’ün uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.

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 mevduat ile gelir tahakkuklarından oluşmaktadır.

(b) Finansal Araçlar

Ticari alacaklar ve şüpheli alacak karşılıkları

Grup’un geleceğe dönük olarak nakit akış beklentisi içinde olmadığı ticari alacakları aktiften silinmektedir. Tahsil kabiliyeti şüpheli duruma 
düşen ve alacağın değersiz hale gelip gelmediği kesin olarak belli olmayan alacaklar için ise şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. Söz konusu 
karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden 
tahsil edilebilecek meblağlar dahil olmak üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen 
değeridir.

Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil 
edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek diğer faaliyet gelirlerine kaydedilir.

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 3-10
Özel maliyetler 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 artırması halinde aktifleştirilir. Diğer tüm giderler, uğranılan gider olarak kapsamlı gelir raporunda muhasebeleştirilir.

d) Maddi olmayan duran varlıklar 

Amortisman, normal amortisman yöntemine göre belirlenen faydalı ömrü üzerinden hesaplanmıştır. Belirlenen faydalı ömürler ve amortisman 
yöntemi her raporlama dönemi sonunda belirlenen kullanım ömürlerindeki 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 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. 
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Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Grup’un çalışanların ağırlıklı olarak emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğünün bugünkü 
değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Grup’un 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 2017 ve 31 Aralık 2016 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, Grup’a 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 finansman gelir/gider hesabında tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. 

(g) Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Birlik kurumlar vergisi mükellefi değildir. Diğer taraftan, katma değer vergisi mükellefiyeti de bulunmamaktadır. Ancak, Birliğin yaptığı işlemlere 
ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar için damga vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Bağlı ortaklıklar ise %20 oranındaki kurumlar vergisine tabidir.

Türkiye’de 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabi iken; 5 Aralık 2017 
tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
ile getirilen düzenleme uyarınca bu oran; 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %22 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu söz konusu %22 oranını %20’ye kadar indirmeye yetkili kılınmıştır (31 Aralık 2016: %20). 

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. Grup, 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 Grup’tan kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve notlarda 
açıklanmaktadır. 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Grup’un karşılık, şarta bağlı yükümlülük ve varlıkları bulunmamaktadır. 

(l) İlişkili taraflar

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Grup ile ilişkili sayılır: 

Söz konusu kişinin, 

(i) Grup üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,

(ii) Grup üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 

(iii) Grup veya Grup’un bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması durumunda. 

b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Grup ile ilişkili sayılır: 

(i) İşletme ve Grup’un 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, Grup’un ya da Grup ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda 
planlarının olması halinde (Grup’un kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan işverenler de Grup ile ilişkilidir),

(vi) İşletme’nin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi halinde,

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu 
işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde.

3. Nakit ve nakit benzerleri

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016
  

Kasa 4,163 6,865
Banka   

- Vadesiz mevduatlar 39,199 77,523
- Vadeli mevduatlar 10,432,052 11,028,149

  
Toplam 10,475,414 11,112,537

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bankalarda bulunan vadeli TL mevduatların yıllık ağırlıklı faiz oranı %6 ile %14.5 arasında değişmekte olup 
(31 Aralık 2016: %6.75 ile %12.75), tahakkuk eden faiz tutarı 201,967 TL’dir (31 Aralık 2016: 61,685 TL). Bankalarda bulunan TL mevduatın vade 
tarihleri 2 Ocak 2018 ile 29 Ocak 2018 arasında değişmektedir (31 Aralık 2016: 2 Ocak 2017 ile 10 Ocak 2017).
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Grup’un 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında nakit ve nakit benzeri değerler, hazır değerlerden faiz 
tahakkukları düşülerek gösterilmektedir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Hazır değerler 10,475,414 11,112,537
Eksi: Faiz tahakkukları (201,967) (61,685)

Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 10,273,447 11,050,852

4. Ticari alacaklar

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Leasing tescil işlemlerinden alacaklar (*) 248,036 105,433
Faktoring (MFKS) işlemlerinden alacaklar (**) 10,443 6,962
Üyelerden alacaklar (***) 9,204 590
Şüpheli ticari alacaklar 181,515 134,765
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (181,515) (134,765)

Toplam 267,683 112,985
(*) Konsolidasyona tabi işletmelerden Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi, 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.
(**) Faktoring İktisadi İşletmesi Kredi Kayıt Bürosu ile yapılan işbirliği ile 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren Faktoring Şirketleri ile bankaların fatura bilgileri de dahil olmak üzere devir 
aldıkları alacaklarla ilgili bilgilerin toplulaştırıldığı Merkezi Fatura Kaydı Sistemi (MFKS) hizmeti vermektedir. 
(***) Üyelerden alacaklar, eğitim hizmetlerinden olan alacaklardan oluşmaktadır. 

2017 yılına ait şüpheli alacak karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

2017 2016

Açılış bakiyesi, 1 Ocak (134,765) (85,765)
Dönem içerisinde ayrılan karşılık (46,750) (49,000)

  
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık (181,515) (134,765)

5. Diğer dönen varlıklar

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Peşin ödenen sigorta poliçeleri 14,006 9,207
Verilen iş avansları 1,673 1,743
Personel sağlık sigortası 1,777 2,993
Peşin ödenen vergi ve fonlar 720 875
Diğer - 1,633

  
Toplam 18,176 16,451
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6. Maddi duran varlıklar

1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maddi duran varlıklar
Mobilya ve 
demirbaşlar

Özel 
Maliyetler

Yapılmakta 
Olan Yatırımlar Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2017 tarihindeki açılış bakiyesi 496,332 1,420,231 4,200 1,920,763
Alımlar 268,463 - - 268,463
Çıkışlar (78,943) - - (78,943)
Transferler (-)(*)  (4,200) (4,200) 

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi 685,852 1,420,231 - 2,106,083
   

Birikmiş amortismanlar    
1 Ocak 2017 tarihindeki açılış bakiyesi (194,200) (712,356) - (906,556)
Cari yıl amortismanları (95,163) (284,790) - (379,953)
    
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi (289,363) (997,146) - (1,286,509)

   
Net defter değeri 396,489 423,085 - 819,574

(*) Maddi olmayan duran varlıklara transfer olmuştur.

1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maddi duran varlıklar
Mobilya ve 
demirbaşlar

Özel 
Maliyetler

Yapılmakta 
Olan Yatırımlar Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2016 tarihindeki açılış bakiyesi 381,367 1,418,135 - 1,799,502
Alımlar 114,965 2,096 4,200 121,261
    
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi 496,332 1,420,231 4,200 1,920,763

   
Birikmiş amortismanlar    
1 Ocak 2016 tarihindeki açılış bakiyesi (108,845) (427,624) - (536,469)
Cari yıl amortismanları (85,355) (284,732) - (370,087)
    
31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kapanış bakiyesi (194,200) (712,356) - (906,556)

   
Net defter değeri 302,132 707,875 4,200 1,014,207

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla rehin ve blokaj yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). Amortisman giderleri, genel yönetim giderleri ve satışların 
maliyeti hesaplarında takip edilmektedir. 
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7. Maddi olmayan duran varlıklar

1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

 Haklar

Diğer Maddi 
Olmayan Duran 

Varlıklar Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2017 açılış bakiyesi 1,472,313 50,000 1,522,313
Alımlar 131,671 - 131,671
Transferler (+)(*) 4,200 - 4,200

   
31 Aralık 2016 itibarıyla kapanış bakiyesi 1,608,184 50,000 1,658,184

   
Birikmiş itfa payları    
1 Ocak 2017 açılış bakiyesi (272,616) (5,000) (277,616)
Cari yıl itfa payları (130,950) (10,000) (140,950)

   
31 Aralık 2017 itibarıyla kapanış bakiyesi (403,566) (15,000) (418,566)
    
Net defter değeri 1,204,618 35,000 1,239,618

(*) Maddi duran varlıklardan transfer olmuştur.

1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

 Haklar

Diğer Maddi 
Olmayan Duran 

Varlıklar Toplam

Satın alma maliyeti
1 Ocak 2016 açılış bakiyesi 1,361,029 - 1,361,029
Alımlar 111,284 50,000 161,284

   
31 Aralık 2016 itibarıyla kapanış bakiyesi 1,472,313 50,000 1,522,313

   
Birikmiş itfa payları    
1 Ocak 2016 açılış bakiyesi (144,906) - (144,906)
Cari yıl itfa payları (127,710) (5,000) (132,710)

   
31 Aralık 2016 itibarıyla kapanış bakiyesi (272,616) (5,000) (277,616)
 
Net defter değeri 1,199,697 45,000 1,244,697

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla rehin ve blokaj yoktur (31 Aralık 2016: Yoktur). İtfa giderleri genel yönetim giderleri ve satışların maliyeti 
hesaplarında takip edilmektedir.

8. Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar

Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla dönem vergisi ile ilgili 22,588 TL alacağı bulunmaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

9. Ticari borçlar

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 492,343 477,206

Toplam 492,343 477,206
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İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar teknik hizmetler, ilan, kurumsal iletişim, satıcılara borçlar ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna olan borç 
bakiyelerinden oluşmaktadır. Kanun’un 21. ve 22. maddeleri uyarınca Finansal Kiralama İktisadi İşletmesi 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 İşletmesi tarafından yapılmaya başlanmıştır. Ticari 
borçların vadeleri 30 günden azdır.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar içerisinde sınıflanan 207,373 TL’lik kısmı, Kredi Kayıt Bürosu ile yapılan 
sözleşme kapsamında faktöring 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 (31 Aralık 2016: 189,850 TL).

10. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar ve karşılıklar

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar; ödenecek sosyal sigorta primlerinden, çalışanlar adına ödenen gelir vergilerinden oluşmaktadır. 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ise kıdem tazminatı karşılıklarından ve kısa vadeli karşılıklar izin karşılıklarından 
oluşmaktadır.

Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık brüt maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 4,732.48 TL (31 Aralık 2016: 
4,297.21 TL) ile sınırlandırılmıştır.

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Kıdem tazminatı karşılığı 199,043 82,577
  

Toplam 199,043 82,577

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

İzin karşılığı 111,192 58,446
  

Toplam 111,192 58,446

Yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

İskonto oranı %4.21 %4.50
Enflasyon oranı %7.00 %6.00

2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla kıdem tazminatı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

 2017 2016

Açılış bakiyesi (1 Ocak) 82,577 56,695
Faiz maliyeti 8,601 5,727
Hizmet maliyeti 48,815 55,353
Ödenen tazminatlar - (24,788)
Aktüeryal (kazanç)/kayıp 59,050 (10,410)
   
Kapanış bakiyesi (31 Aralık) 199,043 82,577
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2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla izin karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

 2017 2016

Açılış bakiyesi (1 Ocak) 58,446 23,396
Dönem içerisinde ayrılan izin karşılığı tutarı 52,746 35,050
   
Kapanış bakiyesi (31 Aralık) 111,192 58,446

11. Ertelenmiş gelirler

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle üyelerden toplanmış olan aidat ve masraf iştirak paylarının 1 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemine ait kısmı gelir 
olarak kaydedilmiş olup, gelecek yıla ait olan 1,906,000 TL ertelenmiş gelir olarak muhasebeleştirilmiştir (31 Aralık 2016: 1,848,667 TL).

12. Ödenecek vergi ve yükümlülükler

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Cari kurumlar vergisi karşılığı 378,001 454,271
Peşin ödenen kurumlar vergisi (253,409) (363,916)

  
Toplam 124,592 90,355

Ertelenmiş vergi varlığı

Vergilendirilebilir 
geçici farklar

Ertelenen vergi 
varlığı/(yükümlülüğü)

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Maddi duran ve maddi olmayan duran 
varlıklar amortisman düzeltmesi (4,817) (4,306) (963) (861)
Kıdem tazminatı karşılığı 37,463 18,736 7,493 3,747
Kullanılmamış izin karşılığı 31,686 25,608 6,970 5,122
Kullanılmamış mali zararlar 7,048 - 1,551 -

    
Ertelenen vergi varlığı 71,380 40,038 15,051 8,008

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

Vergilendirilebilir 
geçici farklar

Ertelenen vergi 
varlığı/(yükümlülüğü)

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Maddi duran ve maddi olmayan duran 
varlıklar amortisman düzeltmesi (120,364) (86,807) (24,073) (17,361)
Kıdem tazminatı karşılığı 28,326 16,745 5,665 3,348
Kullanılmamış izin karşılığı 3,331 1,965 732 393

    
Ertelenen vergi yükümlülüğü (88,707) (68,097) (17,676) (13,620)

Ertelenmiş vergi varlığı/yükümlülüğü, net

Vergilendirilebilir
geçici farklar

Ertelenen vergi 
varlığı/(yükümlülüğü)

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Maddi duran ve maddi olmayan duran 
varlıklar amortisman düzeltmesi (125,181) (91,114) (25,036) (18,223)
Kıdem tazminatı karşılığı 65,789 35,481 13,158 7,096
Kullanılmamış izin karşılığı 35,017 27,573 7,702 5,515
Kullanılmamış mali zararlar 7,048 - 1,551 -

    
Ertelenen vergi yükümlülüğü, net (17,327) (128,060) (2,625) (5,612)
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İşletme’nin 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 hesap dönemlerine ait vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Vergi öncesi kâr/(zarar) (664,063) 1,282,585
Vergi öncesi kâr üzerinden hesaplanan vergi 132,813 (256,517)
Kanunen kabul edilmeyen giderler (272,559) (100,598)
Vergiden muaf gelirler (239,850) (100,708)
Ertelenmiş vergiye konu olmayan kullanılmamış mali zararlar 4,273 4,411
İlave indirimlerin etkisi 21 (328)
Daha önceki dönemlerde ertelenmiş vergiye konu olmayan geçici farklar - 2,320

Toplam (375,302) (451,420)

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait ertelenmiş verginin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Açılış bakiyesi (5,612) (6,678)
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen 2,699 2,851
Özkaynaklarda muhasebeleştirilen 288 (1,785)

Toplam ertelenmiş vergi yükümlülüğü (2,625) (5,612)

13. Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Diğer kısa vadeli yükümlülükler toplam 265,901 TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonlar ve 16,101 TL diğer kalemlerinden oluşmaktadır 
(31 Aralık 2016: 73,280 TL tutarındaki ödenecek vergi ve fonlar, 186 TL sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV ve 6,984 TL diğer kalemlerinden 
oluşmaktadır.). 

14. Satışlar ve satışların maliyeti

1 Ocak - 
31 Aralık 2017

1 Ocak - 
31 Aralık 2016

Birlik masraf iştirak payı 4,099,667 4,125,342
Yurtiçi tescil ücret gelirleri 3,816,723 3,748,950
MFKS gelirleri (*) 3,156,600 3,000,300
Finansman şirketleri sektör masraf iştirak payı 690,667 485,334
Eğitim gelirleri 638,981 539,580
Faktoring sektör masraf iştirak payı 613,333 775,069
Finansal kiralama sektör masraf iştirak payı 291,000 453,667
Yurtdışı tescil ücret gelirleri 20,000 39,000
Finansman şirketleri giriş ücretleri - 80,000
Diğer 78,943 -

 Toplam 13,405,914 13,247,242
Satıştan iadeler (-) - -
Net satışlar 13,405,914 13,247,242

Satışların maliyeti (-) (3,935,875) (3,529,505)

Brüt kâr 9,470,039 9,717,737
(*) MFKS gelirleri, 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.
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15. Genel yönetim giderleri

 
1 Ocak - 

31 Aralık 2017
1 Ocak - 

31 Aralık 2016
 
Personel giderleri (5,119,454) (4,144,500)
Kira gideri (1,372,220) (1,217,573)
Danışmanlık ve denetim gideri (855,946) (650,644)
Tanıtım ve reklam giderleri (931,232) (808,218)
Amortisman ve itfa payı gideri (414,128) (405,878)
Genel ofis giderleri (382,298) (417,732)
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler (252,931) (246,319)
Konferans ve organizasyon giderleri (235,229) (646,284)
Seyahat giderleri (176,635) (177,813)
Banka stopaj kesinti gideri (110,524) (127,320)
Temsil ve ağırlama giderleri (107,853) (121,020)
Üyelik aidat gideri (66,296) (85,336)
Muhasebe gideri (30,706) (30,300)
Damga vergisi (18,889) (6,491)
Vergi resim harç giderleri (20) (20)
Diğer giderler (61,135) (78,209)

Toplam (10,135,496) (9,163,657)

16. Diğer faaliyet giderleri

 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Anadolu turu (326,133) -
Stopaj gideri (179,819) (52,159)
Arama konferansı (179,189) -
İlan tasarım gideri (161,070) (81,184)
Seyahat gideri (159,789) (55,717)
Bağış gideri (143,391) (138,750)
Lease Europe üyelik gideri (66,300) -
Sabit kıymet satış zararları (63,155) -
Araştırması gideri (61,360) (61,360)
Karşılık giderleri (54,362) (48,196)
Organizasyon gideri (52,128) (80,058)
Temsil gideri (13,007) -
Uludağ zirvesi katılım - (17,250)
Yuvarlama farkı - (76)

Toplam (1,459,703) (534,750)

17. Finansman gelirleri

Finansman gelirler, 1,431,015 TL tutarındaki mevduat faiz gelirlerinden ve 44,733 TL tutarındaki kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır. Faiz 
gelirleri, 201,967 TL tutarında faiz tahakkuk gelirini içermektedir (31 Aralık 2016: 1,268,037 TL faiz gelirleri, 937 TL kur farkı gelirleri, 61,685 TL 
tutarında faiz tahakkuk gelirini içermektedir).

18. Finansman giderleri

Finansman giderleri 3,442 TL tutarındaki komisyon giderlerinden ve 51,283 TL tutarındaki kur farkı giderlerinden oluşmaktadır (31 Aralık 2016: 
3,241 TL komisyon giderleri, 3,778 TL kur farkı giderlerinden oluşmaktadır).

19. İlişkili taraf açıklamaları 

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemleri ve bakiyeleri bulunmamaktadır.

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler bulunmamaktadır.

20. Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadır.
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21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 

Risk yönetimi amaçları ve prensipleri

Grup, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal 
risklere maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanmakta olup, Grup’un 
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. Grup yönetimi bu riskleri, 
her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup’un tahsilat riski, esas 
olarak üyelerinden olan alacaklarından doğabilmektedir. 

31 Aralık 2017 itibarıyla     

 
Diğer 

Alacaklar
Ticari 

Alacaklar
Bankalardaki 

mevduat
Finansal 

yatırımlar
    

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) (1) - 267,683 10,471,251 -
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı (2) - - - -
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri - 267,683 10,471,251 -
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 - 181,515 - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - (181,515) - -
- 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 - - - -

31 Aralık 2016 itibarıyla     

 
Diğer 

Alacaklar
Ticari 

Alacaklar
Bankalardaki 

mevduat
Finansal 

yatırımlar
    

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 
(A+B+C+D+E) (1) - 112,985 11,105,671 -
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı (2) - - - -
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri - 112,985 11,105,671 -
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 - 134,765 - -

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - (134,765) - -
- 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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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.

Grup’un 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla, vade tarihlerine göre ticari borçlarının vade dağılımları aşağıdaki gibidir: 

31 Aralık 2017
Defter 
değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar toplamı 

(=I+II+III)
3 aydan 
kısa (I)

3-12 ay 
arası (II)

1-5 yıl 
arası (III)Sözleşme uyarınca vadeler

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar 492,343 492,343 492,343 - -

   
Toplam 492,343 492,343 492,343 - -

31 Aralık 2016
Defter 
değeri

Sözleşme uyarınca 
nakit çıkışlar toplamı

(=I+II+III)
3 aydan 
kısa (I)

3-12 ay 
arası (II)

1-5 yıl 
arası (III)Sözleşme uyarınca vadeler

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Ticari borçlar 477,206 477,206 477,206 - -

   
Toplam 477,206 477,206 477,206 - -

Faiz oranı riski

Grup’un 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla değişken faizli varlığı olmadığından dolayı faiz riski bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: 
Bulunmamaktadır).

Yabancı para riski

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine 
maruz kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla dövizli bakiyesi bulunmadığından dolayı yabancı para riski bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: Bulunmamaktadır).

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

Bulunmamaktadır.
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