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I. Kurumsal Kimlik 

Garanti Factoring Hakkında 

Türkiye’nin ilk faktoring şirketlerinden 
biri olan Garanti Factoring Hizmetleri A.Ş. 
1990 yılında kurulmuştur. 

Ticaretin finansmanı ve alacak bazlı 
finansman konsantrasyonuyla gerek yurt 
içi gerekse yurt dışı ticaretin gerektirdiği 
finansman, garanti ve tahsilat ürünlerini 
bir arada sağlayan Garanti Factoring’in 
%34,82’lik hissesi İMKB Ulusal Pazar’da 
işlem görmektedir. 

Başta KOBİ’ler, ithalatçı ve ihracatçı 
kimliğiyle öne çıkan şirketler ve yaygın 
tedarikçi ve bayi ağına sahip kuruluslar 
olmak üzere geniş bir müşteri tabanına 
hizmet vermekte olan Garanti Factoring, 
faktoring ürün ve hizmetlerini tüm ülke 
geneline taşımaktadır. 

Garanti Factoring’in 2009 yılında %22,07 
olan pazar payı 2010 yılında %22,00 
olmuştur. 2009 yılında 5,8 milyar ABD 
doları işlem hacmi gerçekleştiren Garanti 
Factoring, 2010 yılında 10,7 milyar ABD 
doları hacme ulaşmıştır. 2010 yılında 
sektör hacim bazında %70 büyürken, 
Garanti Factoring %84 büyüyerek 2010’da 
da sektörün üzerinde bir hızla büyümeye 
devam etmiştir. 

2010 yılsonu karı 4.139 bin TL olarak 
gerçekleşirken;. Garanti Factoring’in 
net aktifleri %38,1 artarak 1.566 
milyon TL’ye ulaşmıştır. 

Kredi İzleme Departmanı’nda; farklı veri 
tabanları üzerinden gerçekleştirilen erken 
uyarı ve kredi izleme çalışmaları 
sayesinde, yasal takip aşamasına 
gelinmeden aktif ve hızlı bir tahsilat 
performansı sağlanmaktadır. Kredi 
değerlendirme ve tahsis aşamalarındaki 
yapılandırılmış süreçler ile birlikte ele 
alındığında, satın alınabilir riskleri 
barındıran müşteri portföyü 
oluşturulmaktadır. Kredi süreçlerimizde, 
her geçen gün verimliliği ve kontrol 
noktalarını geliştiren IT projeleri de 

geliştirilmeye devam edilmektedir. Tüm 
bu faaliyetler sonucunda TGA rasyosu 
% 0,96 gibi oldukça düşük bir seviyede 
tutulmuştur. 

2010 yılında Garanti Factoring, dış 
ticaretin finansmanında sahip oldugu 
butik ürünlerle müşterilerine katma 
değer yaratmaya devam etmiştir. 
Özellikle ithalat faktoringi ürününde, 
ithalatın finansmanı ve uluslararası 
tedarikçi finansmanı konsantrasyonu 
sayesinde sektörde liderliği 
yakalamıştır. 

Kurumsal ve ticari segmentteki şirketlerin 
alacak tahsilatlarının profesyonel bir 
tahsilat sistemiyle, Garanti Factoring 
tarafından gerçekleştirilmesinin ve 
raporlanmasının sağlanması, 2009 yılında 
Garanti Factoring’in hizmet yelpazesine 
“Ticari Tahsilat Yönetimi” adıyla kattığı 
önemli bir yenilik olmuştur. 2010 yılında, 
bu yeni ürünle birçok yeni müşteri 
kazanımı gerçekleşmiş ve bunların hizmet 
sözleşmeleri imzalanmıştır. 2011 yılında 
müşterilere “Alacağım Garanti”de adıyla 
sunulacak, ticari tahsilat yönetimi ürününe 
konu alacakların garanti altına alınması, 
tahsilatının ve finansmanının 
gerçekleştirilmesini sağlayacak ürünün 
tüm alt yapısı tamamlanmıştır. Alacak 
sigortası yaklaşımını factoring ürünlerinin 
en önemli avantajlarıyla birleştiren bu 
ürünün gelişmiş piyasalardaki örneklerine 
bakıldığında, ülkemizde de önemli bir 
ilgiyle karşılanması beklenmektedir.  

Garanti Bankası ile Garanti Factoring 
işbirliği, 2010 yılında da artarak devam 
etmiştir. Her yıl artan sayıda Garanti 
Bankası şubesiyle faktoring işlemleri 
gerçekleştirilmektedir. 2010 yılında işlem 
yapılan Garanti Bankası Şube sayısı 
şimdiye kadar ulaşılan en yüksek rakamı 
yakalamış ve 619 adet şube olarak 
gerçekleşmiştir. Bu işbirliği Garanti 
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Bankası’nın KOBİ ve Ticari Bankacılık iş 
kollarının yanında Kurumsal Bankacılık 
tarafında da önemli seviyelere gelmiş olup, 

ülkemizin önde gelen şirketlerine sürekli 
gelişen bir yelpazede faktoring ürünleri 
sunulmaktadır.  
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Garanti Factoring Ortaklık Yapısı 

31.12.2010 tarihi itibari ile şirketin sermayesi 21.000.000 TL olup tamamı ödenmiştir. 

Şirketin ortaklık yapısı aşağıda gösterildiği gibidir: 

 

Hisse Sahibi Sermaye Tutarı (TL) Payı(%) 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 17.187.150 81,8 % 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 2.053.230 9,8 % 

Halka Arz 1.759.620 8,4 % 

TOPLAM 21.000.000 100 % 

 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin kayıtlı hisse oranı %55,4’dür; geri kalan %26,4 
oranındaki hisseyi, halka arz edilmiş bulunan hisselerden İMKB yolu ile almıştır.  
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Garanti Factoring Kredi Notları 

FitchRatings’e göre... 

Garanti Factoring’in uzun vadeli kredi notu, ana hissedar ve stratejik iş ortağı 
Garanti Bankası ile geliştirmiş oldugu güçlü operasyonel entegrasyonu açık 
olarak yansıtmaktadır. 

Garanti Factoring, pazarlama ve satış segmentlerinde Garanti Bankası 
şubelerini kullanmakta ve Garanti markası altında yürüttügü operasyon ve 
hizmetler ile rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 

Fitch Ratings, aynı kredi raporunda, Garanti Factoring’in güçlü aktif kalitesine, yüksek 
sermaye seviyesine de dikkat çekmekte ve başarılı büyüme stratejisini vurgulamaktadır. 

 

FitchRatings :: Garanti Factoring 2010 

Yabancı Para 

Uzun Vade BBB- 

Kısa Vade F3 

 

Türk Lirası 

Uzun Vade BBB- 

Kısa Vade F3 

 

Ulusal 

Uzun Vade AAA(tur) 

Görünüm Durağan 
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II. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı 

 

Değerli Paydaşlarımız, 

Türkiye, küresel finansal kriz sonrasında 
gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan 
ülkeler arasında krizi en iyi koşullarda 
geçen sayılı ülkelerden biri oldu. Bu 
dönemde güçlü alt yapısı ve yüksek 
büyüme performansı ile ön plana çıktı. 
2008 krizi ve bu krizde yaşadığımız 
tecrübeler, değişim süreci şu anki 
ekonomik yapının oluşmasında önemli bir 
rol oynadı. 2009 yılı ikinci yarısında 
başlayan küresel ekonomideki 
toparlanma, 2010 yılında hızlanarak 
devam etti. 

Finansal sistemimiz son on yılda hissedilir 
şekilde gelişti. 2010 yılında Türk 
Bankacılık ve finans sektörleri sağlam bir 
şekilde ayakta durdu ve yılı oldukça 
yüksek bir büyüme rakamı yakalayarak 
tamamladı. Bu zorlu süreçte uzun vadeli 
düşünülerek hareket edildi ve ülkemiz son 
krizi başarılı bir şekilde atlattı. Bu 
başarının arkasında kuşkusuz dinamik 
ekonomimizin yanı sıra, risklerini iyi 
yöneterek krizin Türkiye’yi daha derin 
etkilemesini önleyen bankalarımız, 
uygulanan kurumsal yönetim becerisi ve 
doğru politikalar yatıyor. 

Geçirmiş olduğumuz bu zorlu dönemlere 
rağmen Faktoring sektörü 2010 yılında 
uzun vadeli büyüme trendine tekrar girdi. 

Sektörün önümüzdeki dönemde reel 
ekonomideki penetrasyonunu arttırarak 
büyümesini doğal trend olarak görebiliriz. 

Garanti Factoring 2010 yılında sektördeki 
öncü konumunu korudu. Sürekli değişen 
piyasa koşulları ve faktoring sektöründeki 
büyük rekabete rağmen Garanti markası 
altındaki güvenilirlik, müşteri 
memnuniyeti, hizmet kalitesi ve 950’yi 
aşkın Garanti Bankası şubeleri ile birlikte 
verdiği hizmetler sayesinde başta KOBİ’ler 
olmak üzere Türkiye genelinde müşteri ve 
ürün yelpazesini genişletti, müşteri 
sayısını artırmaya devam etti. Hem yurt içi 
ticarette, hem de ihracat ve ithalatta 
yaratıcı finansman, garanti ve tahsilat 
ürünleri sunarak önemli başarılar elde 
etti. 

Garanti Factoring’in güçlü alt yapısı ve 
insan kaynakları sayesinde 2010 yılında 
sürdürdüğü başarısının 2011 ve ileriki 
yıllarda artarak devam edeceğine, 
girişimcilik ruhunun ve süregelen liderlik 
anlayışının devam edeceğine, doğru ve 
sürdürülebilir başarıyı devam ettirmek 
adına çalışmalarını sürdüreceğine eminim. 

Garanti Factoring’in başarılarında emeği 
geçen değerli çalışanlarımıza, şahsım ve 
Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi 
sunuyorum. 

Ergun Özen 

Yönetim Kurulu Başkanı  
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III. Genel Müdür’ün Mesajı 

 

Değerli Hissedarlarımız, Müşterilerimiz ve 
Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, 

2010 yılı tüm Dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de küresel ekonomideki 
toparlanmanın güçlenerek devam ettiği bir 
yıl oldu.Türkiye bu krizde güçlü mali 
yapısı ve V şeklindeki hızlı yükselişiyle öne 
çıktı. Ülkemizin krizde ve sonrasında 
ortaya koyduğu yüksek başarıda Türk 
finans sektörünün rolu büyük. 

Krizin etkisiyle geçen son iki yılda, zorlu 
piyasa koşulları ve artan belirsizliklere 
rağmen biz Garanti Factoring olarak 
önceden aldığımız aksiyonlarla 2010 yılını 
%22 pazar payı ile kapattık. Garanti 
Factoring, 2010 yılında 1,6 Milyar TL aktif 
büyüklüğüne ulaştı. Garanti Factoring, 
alacak bazlı işlem konsantrasyonuyla, 
gerek yurtiçi gerekse yurtdışı ticaretin 
gerektirdiği finansman, garanti ve tahsilat 
ürünlerini en etkin ve en yaygın şekilde 
sunabilen Türkiye’nin lider factoring 
şirketidir. 

Garanti Factoring, KOBİ’lerin vadeli 
satışlarından doğan alacaklarını en hızlı 
şekilde, uygun şartlarla ve Garanti hizmet 
kalitesiyle nakite çevirmelerini sağlıyor. 
Bu çerçevede KOBİ’lere odaklı yarattığımız 
müşteri memnuniyetiyle birlikte hem 
hacimsel hem de adetsel anlamda 
başarılara imza attık. Bizim 
müşterilerimizin çoğu KOBİ’lerdir ve 
mevcut stratejimiz çerçevesinde bu 
şekilde kalmaya devam edecektir.  

Alıcı limitlerimiz sayesinde tedarikçi 
KOBİ’lere kaliteli alacaklar karşılığında 
hızlı ve rekabetçi faiz oranlarıyla 
finansman sağlayabiliyoruz. Mali verileri 
düzenli olmayan firmalar için ticari 
faaliyet süresi ve moralite taraması  ile 
hızlı  limitler tesis edebiliyoruz. İhracat 
garantisi ile, yurtdışına güvenli satış 
imkanı sağlıyoruz.  

Garanti Factoring iki büyük uluslararası 
faktoring zinciri olan FCI (Factors Chain 
International) ve IFG’e (International 
Factors Group) üyedir. Bu avantaj Garanti 
Faktoring’i rakiplerinden ayıran bir 
özelliktir. Bu iki zincir kuruluşa üye 
faktörlerin oluşturduğu geniş muhabir 
ağından yararlanarak, Garanti Factoring 
olarak uluslararası işlemlerde dünyanın 
dört bir yanındaki muhabir faktoring 
şirketlerini etkinlikle kullanarak 
müşterilerimizin açık hesap satışlarını 
daha hızlı, kolay ve güvenilir hale 
getiriyoruz. Yaygın muhabir ağımız 
sayesinde müşterilerimizin alıcıları adına 
istihbarat çalışması yaparak onlara güncel 
bilgi paylaşımı sağlıyoruz. Benzer şekilde 
yurtiçindeki müşterilerimizin 
yurtdışından ithalat işlemlerini 
kolaylaştıran finansman ve garanti 
ürünlerimiz var. 

Garanti Factoring, 2009 ve 2010 yıllarında 
Capital Dergisi'nin her yıl geniş bir 
katılımla binlerce profesyonel yönetici ve 
işadamı arasında gerçekleştirdiği 
'Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri' 
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araştırmasında iki yıl üst üste ‘Türkiye’nin 
en beğenilen factoring şirketi’ seçildi. 
Müşterilerimizden ve iş ortaklarımızdan 
aldığımız bu pozitif enerji ile yarattığımız 
katma değer ve müşteri memnuniyeti en 
öncelikli konumuzdur.  

Garanti Factoring 2011 yılında da 
sektörünün üzerinde ve sürdürülebilir 
performans göstermeye kararlıdır. Ana 
hissedarımız Garanti Bankası’nın 
Türkiye’nin her yerinde günden güne 
çoğalan şubeleri ile ortak çalışmalarını 
daha da geliştirecek, müşterilerinin 

ihtiyaçları doğrultusunda hazırlayacağı 
ürün çeşitleri ile müşteri portföyünü 
hissedilir şekilde arttıracaktır. 

2010 yılını kapatırken, müşterilerimize ve 
hissedarlarımıza güven ve destekleri için, 

başarımızın arkasındaki gerçek güç olan 
ve aynı zamanda bugüne kadar 
gerçekleştirilmiş ve ileride 
gerçekleştirilecek tüm başarılarımızın 
sahibi çalışanlarımıza paha biçilmez 
emekleri ve çalışmalarından ötürü çok 
teşekkür ediyorum... 

 

Sevgi ve saygılarımla, 

Hulki Kara 

Genel Müdür   
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IV. Finansal ve Operasyonel Göstergeler  

 

Bin TL 31 Aralık 2009 31 Aralık 2010 

Faktoring Alacakları, Net 843.736 1.427.298 

Toplam Aktifler 1.132.913 1.565.565 

Toplam Özsermaye 45.878 50.017 

Toplam Borçlar 1.081.382 1.510.951 

 

Faktoring Faiz Geliri 63.139 76.614 

Faktoring Komisyon Geliri 16.257 16.274 

 

Esas Faaliyet Gelirleri 79.396 92.888 

Vergi Öncesi Karı 9.497 5.206 

Net Dönem Karı 6.965 4.139 

 

Hisse Başına Kar (0,1 Kr) 331,67 197,10 

Hisse Senedi Sayısı (bin adet olarak) 19.280.000 21.000.000 
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V. 2010 Yılı Faaliyetleri 

2010 yılı Garanti Factoring için 2005 yılından bu yana süregelen hızlı 
büyümenin devam ettiği başarılı bir yıl olmuştur. 

2008 yılı son çeyreğinde başlayan ve 2009 
yılında şiddetini artırarak devam eden 
küresel krizin ardından, krizin yarattığı 
olumsuz piyasa koşullarına rağmen 
Garanti Factoring, sektörün USD bazında 
%70 oranında büyüdüğü bir yılda, %84 
oranında büyüme başarısı göstermiştir. 
Garanti Factoring’in işlem hacmi yıllık 10,7 
Milyar USD seviyesine ulaşmış, pazar payı 
ise %22,00 olarak gerçekleşmiştir. Bu 
trend sonucunda toplam aktifler 2010 yılı 
sonunda 2009’a göre %38’lik bir büyüme 
ile 1.565 Milyon TL’ye yükselmiştir. Vergi 
sonrası net kar ise 4,1 milyon TL olmuştur. 

Garanti Factoring’in ana dağıtım kanalı 
olan Garanti Bankası ile işbirliği 2010 
yılında da gelişmeye devam etmiştir. 2010 
yılında Garanti Bankası şubelerinde 
bulunan Ticari, Kobi ve Kurumsal Müşteri 
İlişkileri Yöneticileriyle yaratılan sinerji ile 
gerek müşteri sayısında gerekse işlem 
adedinde artış sağlanmıştır.  

2010 yılında tahsili gecikmiş alacaklar 
rasyosu %0,96 gibi sektörün ve referans 
sektörlerin çok altında gerçekleşmiştir. 
Tedbirli kredi politikaları ve etkin risk 
yönetimi uygulamaları sonucunda 
alacakların kalitesi başarılı bir şekilde 
korunmuştur. 

 

 

Garanti Factoring, gelişen iş hacmine ve 
artan müşteri sayılarına karşın yeterli ve 
hızlı hizmet sunabilmek için 2009 yılında 
başlayan coğrafi genişleme projelerine, 
2010 yılında da devam etmiş ve yönetim 
stratejileri doğrultusunda uygun gördüğü 
lokasyonlarda temsilciliklerin açılışlarını 
yapmıştır. Böylelikle gerek direkt satış 
yoluyla, gerekse 900’e yakın Garanti 
Bankası şubeleri ile uyumlu işbirliği 

sayesinde faktoring hizmetleri ülkemizin 
her köşesinde yerleşik müşterilerimiz 
tarafından ulaşılabilir hale getirilmiştir.  
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Garanti Factoring 2010 yılında  Kobi’ler 
üzerine odaklanmasını devam ettirmiş ve 
hizmet modelini geliştirmiştir. Müşteriler 
gerek çekli satışlardan, gerekse açık hesap 
satışlarından doğan alacaklarını temlik 
ederek sisteme dahil olabilmekte ve 
sistemde alacaklarının kredibilitesini aynı 
gün içinde ölçerek arzu ettiklerinde söz 
konusu alacaklarının nakde çevrilmesini 
sağlayabilmektedirler. Hızlı finansmanın 
en önemli faktör olduğu bu hizmet modeli; 
haftalar süren analiz çalışmaları sonunda 
sınırlı mali verilerle yapılan kredi 
analizleri yerine, aynı gün içinde 
sonuçlanan değerlendirmelerimiz ile 
müşterilerimizin alacaklarını en hızlı 
şekilde finansmana çevirmesini 
sağlamaktadır. 

Şirketlere ”Ticari Tahsilat Yönetimi” adı ile 
sunulmaya başlayan ve satıcıların 
tahsilatlarının yakından takip edildiği, 
zamanında tahsilat oranlarını arttırmayı 
amaçlayan ürünümüz 2010 yılında 
müşterilerimize yarattığı katma değer ile 
büyümesini sürdürmüş ve 
müşterilerimizce aranan bir hizmet haline 
gelmiştir. Artan talep ve kaliteli hizmet 
sonucunda ürünün hacmi 2010 yılında 

%72 artarak 243 Milyon TL seviyesine 
ulaşmıştır. Müşterilerin alacaklarını 
vadesinde tahsil konusunda yakalanan 
performans ile nakit akışlarını daha 
sağlıklı planlayabilmeleri, gelişmiş 
raporlama araçları ile kendilerine 
sağlanan yol gösterme fonksiyonu ve 
yüksek hizmet kalitesi ürünü sağlıklı 
temellere oturtmuştur. 

Uluslararası Tedarikçi Finansmanı da 
önemini arttıran diğer bir ürün grubudur. 
2010 yılında 40 farklı ülkede 138 adet 
uluslarası tedarikçi kapsam dahiline 
alınarak hizmet verilmeye devam 
edilmiştir. İhracat faktoring işlemlerinde 
ise çalışılan aktif ihracatçı sayısı 
uluslararası piyasalarda yaşanan 
dalgalanmaya rağmen %40 artış 
göstermiştir.  

 

Bütün bu olumlu gelişmelerin bir 
yansıması olarak Garanti Factoring, 
Capital dergisi tarafından yapılan 
anket sonucunda 2010 yılında da 
“Yılın en beğenilen faktoring şirketi” 
seçilerek ödüllendirilmiştir. 
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Garanti Factoring Müşterilerinin Sektörel Dağılımı 

Portföy Dağılımı 31.12.2010 % 

Demir, Çelik, Kömür, Petrol ve Diğer Madenler 477.637.938 33,5 

Otomotiv 255.186.647 17,9 

Tekstil 83.596.438 5,9 

Kimya ve İlaç 64.130.666 4,5 

Makine, Teçhizat, Yedek Parça 61.218.571 4,3 

Filmcilik, Televizyon, Reklam 36.994.436 2,6 

Kağıt ve Diğer Ağaç Ürünleri 34.423.568 2,4 

Ticaret 25.622.958 1,8 

Gıda 23.722.485 1,7 

Müteahhitlik Hizmetleri 19.556.743 1,4 

Ulaştırma 18.716.544 1,3 

Elektrik Malzemeleri 16.742.407 1,2 

Tarım Ürünleri 10.266.739 0,7 

Kauçuk ve Plastik Ürünleri 8.270.720 0,6 

Turizm 4.514.116 0,3 

Diğer 286.681.979 20,1 

 Toplam 1.427.282.956 100,0 
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VI. Faktoring Sektörü  

Dünyanın iki büyük faktoring zincirinden 
biri olan Factors Chain International (FCI) 
verilerine göre; Türkiye 39 Milyar EURO 
ciro ile 69 üye ülke arasında 12.sırada yer 
almaktadır. 

2010 yılında, dünyada faktoring cirosu 
%28,4 artış göstererek 1,6 trilyon EURO 

düzeyine ulaşmıştır. Avrupa ülkeleri içinde 
İngiltere ve İtalya’da geçmiş yıllarda 
görülen yüksek ciro artışlarına, Almanya 
da katılmıştır. Diğer yandan, Çin’de ise son 
dört yıl içinde ciro 10 kattan fazla büyüme 
göstermiştir. 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

İngiltere 13,83 12,71 9,97 12,49 14,25  

İrlanda 17,65 12,71 13,62 11,88 14,25  

İspanya 7,19 9,32 10,23 9,92 9,31  

İtalya 8,58 8,73 8,97 8,17 9,88  

Fransa 5,92 7,62 7,66 6,72 8,40  

Finlandiya 6,95 7,67 7,6 6,29 6,77  

Yunanistan 2,24 3,09 4,79 5,19 6,77  

Türkiye 3,7 4,1 3,4 4,5 7,49  

Almanya 3,28 4,21 4,7 4 5,60  

Polonya 1,72 3,27 2,72 3,87 4,88  

Çek Cumhuriyeti 3,75 4,75 4,2 2,74 3,29  

Macaristan 3,33 3,65 3,4 2,71 3,36  

Slovakya 3,15 3,13 4,98 1,79 1,45  

Romanya 0,81 1,09 1,76 1,22 1,59  

760  
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2010 YILI FAALİYET RAPORU  17 
 

Türkiye’de Faktoring Sektörü 

Türkiye’de toplam faktoring işlem 
hacminin % 10’u ihracat faktoring 
işlemlerinden oluşmaktadır. Türkiye, 
2010 yılsonu itibarı ile ihracat 
faktoringinde %65 büyüyerek 
yaklaşık USD 4,4 milyar dolarlık 
işlem hacmi ile Çin,Tayvan ve 
İspanya’dan sonra dördüncü sıraya 
yerleşmiştir. Muhabirli yapılan 
ihracat faktoring işlemleri açısından 
değerlendirildiğinde ise Türkiye, Çin 
ve Tayvan’dan sonra üçüncü sırada 
yer alıyor. 

Ülkemizde faktoring sektörü 2009 
yılındaki yüksek oranlı büyümenin 
ardından, 2010 yılında da aktif toplamı 
bazında %38,5 oranında büyüyerek güçlü 
ivmesini devam ettirmiştir. Cirosal bazda 
ise sektör %70 oranında büyüme 
sağlayarak, toplam cirosunu 51,6 Milyar 
dolara getirmiştir. 

Aynı dönemde faktoring sektörü kredileri 
%44,8 oranında artmıştır. Faktoring 
şirketleri yakalanan bu büyümeyi daha 
çok alınan krediler ile fonlama yoluna 
gitmiştir. 

Sektörün gerçekleştirdiği işlemler 
neticesinde yarattığı aktiflerin, bir önceki 
yıla göre %38,5’lik bir artışla 14,5 Milyar 
TL’ye yükselmesi sonucu, bankacılık 
dışındaki finansal sektör içerisindeki payı 
2009 yılındaki %35 seviyelerinden, 2010 
yılı sonu itibariyle %39 seviyelerine 
gelmiştir. Buna paralel olarak, sektörün 
konsolide karı bir önceki yıla göre %19 
artarak 390 Milyon TL’ye yükselmiştir ve 
%3,1 oranında aktif karlılığına ulaşmıştır. 
Faktoring hizmetinden yararlanan müşteri 
sayısı Aralık-2010 sonu itibariyle 57.094’e 
kadar yükselmiş ve bir önceki yıla göre 
yaklaşık %39 artmıştır. 

 

 

Ülkemizde faktoring sektöründeki 
penetrasyon oranları Avrupa ülkeleri ve 
ABD ile karşılaştırıldığında daha düşük 
seviyelerde seyretmektedir. Bu oran 
faktoring sektörünün en gelişmiş olduğu 
pazarlar olan AB ülkelerinde % 10’lar 

seviyesinde seyrederken, Türkiye’de %6,6 
civarındadır. Bu durum, diğer finans 
sektörlerinin birçoğunda olduğu gibi 
faktoring sektöründeki güçlü büyüme 
potansiyeline işaret etmektedir. 
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Garanti Factoring iki büyük 
uluslararası faktoring zinciri olan FCI 
ve IFG’ye de üyedir. Bu iki zincir 
kuruluşa üye faktörlerin oluşturduğu 
geniş muhabir ağından yararlanarak, 
şirket müşterilerinin uluslararası 
işlemlerinde dünyanın dört bir 
yanındaki muhabir faktoring 
şirketlerini etkinlikle kullanarak hızlı, 
güvenli ve düşük maliyetli hizmet 
sunabilmektedir. 

 

Ülkemizde büyümenin lokomotifi olan 
ihracatçı müşterilerimizin güvenli ihracat 
yapabilmeleri için, ihracat faktoringi 
çözümlerimiz sürekli 
zenginleştirilmektedir. Faktoring ürünleri 
ile ihracatçılarımıza işletme sermayesi, 
kredi riski koruması ve tahsilat gibi 
hizmetler verilmektedir. Dış pazarlara 
açılmayı destekleyen yurtdışı faktoring 
ürünleri ile ihracatçı müşterilerimize, ön 
ödemeli veya ön ödemesiz, garantili 
faktoring ürünleri sunulmaktadır. İhracat 
faktoring işlemlerinde müşterilerin 
alacaklarına muhabir faktörler aracılığıyla 
garanti verilmesi, firmaların yeni 
pazarlara girmeleri konusunda 
cesaretlendirici ve kilit rol oynamaktadır. 

Türkiye’de ihracatın ve ithalatın 
finansmanı hızla gelişirken, bu alanda 
standart bankacılık ürünlerinin yanısıra 
alacak bazlı finansman yöntemlerine de 
duyulan gereksinim her geçen gün 
artmaktadır. Garanti Factoring olarak, 
gerek ihracat faktoringi gerekse 
uluslararası tedarikçi finansmanı 
yapılarını kullanarak müşterilerin 
ihtiyaçlarına hızlı ve verimli çözümler 
sunuyoruz. Garanti Factoring’in 2010 
yılındaki toplam yurtdışı faktoring işlem 
hacmi 2009 yılına göre %40 oranında 
artarak 392,2 milyon dolara ulaşmıştır. 

Sektör açısından 2010 yılında mevzuat 
anlamındaki en önemli gelişme, BDDK 
tarafından yayınlanan 8 Temmuz 2010 
tarihli genelge olmuştur. Genelge ile 
getirilen yeni düzenlemeler, faktoring 

şirketlerini faturaların doğruluğundan 
sorumlu hale getirmiştir. Diğer yandan; 
2009 yılında TBMM’ne sunulan “Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanun Tasarısı” 2010 yılı içinde 
yasalaşma imkanı bulamamıştır. Söz 
konusu kanun tasarısının yasalaşması 
akabinde sektörün yönetimi ve 
gelişmesine ciddi katkılar sağlaması ve 
yapısal değişiklikleri hayata geçirme 
fırsatları yaratması beklenmektedir.
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VII. İnsan Kaynakları  

Garanti Factoring’in başarısı, çalışanların başarısı ile yükseliyor. 

Garanti Factoring 2010 yılında, iş hedefleri 
ile paralel İnsan Kaynakları politikaları 
doğrultusunda değişimin sürekliliğini 
benimsemiş, çözüm odaklı ve dinamik 
insan kaynağı ile müşterilerinin ihtiyacına 
hızla cevap vererek faktoring sektörüne 
yön vermeye devam etmiştir. 

Garanti Bankası’nın hızla gelişen şube 
ağına ve müşteri portföyüne cevap 
verebilmek adına, Garanti Factoring ekibi 
de aynı hızda büyümüş, 2009 Aralık 
ayında 137 olan çalışan sayısı, % 13 
büyüme ile 2010 Aralık ayında 155’e 
ulaşmıştır. Garanti Factoring çalışanlarının 
%18’i yüksek lisans, %71’i lisans, %7’si ise 
meslek yüksek okulu mezunudur. 
Gençlerin işbaşında deneyim 
kazanmalarına ve bu kapsamdaki staj 
programına da geçen senelerde olduğu 
gibi önem veren Garanti Factoring, 2010 
yılında 76 öğrenciye staj imkanı 
sunmuştur. 

Sürdürülebilir liderliğe giden yolda 
çalışanın bilgi birikimi ve deneyimine 
büyük önem veren Garanti Factoring, 
insan kaynağına olan yatırımlarına devam 
etmiştir. 2009 yılının sonunda iş kolları ile 
gerçekleştirilen toplantılarda çalışan 
ihtiyaçları ve yetkinlikleri analiz edilmiş, 
analizler sonucunda performans 
değerlendirme kriterleri daha objektif hale 
getirilmiş ve 7 farklı eğitim başlığı altında 
40’dan fazla eğitim şirket intranetinde 
yayınlanmıştır. Uluslararası arenada 
faaliyet gösteren iki büyük faktoring 
zinciri olan IFG ve FCI organizasyonlarının 
eğitimleri Garanti Factoring’in  yurtdışı 
eğitim kataloğunda yerini almıştır. Aynı 
zamanda çalışanların eğitim ihtiyaçlarına 
daha hızlı çözüm bulabilmek, eksiksiz bilgi 
birikimi ile müşterilere daha iyi hizmet 
verebilmek adına web tabanlı eğitim sayısı 
da artırılmıştır. Bu eğitim planlamaları ile 
2010 yılı kişibaşı eğitim gün sayısı 2009 

yılına oranla %6 artarak 4,09 gün 
olmuştur. 

Garanti Factoring kurulduğu günden bu 
yana kendi liderlerini yetiştirmeyi amaç 
edinerek çıktığı yolda, 2010 yılı Ekim 
ayında Satış&Pazarlama Yönetimi’nden 3 
çalışanını Bölge Müdürü olarak atamıştır. 
Bölge Müdürü atamasında  objektif 
performans değerlendirme kriterleri ve 
birebir değerlendirme-gelişim merkezi 
projesi gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında 
da kendi liderlerini yetiştirmeye devam 
edecek olan Garanti Factoring, bu süreçte 
kariyer planlama çalışmalarına devam 
edecektir. 

Sadece kendi çalışanlarına değil, 
etkileşimde bulunduğu tüm alanlarda fark 
yaratmayı ve yarar sağlamayı sosyal 
sorumluluk olarak benimseyen Garanti 
Factoring, 2009 Ekim ayında 
gerçekleştirdiği Bahçeşehir Üniversitesi iş 
ortağı projesine devam etmiş, CO-OP 
projesi kapsamında 2010-2011 Bahar 
Dönemi ders programında “Garanti 
Factoring; The World of Receivable 
Finance” markalı dersi, ders programında 
yerini almıştır. Akademik projelerde 
varlığını sürdürmeyi planlayan Garanti 
Factoring, Bahçeşehir Üniversitesi 
öğrencileriyle sektör ile ilgili bilgi 
birikimini paylaşırken, uygulama 
dünyasındaki bilgilerini de paylaşmış, 
öğrenciler Garanti Factoring 
Satış&Pazarlama ekibi ile müşteri 
ziyaretleri gerçekleştirmiştir. Garanti 
Factoring akademik hayatta yürüttüğü 
sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra 
şirket içerisinde çevreye olan duyarlılığı 
arttırmayı hedeflemiş, en az kağıt 
tüketimine öncülük eden departmanlar 
adına 3 aylık dönemlerde ÇEKUL  
aracılıyla ağaç dikimi gerçekleştirmiştir. 

Performansın sadece iş yaşamında değil, 
sosyal yaşamda da geliştiğine inanan 
Garanti Factoring, 2010 yılında gerek 
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şirket içi, gerekse şirket dışı 
organizasyonlarına devam etmiş, bir çok 
spor müsabakasında Garanti Factoring 
çalışanlarının başarılarını bu alanlara da 
taşıması sağlanmıştır. 

2011 yılında “kendi işinin lideri” 
çalışanları ile sektöründe değişimi yöneten 

kurum olmayı sürdürmeyi hedefleyen 
Garanti Factoring, değişime ve gelişime 
açık insan kaynağı ile markalaşma 
yolundaki yeni uygulamalara öncülük 
etmeyi planlamaktadır. 
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VIII. Operasyon ve Mevzuat 

Garanti Factoring Operasyon ve Mevzuat Birimi, artan iş hacminin 
karşılanması, iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmaların 
sürdürülmesinin yanında, operasyonlarının ilgili mevzuata uyumu konusunda 
da sektörde öncü rol üstlenmiştir. 

2010 yılı Operasyon ve Mevzuat Birimi 
açısından verimliliğin giderek arttığı bir yıl 
olmuştur. Gerçekleştirilen 27.600 adet 
işlem ile bir önceki yılın işlem sayısına 
göre %50 artış sağlanmış ve söz konusu 
artış insan kaynağında değişiklik 
yaşanmadan ve operasyon hızı ve 
kalitesinden de taviz verilmeksizin 
gerçekleştirilmiştir. 

 

Diğer yandan; 2010 yılında Operasyon ve 
Mevzuat Birimi, faktoring uygulamalarının 
mevzuata uyumu konusunda da 
çalışmalarını devam ettirmiş, açıklık 
getirilmesi gereken konularda sektörde 

öncü rol üstlenerek ilgili otoritelerden 
görüşler temin etmek suretiyle 
standartları netleştirmiş ve belirlenen 
standartlar çerçevesinde uygulamalarını 
sürdürmüştür. 

 

Teknolojik gelişmeler başlığında ise; IFAS 
(Integrated Factoring Application System) 
Operasyon Projesi’nin analiz 
çalışmalarında sistem geliştirme ekipleri 
ile birlikte çalışılmış ve projenin, 
“Uluslararası Faktoring İşlemleri”, “İthalat 
Faktoring Uygulamaları” ve “İhracat 
Faktoring Uygulamaları” üretime 
alınmıştır.  

 

Operasyon ve Mevzuat Birimi’nin temel görev ve sorumlulukları şunlardır: 

 Tüm işlemleri kanunlara ve yönetmeliklere, şirketin politika ve prosedürleri ile 
uluslararası faktoring kurallarına uygun olarak ve zamanında gerçekleştirmek, 

 İşlemlerden kaynaklanan veya ortaya çıkabilecek problemlerin etkin çözümünü 
sağlamak, 

 Satış ekiplerine ve diğer birimlere sorumluluğu kapsamındaki işlemler ile ilgili 
danışmanlık hizmeti vermek, 

 Satış ekipleri ve diğer birimlerden iletilen soruları, faktoring mevzuatı esaslarına göre 
yanıtlamak, 

 Mevzuat uygulamalarını yakınen takip etmek, yorumlamak ve gerektiğinde tüm 
ilgilileri bilgilendirmek, 

 Proje bazlı işlemlerin yapılandırılmasını sağlamak, 

 Mevzuata temel teşkil eden kaynaklarda açıkça yer almayan/tereddüte düşülen 
konularla ilgili olarak, ana ortak Garanti Bankası Mevzuat Müdürlüğü ve diğer yetkili 
merciler ile iletişime geçerek bilgi paylaşımı sağlamak ve tüm ilgilileri bilgilendirmek. 
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IX. Ticari Tahsilat Yönetimi  

Kurumsal şirketlere 2008 yılında sunulmaya başlanan “Ticari Tahsilat 
Yönetimi”, ticari faaliyetler sonucunda oluşan alacakların hızlı, düzenli ve 
minimum maliyetle tahsilini amaçlayan;zorlu piyasa şartlarında nakit 
akışının sürekliliğini sağlayan bir sistemdir. 

Profosyonel bir tahsilat sistemi ve Garanti 
Factoring’in uzman ekibi tarafından 
gerçekleştirilen tahsilat hizmeti, geride 
bıraktığımız 3 yıl içerisinde giderek 
büyüyen hacmi ile ürün yelpazemizde 
önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Garanti Factoring’e faturası temlik edilen 
alıcılara, telefon aramaları ve yazılı 
bildirimler yolu ile ulaşılmakta, gerek 
duyulduğu durumlarda, alıcılar ile yüzyüze 
görüşmeler de yapılmakta, düzenli takip 
ve zamanında yapılan bildirimler ile 
tahsilat oranları arttırılmaktadır. 
Alıcılardan gelen ödemeler günlük olarak 
müşterimize raporlanmakta, Garanti 
Factoring hesaplarında biriken ödemeler 
önceden belirlenen sıklıkta müşterimize 
aktarılmaktadır. Güçlü bir finans 
kurumunun sağladığı ciddi tahsilat artışı 
müşterilerimizin nakit akışının 
sürekliliğini sağlamasına yardımcı 
olmaktadır. 

Alıcılarla sürekli teması sağlamak amacı 
ile kurulan arama ekibi, müşterilerimize 
personel giderlerini minimize etme imkanı 
vermekte; düzenli yapılan raporlamalarla 
da müşterilerimizin tahsilat oranlarını 
takip edebilmesi, alıcılarının durumları ile 
ilgili güncel bilgilere sahip olması ve 

böylece kapsamlı bir değerlendirme 
yapabilmesi sağlanmaktadır.  

Deneyimli, konusunda uzman ekip 
çalışanlarımız müşteri temsilcisi anlayışı 
ile, müşterimizin faaliyet gösterdiği 
sektördeki genel gidişi, alıcıların genel 
durumunu müşterimize düzenli olarak 
raporlamakta, mali durumu risk içeren 
alıcılar ile ilgili müşteriye bilgi verilmekte, 
müşterimizin muhtemel risklerden 
korunması hedeflenmektedir. Ayrıca, 
alacakların tahsilinin Garanti Factoring 
tarafından üstlenilmesi, müşterinin mal ve 
hizmet satışına daha fazla zaman ayırarak 
odaklanmasını da sağlamaktadır. 

Ticari Tahsilat Yönetimi hizmeti 
çerçevesinde görüşme yapılan alıcıların 
ihtiyaçları da değerlendirilerek çapraz 
satış olanakları da araştırılmakta, imkan 
bulunması halinde alıcı ile faktoring 
çalışmasının yapılabilmesi için aksiyon 
alınmaktadır. Benzer şekilde, birimin 
sahip olduğu geniş veri tabanı Garanti 
Factoring ile faktoring çalışması yapacak 
firmalar ile ilgili şirket içi 
değerlendirmelerde kullanılmaktadır. 
Satıcı ve alıcıya finansman kullandırımı, 
alacak garantisi gibi hizmetlerin de 
tanıtımı yapılmakta, müşterinin ihtiyacına 
göre ilave hizmetler de sunulmaktadır. 
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GARANTİ FAKTORİNG  HİZMETLERİ A.Ş. 

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA  
FİNANSAL TABLOLAR 

BAĞIMSIZ DENETİM  RAPORU 

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu’na: 

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 
hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akış tablosu, 
özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların 
bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. 

Şirket Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: 

Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak 
Finansal Tablolarının Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ’e ve Türkiye Muhasebe 
Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na ve Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin 
yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da 
suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde 
hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun 
muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. 

Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: 

Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen 
finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 
tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim 
Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve 
uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal 
tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence 
sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız 
denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları 
hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler 
istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun 
denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç 
kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu 
değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği 
hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak 
tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç 
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim 
görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.  
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Bağımsız Denetçi Görüşü: 

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Garanti 
Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı 
tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımını Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin 
olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde 
yansıtmaktadır. 

Görüşümüzü etkilememekle birlikte, aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli 
görülmüştür: 

Not 2.6'da açıklandığı üzere, Şirket cari dönem finansal tablolarını düzenlerken 
faktoring alacakları envanteri ve söz konusu alacakların yabancı para değerlemelerini 
gözden geçirmesi neticesinde geçmiş yıl finansal tablolarını yeniden düzenlemiştir. 

Diğer husus 

Şirket’in 31 Aralık 2009 tarihinde sonra eren yıla ait Not 2.6'da açıklanan yeniden 
düzenlemenin etkilerini içermeyen finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir 
bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, 
31 Aralık 2009 tarihli finansal tablolar ile ilgili olarak 9 Şubat 2010 tarihli bağımsız 
denetim raporunda olumlu görüş bildirmiştir. 

İstanbul, 11 Mart 2011 

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED 

Hasan Kılıç 

Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM  
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 

Aktif Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari 
şirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla kurulmuş olup 27 Mart 2002 tarihinde 
kabul edilen Genel Kurul kararı uyarınca ticari unvanını Garanti Faktoring Hizmetleri 
A.Ş. (“Şirket”) olarak değiştirmiştir. Şirket 1994 yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’ 
dan aldığı izin ile hisselerini halka arz ederek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na 
(“İMKB”) kote olmuştur. Şirket faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu ve BDDK’nın 
“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları 
Hakkında Yönetmelik”i çerçevesinde sürdürmektedir. 

Şirket’in ortakları ve paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

  
31'Aralık 

2010 
Ortaklık 
payı (%) 

31 Aralık 
2009 

Ortaklık 
payı (%) 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.  17,187 81.84 15,780 81.84 

Türkiye İhracat Kredi Bankası 
A.Ş.  2,053 9.78 1,885 9.78 

Halka Arz Edilen  1,760 8.38 1,615 8.38 

Sermaye  21,000 100.00 19,280 100.00 

 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin 
kayıtlı hisse oranı sırasıyla %55.40 ve %55.40’tır ve geri kalan %26.44 ve %26.44 
oranındaki hisseyi halka arz edilmiş bulunan hisselerden İMKB yolu ile almıştır. 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 155’tir (31 Aralık 2009:136). 

Şirket Türkiye’de kayıtlı olup aşağıdaki adreste faaliyet göstermektedir: 

Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Köy Yolu No:23 34396 Maslak / İstanbul. 

Şirket, faktoring faaliyetlerini ağırlıklı olarak tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) 
sürdürmektedir. 

Ödenecek temettü: 

Rapor tarihi itibarıyla Şirket’in almış olduğu herhangi bir temettü dağıtım kararı 
bulunmamaktadır. Şirket, 28 Nisan 2010’da yaptığı Genel Kurul toplantısında alınan 
kararla 2009 yılı karından 1,720 Bin TL tutarında temettünün sermayeye eklenerek yeni 
pay olarak ihraç edilmesine ve ortaklara bedelsiz dağıtılmasına karar vermiştir. 

Finansal tabloların onaylanması: 

Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 11 Mart 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı 
ile onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları 
değiştirme yetkisi bulunmaktadır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

2.1.1. Uygulanan Muhasebe Standartları 

Şirket faaliyetlerini 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak 
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim 
ve İçeriği Hakkında Tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartlarına Uygun olarak 
muhasebeleştirmiştir. 

Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinde, 10 Ekim 2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş 
ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ve 20 Temmuz 2007 
tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanmıştır. 

Finansal tablolar, bazı finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet 
esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için 
ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır. 

2.1.2. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

Şirket’in finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihine kadar “Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” (“TMS 29”) 
uyarınca enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. BDDK tarafından 28 Nisan 2005 
tarihinde yayımlanan bir Genelge ile enflasyon muhasebesi uygulamasını gerektiren 
göstergelerin ortadan kalktığı belirtilmiş ve 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla enflasyon 
muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. 

2.1.3. Netleştirme 

Finansal tablolara alınan tutarların netleştirilmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve 
finansal varlık ve finansal borcu netleştirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile 
varlığın finansal tablolara alınmasını aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu 
olduğunda finansal varlık ve borçlar netleştirilerek bilançoda net tutarları ile gösterilir. 

2.2. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak 
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket’in 
cari dönem içerisinde muhasebe politikalarında önemli bir değişiklik olmamıştır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklik ve Hatalar 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin 
yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı 
dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 

Finansal tabloların Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanması, yönetimin, 
politikaların 

uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen 
kararlar almasını, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen 
sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil 
eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki 
güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen 
müteakip dönemlerde kayıtlara alınır. Tahminlerin kullanıldığı başlıca notlar aşağıdaki 
gibidir: 

Not 4 – Gerçeğe uygun değer farkı kar zarar yansıtılan finansal varlıklar 

Not 7 – Faktoring alacakları 

Not 9 – Maddi duran varlıklar 

Not 10 – Maddi olmayan duran varlıklar 

Not 11 – Vergi varlık ve yükümlülükleri 

Not 16 – Borç ve gider karşılıkları 

Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır. 

Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem 
finansal tabloları yeniden düzenlenir. Şirket Not 2.6’da detayları açıklandığı üzere 
geçmiş dönem finansal tablolarını yeniden düzenlemiştir. 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 

2.4.1. Şirket tarafından uygulanan yeni ve revize edilmiş standartlar: 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Şirket’in raporlanan sonuçlarını, bilançosunu, sunumunu 
veya dipnot açıklamalarını önemli ölçüde etkileyen herhangi bir standart veya yorum 
değişikliği bulunmamaktadır. 

2.4.2. 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Aralık 2010 finansal tablolarına etkisi 
olmayan standart ve yorumlar: 

UFRYK 17 “Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da 
bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir. Şirket nakit olmayan türde 
herhangi bir varlık dağıtımında bulunmadığı için, bu yorumu uygulamamaktadır. 

UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten 
sonra transfer edilen varlıklar için geçerlidir. Şirket, müşterilerinden herhangi bir varlık 
transfer etmediği için bu yorumu uygulamamaktadır. 

“UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar” (UFRS 1’deki değişiklik), 
Temmuz 2009 tarihinde yayınlanmıştır. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da 
bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için uygulanması zorunludur. Şirket, UFRS’yi  
ilk defa uygulamadığı için bu yorumu uygulamamaktadır. 

UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Şirket’in nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar”, 1 
Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir. 
Şirket’in hisse bazlı ödeme planı olmadığı için bu değişikliği uygulamamaktadır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

2.4.2. 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlükte olan ancak Aralık 2010 finansal tablolarına etkisi 
olmayan standart ve yorumlar (devamı): 

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardında 
yapılan değişiklikler, bir işletmenin sahip olduğu bir bağlı ortaklığa ait çoğunluk 
hisselerini satmayı planladığı durumda yapması gereken açıklamaları belirtir. Bir bağlı 
ortaklığın satış amacıyla elde tutulması durumunda bu bağlı ortaklığa ait tüm varlık ve 
yükümlülükler, işletmenin satış sonrasında bağlı ortaklıkta kontrol gücü olmayan 
hisselere sahip olması durumunda bile, UFRS 5 standardı kapsamında 
sınıflandırılmalıdır. Şirket’in bağlı ortaklığı bulunmadığı için bu değişikliği 
uygulamamaktadır. 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan 
iyileştirmeler, Nisan 2009 tarihinde yayınlanmıştır. İyileştirmeler aşağıda açıklanan 
standartlar ve yorumları kapsamaktadır: UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5 Satış 
Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, UFRS 8 Faaliyet Bölümleri, 
UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 Nakit Akım Tablosu, UMS 17 Finansal 
Kiralamalar, UMS 18 Hasılat, UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, UMS 38 Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm, UFRYK 
9 Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi, UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletmede 
Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması. Bu iyileştirmelerin yürürlülük tarihi 
her bir standart için ayrı olup, çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir. 

2.4.3. Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş 
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması  – Diğer İstisnai Durumlar: 

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli 
olan  UFRS 1 standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının 
karşılaştırmalı sunumu açısından UFRS’leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet 
getirmektedir. 

20 Aralık 2010 tarihinde ise UFRS 1’e, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali 
tablo hazırlayıcılarına UFRS’ye geçiş dönemi öncesinde ortaya çıkan işlemlerin yeniden 
yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez UFRS’ye göre mali tablo hazırlayan ve 
sunan şirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi 
sağlamak amacıyla ilave değişiklikler getirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 
tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. 

Şirket halihazırda UFRS’ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değişiklikler Şirket 
için geçerli değildir. 

UFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dışı faaliyetler ile ilgili yapılan 
kapsamlı inceme çalışmalarının bir parçası olarak Ekim 2010 tarihinde değiştirilmiştir. 
Bu değişiklikler, mali tablo kullanıcılarının finansal varlıklara ilişkin devir işlemlerini ve 
devri gerçekleştiren işletmede kalan risklerin yaratabileceği etkileri anlamasına 
yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değişiklikler uyarınca, oransız  devir işlemlerinin 
raporlama dönemi sonunda gerçekleştirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması 
gerekmektedir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında 
başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

2.4.3. Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş 
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) 

UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’ 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009’da UFRS 9’un  finansal 
araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 
39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme’nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, 
finansal varlıkların,  işletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve 
sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra 
gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu 
yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali 
dönemlerde uygulanması zorunludur. 

UMS 12 “Gelir Vergisi” 

UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değişikliğe uğramıştır. UMS 12 
uyarınca varlığın defter değerinin kullanımı ya da satışı sonucu geri kazanılıp, 
kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla ilişkilendirilen ertelenmiş vergisini hesaplaması 
gerekmektedir.  Varlığın UMS 40 ‘Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller’ standardında belirtilen 
gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda,  defter 
değerinin geri kazanılması işlemi varlığın kullanımı ya da satışı ile olup olmadığının 
belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda yapılan değişiklik, bu 
durumlarda varlığın geri kazanılmasının satış yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini 
söyleyerek pratik bir çözüm getirmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu 
tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. 

UMS 24 (2009) ‘İlişkili Taraf Açıklamaları’: 

Kasım 2009’da UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarda yapılan 
güncelleme, devlet işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi 
muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu 
tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. 

UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu: 

UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih 
sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo 
hazırlayan bir işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki bir para birimini kullanarak 
ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleştirilme işlemleri 
ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak 
muhasebeleştirilmekteydi ancak bu değişiklikler, belirli şartların karşılanması 
doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para 
birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini 
belirtmektedir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.4 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Devamı) 

2.4.3. Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş 
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı) 

UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi: 

UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih 
sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. Tanımlanmış fayda emeklilik planına 
asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peşin ödemeyi tercih eden 
işletmeler bu değişikliklerden etkilenecektir. Bu değişiklikler uyarınca, isteğe bağlı peşin 
ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleştirilir. Şirket, bu 
değişikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını düşünmektedir. 

UFRYK 19 ‘Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi’: 

UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler 
için geçerlidir.  UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını 
ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden işletmelerin kullanacağı muhasebe 
uygulamalarına açıklık getirir. 

Mayıs 2010, Yıllık İyileştirmeler: 

UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 
2010 tarihinde aşağıda belirtilen ve başlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda 
açıklamalarını yayınlamıştır: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk 
Olarak Uygulanması;  UFRS 3 İşletme Birleşmeleri; UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar;  
UMS 1 Finansal Tablo Sunumu;  UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal 
Tablolar;  UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 Müşteri Bağlılık 
Programları.  1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve 
UMS 27’deki değişiklikler haricindeki tüm diğer değişiklikler, erken uygulama opsiyonu 
ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde 
geçerli olacaktır. 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

a. Hasılat: 

Faktoring hizmet gelirleri müşterilere yapılan ön ödemeler üzerinden tahsil veya 
tahakkuk edilen faiz gelirlerinden ve komisyon gelirlerinden oluşmaktadır. 

Faktoring işlemlerine konu olan fatura toplamı üzerinden alınan belirli bir yüzde miktarı 
faktoring komisyon gelirlerini oluşturmaktadır. 

Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı 
doğduğu zaman kayda alınır. 

Diğer faiz gelirleri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca elde edilecek 
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı 
nispetinde ilgili döneme tahakkuk ettirilir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

b. Finansal Araçlar : 

Finansal varlıklar 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve 
gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe 
uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam 
tutarı üzerinden muhasebeleştirilir.Yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen 
süreye uygun olarak  teslimatı  koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan finansal 
varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır 
veya kayıtlardan çıkarılır. 

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 
varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” 
ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme 
amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. 

Etkin faiz yöntemi 

Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz 
gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın 
beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi 
süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net 
bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında 
sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle 
hesaplanmaktadır. 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım 
amacıyla elde tutulan ve alım satım amaçlı olarak edinilmemekle birlikte ilk 
muhasebeleştirme esnasında bu kategoride muhasebeleştirilen finansal varlıklardır. Bir 
finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman veya ilk 
muhasebeleştirme sırasında daha doğru bir muhasebesel gösterim sağlanacağı 
kanaatine varıldığı zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili 
bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu 
finansal varlıklar  da gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal 
varlıklar olarak sınıflandırılır. 

Finansal yatırımlar içinde yer alan krediye bağlı özel kesim yatırımları, alım-satım 
amaçlı menkul değerler olarak sınıflanmış olup, müteakip değerlemelerinde değer 
kazanç ve kayıplar gelir tablolarına yansıtılacak şekilde makul değeri üzerinden 
muhasebeleştirilir. Güvenilir bir gerçeğe uygun değerin bulunmadığı durumlarda söz 
konusu yatırımlar iskonto edilmiş maliyet değerinden değerlenir. İskonto edilmiş 
maliyet, etkin faiz oranı metoduyla hesaplanır. 

Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar 

Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir 
ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak 
yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz 
yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek 
kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

b. Finansal Araçlar (Devamı): 

Finansal varlıklar (Devamı) 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak 
araçları ile  bazı borçlanma senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak 
sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir. Şirket’in aktif bir piyasada işlem 
görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat satılmaya hazır finansal varlık olarak 
sınıflanan özkaynak araçları bulunmakta ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir olarak 
ölçülemediği için maliyet değerleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaydedilen 
değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla 
ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden 
kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve finansal 
varlıklar değer artış fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer 
düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam  
kar/zarar, gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır. 

Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Şirket’in temettü alma hakkının 
oluştuğu durumlarda gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. 

Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun 
değeri ifade edildiği para birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi 
sonundaki geçerli kurdan çevrilmektedir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen kur farkı 
kazançları/zararları, parasal varlığın itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden 
belirlenmektedir. Diğer kur farkı kazançları ve zararları, diğer kapsamlı gelir içinde 
muhasebeleştirilmektedir. 

Faktoring Alacakları ve Diğer Alacaklar 

Faktoring alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile 
muhasebeleştirilmektedir. İlk kayıt tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, 
faktoring alacakları dışındaki diğer alacaklar, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto 
edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmiştir. Faktoring işlemleri sonraki raporlama 
dönemlerinde kayıtlı değerleri ile gösterilmektedir. Şirket yönetimi faktoring 
alacaklarının ilk kayda alınması esnasında iskonto işleminin dikkate alınması nedeniyle 
kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğunu öngörmektedir. 

1 Ocak 2008’den itibaren geçerli olmak üzere, 20 Temmuz 2007 tarihli ve 26588 sayılı 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları için Ayrılacak 
Karşılıklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, tahsili vadesinden 
itibaren 90 günden fazla geciken ancak 180 günü geçmeyen faktoring alacaklarının, 
teminatları dikkate alındıktan sonra, en az %20’si oranında, tahsili vadesinden itibaren 
180 günden fazla geciken ancak 360 günü geçmeyen faktoring alacaklarının, teminatları 
dikkate alındıktan sonra, en az %50’si oranında ve tahsili vadesinden itibaren 1 yıldan 
fazla gecikmiş olan faktoring alacaklarının, teminatları dikkate alındıktan sonra, %100’ü 
oranında özel karşılık ayrılması gerekmektedir. Şirket bu tebliğ kapsamında, değerli 
teminatı bulunmayan şüpheli faktoring alacaklarına yukarıdaki gün sayılarını dikkate 
almaksızın 100% karşılık ayırmaktadır. Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada 
işlem görmeyen diğer alacaklar da bu kategoride sınıflandırılır. Bu tür alacaklar etkin 
faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü indirilerek 
gösterilir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

b. Finansal Araçlar (Devamı): 

Finansal Varlıklar (Devamı) 

Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal 
varlıklar, her bilanço tarihinde bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer 
düşüklüğüne uğradığına ilişkin göstergelerin bulunup, bulunmadığına dair 
değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir 
veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu zarar olayının ilgili 
finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen 
gelecekteki tahmini nakit akımları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne 
uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne 
uğrar ve değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı 
gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın esas faiz oranı üzerinden 
iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. 

Faktoring alacakları haricinde, tüm diğer finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan 
ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Alacakların tahsil edilememesi 
durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki 
değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 

Faktoring alacaklarına BDDK tarafından 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince 
Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”e uygun 
olarak özel karşılık ayrılır. 

Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde 
azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana 
gelen bir olayla ilişkilendirilebiliniyorsa önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü 
zararı değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir 
zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını 
aşmayacak şekilde kar / zararda iptal edilir. 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden 
itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve 
önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa 
vadeli yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır. 

Türev Finansal Araçlar ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi 

Şirket’in faaliyetleri, temel olarak işletmeyi kurlar ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı 
olan finansal risklere maruz bırakır. Şirket gelecekte gerçekleşecek döviz ve kredi 
işlemlerine bağlı kur ve faiz oranı dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal risklerini 
yönetmek amacıyla türev finansal araçları (esas olarak döviz kuru forward sözleşmeleri) 
kullanmaktadır. Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile 
kayıt altına alınmakta ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değerleri ile 
yeniden muhasebeleştirilmektedir. Türev işlemler ekonomik olarak riskten korunma 
sağlamakla birlikte, finansal riskten korunma muhasebesine (hedge) uygun kalem olarak 
tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği için alım satım amaçlı 
olarak muhasebeleştirilmekte ve söz konusu araçlar dolayısı ile gerçekleşen kazanç veya 
kayıp kar zarar tablosu ile ilişkilendirilmektedir.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

b. Finansal Araçlar (Devamı): 

Finansal Yükümlülükler 

Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, 
finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre 
sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı 
temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve 
özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal 
yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır. 

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler 

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe 
uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe 
uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir 
tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da 
kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar. 

Diğer Finansal Yükümlülükler 

Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden 
arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan 
faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden 
muhasebeleştirilir. 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve 
ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; 
finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman 
dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal 
yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

c. Maddi duran varlıklar: 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer 
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. 

Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal 
amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, 
kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası 
etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük 
olarak muhasebeleştirilir. 

Maddi duran varlıkların tamir, bakım ve onarımı için harcanan tutarlar gider 
kaydedilmektedir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran 
varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın 
defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir. 

d. Maddi Olmayan Varlıklar: 

Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları 
ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar 
beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen 
faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini 
tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye 
dönük olarak muhasebeleştirilir. 

Bilgisayar Yazılımı 

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır 
olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu 
maliyetler, faydalı ömürlerine göre itfa edilir. 

Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları 
dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir 
ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile 
maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran 
varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve 
genel giderlerin bir kısmını da içermektedir. Duran varlık olarak değerlendirilen 
bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden itfa edilir (3 ila 5 yıl 
arası). 

e. Varlıklarda Değer Düşüklüğü: 

İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı 
durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın 
defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı 
kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen 
gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün 
değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük 
seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Değer düşüklüğüne tabi olan finansal 
olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden 
geçirilir.  
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2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

f. Kıdem tazminatı karşılığı 

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, 
emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki 
ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 

g. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 

Geçmiş  olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün  
yerine  getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir 
bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde 
bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak 
harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. 

Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını 
kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit 
akımlarının bugünkü değerine eşittir. 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının 
üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili 
tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi 
halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

ğ. Borçlanma Maliyetleri: 

Tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir. 

h. Kur Değişiminin Etkileri: 

Şirket’in finansal tabloları, işletmenin faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede 
geçerli olan para birimi ile sunulmuştur. Şirket’in faaliyet sonuçları ve mali durumu, 
işletmenin fonksiyonel para birimi ve finansal tablolar için sunum para birimi olan Bin 
TL cinsinden ifade edilmiştir. 

Şirket tarafından kullanılan 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihli kur bilgileri 
aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

ABD Doları 1.5460 1.5057 

Avro 2.0491 2.1603 

İngiliz Sterlini 2.3886 2.3892 
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2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

h. Kur Değişiminin Etkileri (Devamı): 

Şirket’in finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL 
dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak 
suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve 
yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na 
çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden 
yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki 
kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen 
yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 

ı. Hisse Başına Kazanç: 

Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları 
“bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse 
başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu 
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi 
dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur. 

i. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: 

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço 
tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 

Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması 
durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 

j. Finansal Kiralama: 

Kiralama - Kiracı durumunda Şirket 

Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama 
işlemleri, finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması 
olarak sınıflandırılır. 

Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya 
da asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. 
Kiralayana karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak 
gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama 
yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun 
geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar. 
Finansal giderler, Şirket’in yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası 
kapsamında gelir tablosuna kaydedilir.  



 
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

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

40   2010 YILI FAALİYET RAPORU  
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

j. Finansal Kiralama (Devamı): 

Kiralama - Kiracı durumunda Şirket (Devamı) 

Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile 
gelir tablosuna kaydedilir. 

k. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması: 

Şirket, Türkiye’de ve sadece faktoring işletmeciliği alanında faaliyet gösterdiği için 
finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır. 

l. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler: 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. 
Vergiye tabi kar, diğer yıllarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider 
kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan dolayı, 
gelir tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü 
bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı 
kullanılarak hesaplanmıştır. 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal 
tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları 
arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi 
oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi 
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 
geçici farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek 
suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 
hesaplanmaktadır. Şerefiye veya işletme birleşmeleri dışında varlık veya 
yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından dolayı oluşan ve hem ticari 
hem de mali kar veya zararı etkilemeyen geçici zamanlama farklarına ilişkin ertelenen 
vergi yükümlülüğü veya varlığı hesaplanmaz. 

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını 
kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu 
durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki 
paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür 
yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan 
ertelenen vergi varlıkları. yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu 
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte bu farkların ortadan 
kalkmasının muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. 

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. 
Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde 
edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, 
ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya 
yükümlülüklerin yerine getirildiği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi 
itibarıyla kanunlaşmış veya önemli ölçüde kanunlaşmış vergi oranları (vergi 
düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin 
hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini 
geri kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin 
vergi sonuçları dikkate alınır.  
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

l. Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (Devamı): 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi 
yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık 
ve yükümlülüklerin aynı vergi mercileri tarafından toplanan gelir vergisiyle 
ilişkilendirilmesi durumunda ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini net bir 
esasa bağlı bir şekilde ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu 
durumda onlara ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile 
ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananların 
haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir 
olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın 
alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı 
borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan kısmının 
belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 

m. Nakit Akım Tablosu: 

Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman 
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in faktoring faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (sabit 
yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde 
kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 

 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

Kasa / Efektif 1 - 

Bankalar 106,984 256,157 

 106,985 256,157 
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.6. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden 
Düzenlenmesi 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket'in 
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların 
kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak 
amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır. 

Şirket, faktoring alacakları envanteri ve sözkonusu alacakların yabancı para 
değerlemelerini cari yılda gözden geçirmesi sonucunda, 2010 ve 2009 yılı açılış 
kayıtlarını TMS 8 uyarınca yeniden düzenlemiştir. Yeniden düzenlemenin önceki dönem 
finansal tablolarına olan etkileri aşağıda özetlenmektedir: 

 

Bilanço Etkisi:  

 

Önceden 
Raporlanan 

1 Ocak 2009 

Düzeltme 

Etkisi 

Yeniden 
Düzenlenen 

1 Ocak 2009 

Faktoring Alacakları 653,096 (3,143) 649,953 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 231 629 860 

Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 20,722 (2,514) 18,208 

Aktif Toplamı 750,336 (2,514) 747,822 

Özkaynak Toplamı 41,427 (2,514) 38,913 

 

 

Önceden 
Raporlanan 

1 Ocak 2010 

Düzeltme 

Etkisi 

Yeniden 
Düzenlenen 

1 Ocak 2010 

Faktoring Alacakları 850,740 (7,004) 843,736 

Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,979 1,400 3,379 

Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı 19,055 (2,514) 16,541 

Net Dönem Kar/(Zararı) 10,055 (3,090) 6,965 

Aktif Toplamı 1,138,517 (5,604) 1,132,913 

Özkaynak Toplamı 51,482 (5,604) 45,878 

 

 

Gelir Tablosu Etkisi:  

 

Önceden 

 Raporlanan 

1 Ocak- 

31 Aralık 2009 

Düzeltme 

Etkisi 

Yeniden 
Düzenlenen 

1 Ocak- 

31 Aralık 2009 

Faktoring gelirleri 82,050 (2,654) 79,396 

Kambiyo İşlemleri Zararı (1,126,321) (1,207) (1,127,528) 

Ertelenmiş Vergi Geliri 1,748 771 2,519 

Net Dönem Kar/(Zararı) 10,055 (3,090) 6,965 
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3. NAKİT DEĞERLER 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, nakit değerlerin detayı aşağıdaki 
gibidir: 

 

  31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

  TP YP TP YP 

Kasa / Efektif  1 - - - 

  1 - - - 

 

4. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL 
VARLIKLAR 

4.1. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, Şirket’in alım-satım amaçlı finansal 
varlık olarak sınıflanan krediye bağlı özel kesim tahvil yatırımlarının detayı aşağıdaki 
gibidir: 

 

  31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

  TP YP TP YP 

Türk şirket tahvilleri - 9,008 - 13,694 

  - 9,008 - 13,694 

     

  31 Aralık 2010 

  Defter değeri Nominal Faiz oranı (%) Vade aralığı 

Türk şirket tahvilleri         

ABD Doları 8,603 8,589 2.35 2013 

Avro 405 383 9.50 2011 

  9,008 8,972 

            

  31' Aralık 2009 

  Defter değeri Nominal Faiz oranı (%) Vade aralığı 

Türk şirket tahvilleri         

ABD Doları 11,731 11,711 2.33 2013 

Avro 1,963 2,114 3.99-9.50 2010-2011 

  13,694 13,825 
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4. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR 
(Devamı) 

4.2. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 

Türev finansal araçlar gerçeğe uygun değerleriyle gösterilmekte olup pozitif gerçeğe 
uygun değerleme farkları alım satım amaçlı türev finansal varlıklar hesabında, negatif 
gerçeğe uygun değerleme farkları ise alım-satım amaçlı türev finansal yükümlülükler 
hesabında gösterilmektedir. 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, para swap alım-satım 
anlaşmalarından oluşan alım satım amaçlı türev finansal varlıkların detayı aşağıdaki 
gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

  TP YP TP YP 

Alım satım amaçlı türev 
finansal varlıklar 

303 - 882 - 

  303 - 882 - 

 

4.3. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Yükümlülükler 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, para swap alım-satım 
anlaşmalarından oluşan alım satım amaçlı türev finansal yükümlülüklerin detayı 
aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

  TP YP TP YP 

Alım satım amaçlı türev 
finansal yükümlülükler 

311 - 68    -  

  311 - 68    -  

 

5. BANKALAR 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, bankaların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

  TP YP TP YP 

Vadesiz mevduat 3,814  3,170 730 5,427 

Vadeli mevduat 101,349  -  250,827 - 

  105,163 3,170   251,557 5,427 

 

Vadeli mevduat üç aydan kısa vadeli TL bazında banka plasmanlarından oluşmakta olup, 
söz konusu TL mevduata uygulanan faiz oranı %9’dur (31 Aralık 2009: %10-%11). 31 
Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla banka mevduatı üzerinde herhangi bir 
blokaj bulunmamaktadır. 

Nakit akış tablosuna baz olan, gelir reeskontları hariç orijinal vadesi üç aydan kısa olan 
bankaların tutarı 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 106,985 Bin TL’dir (31 Aralık 2009: 
256,157 Bin TL).  
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6. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıklar 
borsaya kote olmayan hisse senedi yatırımlarından oluşmaktadır. Söz konusu yatırımlar 
güvenilir bir gerçeğe uygun değer tahmini yapılamadığı için elde etme maliyetleri ile 
ilişikteki finansal tablolara yansıtılmıştır. 

 

 31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 Kayıtlı Değer  Kayıtlı Değer  

 

TP YP 

Hisse 
oranı 

(%) TP YP 

Hisse 
oranı 

(%) 

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. 4,155 - 5.86 4,155 - 5.86 

International Factors Group SC - 13 0.25 - 13 0.25 

 4,155 13  4,155 13  

 

7. FAKTORİNG ALACAKLARI VE BORÇLARI 

Faktoring Alacakları 

31 Aralık 2010, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla, faktoring 
alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2010 

31' Aralık 2009 

(Yeniden 
Düzenlenmiş Not 2.6) 

31' Aralık 2008 

(Yeniden 
Düzenlenmiş Not 2.6) 

 

TP YP TP YP TP YP 

Yurtiçi faktoring alacakları 1,251,372 - 746,125 - 542,085 - 

İhracat ve ithalat faktoring 
alacakları 

7,443 173,553 2 103,992 - 114,388 

Kazanılmamış faiz gelirleri (5,070) - (6,383) - (6,520) - 

Faktoring alacakları, net 1,253,745 173,553 739,744 103,992 535,565 114,388 
 

Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 2,425 Bin TL tutarında yeniden ödeme planına 
bağlanmış faktoring alacağı bulunmaktadır (31 Aralık 2009: Bulunmamaktadır). Bu 
alacaklar için Şirket’in almış olduğu rayiç değeri 2,245 Bin TL olan ipoteği 
bulunmaktadır. 

Şirket’in bahsi geçen alacaklar dışında önemli miktarda gecikmiş faktoring alacağı 
bulunmamaktadır. 

Faktoring Borçları 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli faktoring borçlarının 
detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 TP YP TP YP 

Faktoring Borçları 1,489 155 298 18 

 1,489 155 298 18 
 

Faktoring borçları, faktoring müşterileri adına tahsil edilmiş olup, henüz ilgili faktoring 
müşterileri hesabına yatırılmamış tutarları ifade etmektedir.  
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8. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, Şirket’in takipteki faktoring 
alacaklarının ve karşılıklarının dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 TP YP TP YP 

Takipteki faktoring 
alacakları 

13,723 -   14,001   - 

Özel Karşılıklar (6,927) -   (6,369)   -   

 6,796  -  7,632    -  

 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, takipteki faktoring alacaklarının 
gecikme süreleri ve özel karşılık dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

 Toplam 
takipteki 
faktoring 

alacağı 
Ayrılmış 
Karşılık 

Toplam 
takipteki 
faktoring 

alacağı 
Ayrılmış 
Karşılık 

Vadesi 1-3 ay geçen - - 55 55 

Vadesi 3-6 ay geçen - - 976 976 

Vadesi 6-12 ay geçen 93 53 1,252 1,252 

Vadesi 1 yıl ve üzeri geçen 13,630 6,874 11,718 4,086 

 

13,723 6,927 14,001 6,369 

 

Takipteki faktoring alacakları için alınan teminatın risk ile sınırlandırılmış tutarı 9,946 
Bin TL’dir (31 Aralık 2009: 9,927 Bin TL). 

Özel karşılıkların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

1 Ocak bakiyesi 6,369 1,911 

Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı 565 4,105 

Dönem içinde genel karşılıklardan özel 
karşılıklara transfer edilen karşılık tutarı 

1,000 668 

Dönem içindeki tahsilatlar (1,007) (315) 

Yıl sonu bakiyesi 6,927 6,369 
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9. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 

 

  1' Ocak 2010 İlaveler Çıkışlar 
31 Aralık 

2010 

Maliyet       
 

Mobilya ve demirbaşlar 2,603   805 -  3,408 

Taşıtlar 26   - (7)   19 

Özel maliyetler 958   133 -  1,091 

  3,587   938 (7)   4,518 

    
 

  
 

Birikmiş Amortisman 
    

Mobilya ve demirbaşlar 1,945 320 - 2,265 

Taşıtlar 7 5 (7) 5 

Özel maliyetler 819 94 - 913 

  2,771 419 (7) 3,183 

Net defter değeri 816 
  

1,335 

 

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri 
aşağıdaki gibidir: 

 

  1' Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar 

31 Aralık 

2009 

Maliyet         

Mobilya ve demirbaşlar 2,457   146 -  2,603  

Taşıtlar 7   19 -   26 

Özel maliyetler 933   25 -  958 

  3,397   190 -   3,587 

    
 

  
 

Birikmiş Amortisman 
    

Mobilya ve demirbaşlar 1,662 283 - 1,945 

Taşıtlar 4 3 - 7 

Özel maliyetler 733 86 - 819 

  2,399 372 - 2,771 

Net defter değeri 998 
  

816 

 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarı 795 Bin 
TL (31 Aralık 2009: 780 Bin TL), sigorta prim tutarı 3 Bin TL’dir (31 Aralık 2009: 2,824 
Bin TL).  
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9. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 

 

 Ekonomik ömürler 

Taşıtlar  5 

Döşeme ve demirbaşlar 3-15 

Özel maliyetler 3-10 
 

10. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık 
hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

  1' Ocak 2010 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2010 

Maliyet         

Haklar 2,183   681   -  2,864 

Diğer ( Yazılımlar) 666    -   -  666 

   2,849     681   -  3,530 

        

 Birikmiş Amortisman       

 Haklar 753   669  -  1,422 

Diğer ( Yazılımlar) 616     50   -  666 

   1,369     719   -  2,088 

Net defter değeri  1,480       1,442 

 

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran varlık 
hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

  1' Ocak 2009 İlaveler Çıkışlar 31 Aralık 2009 

Maliyet         

Haklar 1,136   1,047  -  2,183 

Diğer ( Yazılımlar)  666   -  -  666 

   1,802   1,047 -  2,849 

        

 Birikmiş Amortisman       

 Haklar  324   429  -  753 

Diğer( Yazılımlar)  501   115  -  616 

    825   544 -  1,369 

Net defter değeri   977   

 

  1,480 

 

Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla işletme içerisinde 
oluşturulmuş maddi olmayan duran varlığı bulunmamaktadır. 

 

 Ekonomik ömürler 

Haklar 3-5 

Diğer  5 
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11. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Kurumlar Vergisi 

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet 
sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli 
karşılıklar ayrılmıştır. 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari 
kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi 
ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa 
geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) 
düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

2010 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2009: %20). 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk 
ettirilmektedir. 2010 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla 
vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi 
hesaplanmıştır (2009: %20). 

Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 
5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan 
karlardan 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 (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapanışını izleyen 
dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi 
Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde 
incelenerek değiştirilebilir. 

Gelir Vergisi Stopajı: 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar 
paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı 
şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden 
ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 
2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. 
Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları 
gelir vergisi stopajına tabi değildir. 

24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan 
yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu 
tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı 
yapılmamaktadır.  



 
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

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

50   2010 YILI FAALİYET RAPORU  
 

11. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Gelir Vergisi Stopajı (Devamı) 

Vergi karşılığının mutabakatı: 

 

  31’ Aralık 2010 31 Aralık 2009 

Raporlanan vergi öncesi kar 5,206 9,497 

Raporlanan kar üzerinden hesaplanan vergi (1,041) (1,889) 

Kalıcı farklar: 

  Kanunen kabul edilmeyen giderler (27) (143) 

Vergiden muaf gelirler tutarı 1 - 

Vergi uyuşmazlığı karşılık gideri - (500) 

Vergi gideri (1,067) (2,532) 

 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar vergisi 
aşağıdaki gibidir: 

 

  31 Aralık 2010 31’ Aralık 2009 

Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı 903   4,551   

Dönem içinde ödenen geçici vergi (2,924) (2,361) 

Ödenecek kurumlar vergisi  (2,021) (*)   2,190 (**)  

 

(*) Finansal tablolarda “Diğer aktifler” kaleminde gösterilmiştir. 

(**) Finansal tablolarda “Ödenecek vergi ve yükümlülükler” kaleminde gösterilmiştir. 

31 Aralık tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelir tablosunda yer alan vergi 
giderleri aşağıda özetlenmiştir: 

 

  1 Ocak- 

31 Aralık  2010 

1 Ocak- 

31 Aralık  2009 

Dönem vergi gideri (903) (4,551) 

Vergi uyuşmazlığı karşılık gideri - (500) 

Ertelenen vergi (gideri) / geliri (164) 2,519 

  (1,067) (2,532) 

 

Şirket ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde 
Raporlama Standartları ve Vergi Usul Kanunu arasındaki farklı değerlendirmelerin 
sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak hesaplamaktadır. 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı % 20’dir (31 Aralık 2009: %20). 
Bu nedenle ileriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden bilanço metoduna 
göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanan oran % 
20’dir.  
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11. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

31 Aralık 2010, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibarıyla geçici farklar ve 
ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak 
hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir: 

  

(Yeniden 
Düzenlenmiş 

Not 2.6) 

(Yeniden 
Düzenlenmiş 

Not 2.6) 

 

31’ Aralık 
2010 

31’ Aralık 
2009 

31’ Aralık 
2008 

Geçici Farklar 
  

 

Kazanılmamış faktoring faiz gelirleri 5,070 6,382 - 

Faktoring alacak karşılıkları ve düzeltmeleri 11,420 11,874 4,825 

Kıdem tazminatı karşılığı 151 87 57 

İzin karşılıkları 449 314 - 

Türev finansal varlıklar değerleme farkları 8 - 285 

Diğer - - 6 

Ertelenen vergi varlıklarına ilişkin 
geçici farklar 

17,098 18,657 5,173 

  
  

 

Türev finansal varlıklar değerleme farkları - 814 - 

Maddi ve maddi olmayan varlıklar üzerindeki 
geçici farklar 

908 906 760 

Alınan krediler değerleme farkları 50 30 46 

Vadeli mevduat değerleme farkları 17 9 - 

Diğer 56 1 68 

Ertelenen vergi yükümlüklerine ilişkin 
geçici farklar 

1,031 1,760 874 

    

Ertelenen vergi varlıkları/(yükümlülükleri)  
 

 

Kazanılmamış faktoring faiz gelirleri 1,014 1,276 - 

Faktoring alacak karşılıkları ve düzeltmeleri 2,284 2,375 965 

Kıdem tazminatı karşılığı 31 17 11 

İzin karşılıkları 90 63 - 

Türev finansal varlıklar değerleme farkları 1 - 57 

Diğer - - 1 

Ertelenen vergi varlıkları 3,420 3,731 1,034 

  
  

 

Türev finansal varlıklar değerleme farkları - (163) - 

Maddi ve maddi olmayan varlıklar üzerindeki 
geçici farklar 

(182) (181) (152) 

Alınan krediler değerleme farkları (10) (6) (9) 

Vadeli mevduat değerleme farkları (3) (2) - 

Diğer (10) - (13) 

Ertelenen vergi yükümlükleri (205) (352) (174) 

  
  

 

Ertelenen vergi varlığı (net) 3,215 3,379 860 
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11. VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Ertelenen vergi varlığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

 1 Ocak- 

31 Aralık 2010 

1 Ocak- 

31 Aralık 2009 

1 Ocak 3,379 860 

Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri) (164) 2,519 

31 Aralık 3,215 3,379 

 

12. DİĞER AKTİFLER 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, diğer aktiflerin detayı aşağıdaki 
gibidir: 

 

  31 Aralık 2010 31’ Aralık 2009 

  TP YP TP YP 

Peşin ödenen kurumlar vergisi (not 11) 2,021 - - - 

Komisyon iadesi alacakları 1,300 - - - 

Peşin ödenen giderler 240 - 117 - 

Diğer 105 - 25 - 

  3,666 - 142 - 

 

13. ALINAN KREDİLER 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, alınan kredilerin detayı aşağıdaki 
gibidir: 

 

  31 Aralık 2010 31’ Aralık 2009 

  TP YP TP YP 

 

Alınan krediler 
830,487 680,464 732,317 349,065 

  830,487 680,464 732,317 349,065 

 

31 Aralık 2010 

  
Orjinal Tutarı Faiz Oranı (%)* 

TL Karşılığı 

  1 Yıla kadar 1 Yıl ve Üzeri 

TL 830,487 7.35-9.24 830,487 - 

ABD Doları 349,187 2.50-3.25 539,843 - 

Avro 68,626 2.80-3.20 140,621 - 

Toplam 
  

1,510,951 - 

  



 
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

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

2010 YILI FAALİYET RAPORU  53 
 

13. ALINAN KREDİLER (Devamı) 

 

 
31’ Aralık 2009 

 
Orjinal Tutarı 

Faiz Oranı 
(%)* 

TL Karşılığı 

1 Yıla kadar 1 Yıl ve Üzeri 

TL 732,317 7.35-7.87 732,317 - 

ABD Doları 170,697 3.06-6.00 257,018 - 

Avro 42,609 4.38-6.00 92,047 - 

Toplam 
  

1,081,382 - 

 

* Bu oranlar 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla açık olan sabit ve 
değişken faizli alınan kredilerin faiz oran aralığını ifade etmektedir. 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla alınan kredilerin tamamı 
teminatsızdır. 

14. MUHTELİF BORÇLAR 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, muhtelif borçların detayı aşağıdaki 
gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31’ Aralık 2009 

 TP YP TP YP 

Muhtelif Borçlar 247 1 194 8 

Alacaklı geçici hesaplar 29 - - - 

 276 1 194 8 

 

15. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ödenecek vergi ve yükümlülüklerin 
detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31’ Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Ödenecek kurumlar vergisi - - 2,190 - 

Ödenecek BSMV 484 - 409 - 

Ödenecek gelir vergisi 482 - 408 - 

Ödenecek primler 188 - 160 - 

Ödenecek KDV 10 - 13 - 

Ödenecek damga vergisi 12 - 8 - 

 

1,176 - 3,188 - 
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16. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, borç ve gider karşılıklarının detayı 
aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31’ Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Diğer karşılıklar: 50 - 1,037 - 

Genel karşılıklar - - 500 - 

Vergi uyuşmazlığı karşılığı - - 500 - 

Diğer 50 - 37 - 

Çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı 1,139 - 842 - 

 

1,189 - 1,879 - 

 

Genel Karşılıklar 

Genel karşılıkların dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

1 Ocak bakiyesi 500 1,268 

Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı - (100) 

Diğer karşılıklardan aktarım 500 (668) 

Özel karşılıklara aktarım (1,000) - 

 

- 500 

 

16.1. Diğer Karşılıklar 

Vergi Uyuşmazlığı Karşılığı 

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2009 yılında, 2008 yılı hesap 
dönemine ilişkin tüm faktoring sektörünü kapsayan vergi incelemeleri başlatılmıştır. Söz 
konusu incelemelerin, yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde yürütüldüğü ifade 
edilmektedir. Faktoring şirketleri incelemelerinde, 17 Mayıs 2007 tarih ve 26525 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring Ve 
Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı Ve İzahnamesi İle Kamuya 
Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim Ve İçeriği Hakkında Tebliğ” açıklamaları uyarınca 
“Kazanılmamış Gelirler” hesabında izlenen “Kazanılmamış Gelirleri” ile vergi mevzuatına 
uygun olarak “dava veya icra safhasında” bulunan faktoring işlemlerinden kaynaklanan 
alacaklardan şüpheli alacak niteliğindeki “şüpheli alacak” karşılıklarının anapara 
kısımları “hasılat” yazılmamış oldukları gerekçesiyle eleştiri konusu yapılarak vergi 
salınmış ve vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu çerçevede Şirket’e de işlem uygulanmış ve 
ilgili tarhiyatlar tebellüğ edilmiştir. Anılan tarhiyata ilişkin Şirket yönetimince vergi 
otoritesi ile uzlaşma talep edilmiş ve uzlaşma neticesinde herhangi  bir yükümlülük 
oluşmamış olup önceki yıl finansal tablolarında yer alan 500 Bin TL tutarında karşılık 
önce genel, ardından yılsonu itibarıyla özel karşılık hesaplarına aktarılmıştır. 

Diğer Karşılıklar 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla sırasıyla 41 Bin TL ve 37 Bin TL 
tutarındaki diğer karşılıklar kredi kartı gider karşılıklarını içermektedir.  
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16. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (Devamı) 

16.2. Çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı 

Çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 151 Bin TL (31 
Aralık 2009: 87 Bin TL) tutarında kıdem tazminatı, 449 Bin TL (31 Aralık 2009: 314 Bin 
TL) tutarında izin karşılıkları ve 539 Bin TL (31 Aralık 2009: 441 Bin TL) tutarında 
personel primleri karşılığından oluşmaktadır. 

Kıdem tazminatı karşılığı 

Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senelik çalışma süresini doldurmuş olan ve Şirket’le 
ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve 
emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan 
veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 
2002’deki mevzuat değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin 
bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık 
maaş tutarı kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 2,517.01 (tam) TL (31 
Aralık 2009: 2,365.16 (tam) TL) ile sınırlandırılmıştır. 

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel 
olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon 
etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 
Aralık 2010 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, 
çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri 
tahmin edilerek hesaplanır. Bilanço tarihindeki karşılık, yıllık %5.1 enflasyon ve %10 
iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %4,66 olarak elde edilen reel iskonto oranı 
kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2009: %4,8 enflasyon, %11 iskonto 
oranı, %5,92 reel iskonto oranı). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, 
Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da %70 olarak dikkate 
alınmıştır. Şirket kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında 1 Ocak 2011 tarihinden 
itibaren geçerli olan 2,623.23 (tam) TL tavan tutarını dikkate almıştır. 

Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

1 Ocak bakiyesi 87 56 

Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı 140 31 

Dönem içinde ödenen (76) - 

Dönem sonu bakiyesi 151 87 

 

Personel primleri karşılığı 

Personel primleri karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

1 Ocak bakiyesi 441 327 

Dönem içinde ödenen (1,940) (327) 

Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 2,038 441 

Dönem sonu bakiyesi 539 441 
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16. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (Devamı) 

16.2. Çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı 

İzin karşılıkları 

İzin karşılıklarının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

1 Ocak bakiyesi 314 - 

Dönem içinde ödenen (33) - 

Cari dönemde ayrılan karşılık tutarı 168 314 

Dönem sonu bakiyesi 449 314 

 

17. ÖZKAYNAKLAR 

17.1. Ödenmiş Sermaye 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, Şirket’in esas sermayesi 21,000 Bin TL’dir. (31 Aralık 
2009: 19,280 Bin TL). 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, Şirket’in çıkarılmış 1 Kr (31 Aralık 
2009: 1 Kr) değerinde 1,057,724,557 adet imtiyazlı, 1,042,275,443 adet imtiyazsız 
olmak üzere toplam  2,100,000,000 adet (31 Aralık 2009: 1,928,000,000 adet) hisse 
senedi bulunmaktadır. 

Şirket, 28 Nisan 2010’da yaptığı Genel Kurul toplantısında alınan kararla 2009 yılı 
karından 1,720 Bin TL tutarında temettünün sermayeye eklenerek yeni pay olarak ihraç 
edilmesine ve ortaklara bedelsiz dağıtılmasına, kalan karın yasal ve olağanüstü 
yedeklere aktarılmasına karar vermiştir. Söz konusu sermaye artışı için 14 Mayıs 2010 
tarihli yönetim kurulu toplantısında SPK’ya bildirim ve tescil için başvuru yapılmasına 
karar verilmiştir. Sermaye artışı 23 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla SPK tarafından 
onaylanmış ve 8 Eylül 2010 tarihli Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. 

Tüm  özsermaye kalemlerine ilişkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece 
bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı 
değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda 
kullanılabilecektir. 

Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ Kısım 15 Madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk 
finansal tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen 
tutarın, SPK’ nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre 
düzeltilmiş finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi 
olarak dikkate alınması esastı. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen söz 
konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar 
miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak 
kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye 
yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı. Bu uygulamaya dayanarak 
Şirket, 29 Mart 2005 tarihinde almış olduğu Genel Kurulu Kararı’na istinaden 31 Aralık 
2004 tarihi itibarıyla net dönem karı, olağanüstü ve yasal yedeklerden mahsup 
edildikten sonra oluşan 77,212 Bin TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarını sermaye 
düzeltmesi hesabından mahsup ederek finansal tablolara yansıtmıştır.  
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17. ÖZKAYNAKLAR (Devamı) 

17.2. Sermaye Yedekleri 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla 2,122 Bin TL tutarındaki sermaye 
yedekleri, Şirket’in ödenmiş sermayesine ilişkin enflasyon düzeltme farklarını 
içermektedir. 

17.3. Kar Yedekleri 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Şirket’in kar yedekleri 1,408 Bin TL tutarında birinci 
tertip yasal yedekten oluşmaktadır (31 Aralık 2009: 970 Bin TL). 

17.4. Geçmiş Yıl Karları 

Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla geçmiş yıl karları sırasıyla 
21,348 Bin TL ve 16,541 Bin TL’dir. 

17.5. Kar Dağıtımı 

Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm 
haricinde dağıtılabilirler. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak 
üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin 
ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. 
İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın % 
10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini 
geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında 
herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 

İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında, SPK muhasebe uygulamaları sonucunda 
bulunan tutarlar ile yasal kayıtlardaki tutarlardan hangisi düşük ise onun esas alınması 
gerekmektedir. 

Ayrıca, kar dağıtımı için, öncelikle Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca yasaldan 
yedek akçe ayrılması, SPK net dağıtılabilir kar üzerinden dağıtılacak tutarın tamamı, 
yasal net dağıtılabilir kardan karşılanabiliyorsa, bu tutarın tamamı, yasal net dağıtılabilir 
kardan karşılanamıyorsa, yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir tutarın tamamının 
dağıtılması gerekmektedir. SPK finansal tablolarında veya yasal defterlerde zarar varsa, 
kar dağıtımı yapılmamaktadır.  
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18. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas 
faaliyet gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak- 
31 Aralık 2010 

1 Ocak- 
31 Aralık 2009 

(Yeniden 
Düzenlenmiş 

Not 2.6) 

Faktoring alacaklarından alınan faizler 76,614 63,139 

Faktoring alacaklarından alınan ücret  16,274 16,257 

ve komisyonlar, (net) 

  Komisyon gelirleri 17,021 16,767 

Komisyon giderleri (747) (510) 

Yıl sonu bakiyesi 92,888 79,396 

 

19. ESAS FAALİYET GİDERLERİ 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde esas 
faaliyet gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak- 
31 Aralık 2010 

1 Ocak- 
31 Aralık 2009 

Personel giderleri 13,270 11,313 

Müşteri bulma komisyon giderleri 321 1,271 

Araç giderleri 1,340 1,100 

Amortisman ve itfa payı giderleri 1,138 916 

Haberleşme giderleri 849 805 

Bilgi işlem bakım ve sözleşme giderleri 947 565 

Reklam ve ilan giderleri 887 539 

Seyahat giderleri 534 447 

Dava giderleri 26 408 

Danışmanlık giderleri 676 396 

Kiralama giderleri 696 396 

Üyelik aidatları 277 363 

Bakım ve onarım giderleri 320 273 

Temsil ağırlama giderleri 233 251 

Vergi, resim, harçlar ve fonlar 258 137 

Eğitim giderleri 134 99 

Kıdem tazminatı karşılığı gideri 140 31 

Diğer 602 353 

Yıl sonu bakiyesi 22,648 19,663 
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19. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (Devamı) 

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllarda esas faaliyet giderleri içinde yer 
alan personel giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak- 
31 Aralık 2010 

1 Ocak- 
31 Aralık 2009 

Maaş ve ücretler 8,562 7,042 

Primler 2,038 1,853 

SSK işveren payı 952 777 

Personel ulaşım servis giderleri 407 377 

Personel yemek giderleri 466 369 

İzin karşılığı gideri 168 314 

Fazla mesai ödemeleri 230 184 

Sigorta poliçe bedelleri 225 152 

İşsizlik sigortası işveren payı 112 73 

Personel sağlık giderleri 58 86 

Tazminat bedelleri 5 37 

Diğer 47 49 

 

13,270 11,313 

 

20. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer 
faaliyet gelirlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak- 
31 Aralık 2010 

1 Ocak- 
31 Aralık 2009 

Kambiyo işlemleri karı 2,117,454 1,126,983 

Bankalardan alınan faizler 23,934 15,426 

Alım satım amaçlı finansal varlıklardan alınan 
faizler 

515 536 

Türev finansal işlemlerden gelirler 68,325 3,271 

Genel karşılık iptali - 100 

Özel karşılıklardan tahsilat 1,007 - 

Diğer 269 301 

 

2,211,504 1,146,617 
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21. FİNANSMAN GİDERLERİ 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde finansman 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak- 
31 Aralık 2010 

1 Ocak- 
31 Aralık 2009 

Kullanılan kredilere verilen faizler 72,543 59,470 

Verilen ücret ve komisyonlar 631 942 

 

73,174 60,412 

 

22. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde takipteki 
alacaklara ilişkin karşılıkların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak- 
31 Aralık 2010 

1 Ocak- 
31 Aralık 2009 

Özel karşılık gideri 565 3,791 

 

565 3,791 

 

23. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde diğer 
faaliyet giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak- 
31 Aralık 2010 

1 Ocak- 
31 Aralık 2009 

(Yeniden Düzenlenmiş 

Not 2.6) 

Kambiyo işlemleri zararı 2,119,147 1,127,528 

Türev finansal işlemlerden zarar 83,634 4,619 

Diğer faaliyet giderleri 18 503 

 

2,202,799 1,132,650 
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24. HİSSE BAŞINA KAR 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde hisse 
başına kar hesaplaması aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak- 
31 Aralık 2010 

1 Ocak- 
31 Aralık 2009 

(Yeniden Düzenlenmiş 

Not 2.6) 

Net dönem karı (Bin TL) 4,139 6,965 

Nominal değeri 1Kr olan ağırlıklı 
ortalama hisse sayısı (bin adet) (*) 

2,100 2,100 

Bin adet hisse başına kar (Kuruş) 197.10 331.67 

(*) Pay adedi 2010 yılında iç kaynaklardan bedelsiz olarak arttırıldığından, TMS 33 “Hisse Başına 
Kazanç” standardına uygun olarak karşılaştırmalı bir gösterim yapabilmek için geçmiş dönem adet 
bilgisi de yeni artışa göre güncellenmiştir. 

25. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alacak ve 
borçların detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Banka bakiyeleri 
    

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 
Vadesiz mevduat 

3,194 1,661 476 1,787 

Garantibank International NV 
Vadesiz mevduat 

12 57 4 39 

 

3,206 1,718 480 1,826 
 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nezdinde faktoring 
alacakları ile ilgili olarak saklamada bulunan çek ve senetlerin tutarı 300,986 Bin TL’dir 
(31 Aralık 2009: 289,167 Bin TL). 

 

 

31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Faktoring alacakları 
    

Doğuş Yayın Grubu A.Ş. 34,626 - 38,156 - 

 

34,626 - 38,156 - 

 

 

31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Diğer alacaklar 
    

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (*) 1,300 - - - 

 

1,300 - - - 

(*) Komisyon iadelerine ilişkin alacak tutarıdır.  
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25. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

 

 

31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Muhtelif borçlar 

    Garanti Finansal Kiralama A.Ş. - - 12 - 

Garanti Filo Yönetimi A.Ş. 1 - 1 - 

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. - - - 6 

 

1 - 13 6 
 

Şirket, 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde Garanti Bilişim Teknolojisi 
ve Ticaret AŞ’den 569 Bin TL tutarında alım yapmıştır (31 Aralık 2009: 928 Bin TL). 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren dönemlerde ilişkili taraflarla 
yapılan işlemler sonucu oluşan gelir ve giderler aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Ocak- 

31 Aralık 
2010 

1 Ocak- 
31 Aralık 

2009 

Faktoring alacaklarından alınan faizler 
  

Doğuş Yayın Grubu A.Ş. 2,421 2,773 

 

2,421 2,773 

Bankalardan alınan faizler 
  

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 3,050 2,350 

 

3,050 2,350 

Faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonlar 
  

Doğuş Yayın Grubu A.Ş. 301 320 

 

301 320 

Kullanılan kredilere verilen faizler 
  

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 3,821 1,784  

Garanti Bank International NV 4,635 2,030  

 

8,456 3,814  

Genel İşletme Giderleri 
  

Türkiye Garanti Bankası AŞ (Müşteri bulma komisyon gideri 
ve kira gideri) 

566 1,441 

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri AŞ (Araç kiralama gideri) 856 566 

Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret AŞ (Bilgi işlem gideri) 903 409 

Garanti Finansal Kiralama AŞ (Ofis kiralama gideri) 224 186 

 

2,549 2,602 
 

Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap döneminde yönetim kurulu ve üst 
yönetime sağladığı ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1,361 Bin TL’dir. (31 
Aralık 2009: 1,265 Bin TL).  
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26. KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

26.1. Alınan Teminatlar 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, Şirket’in faktoring alacaklarına 
karşılık alınan teminatlar: 

 

 

31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Müşteri senetleri 81,527 640,226 69,390 503,985 

İpotekler 40,661 - 25,250 - 

Müşteri çekleri - - 55 - 

Teminat mektupları - 1,722 - - 

  122,188 641,948 94,695 503,985 
 

26.2. Verilen Teminatlar 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, verilen teminatlar aşağıda yer alan 
kuruluşlara verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır: 

 

 

31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Vergi daireleri 1,008 - 1,008 - 

Mahkemeler 236 - 398 - 

Diğer 7 - 7 - 

  1,251 - 1,413 - 
 

26.3. Borçlanma senetleri yatırımları 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla, “Krediye Bağlı Tahvil” (bkz. Not 4) ile ilişkili verdiği 
taahhütlerin nominal bedellerinin TL karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Krediye Bağlı Tahvil ile 
ilişkili verilen taahhütler 

- 8,972 - 13,825 

  - 8,972 - 13,825 
 

26.4. Para swap alım-satım anlaşmaları 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla, para swap alım-satım anlaşmalarının 
detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 

31 Aralık 2010 31' Aralık 2009 

 

TP YP TP YP 

Para swap alım işlemleri 12,449 394,741 24,823 129,863 

Para swap satım işlemleri 392,851 14,550 122,398 31,475 

  405,300 409,291 147,221 161,338 
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27.  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 

27.1.  Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları 

Şirket faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır: 

Kredi Riski 

Likidite Riski 

Piyasa Riski 

Bu not Şirket’in yukarıda bahsedilen risklere maruz kalması durumunda, Şirket’in bu 
risklerin yönetimindeki hedefleri, politikaları ve süreçleri hakkında bilgi vermek amaçlı 
sunulmuştur. 

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket’in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve 
gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir. 

Şirket’in risk yönetimi politikaları Şirket’in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve 
maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi 
politikalarının amacı Şirket’in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, 
riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları 
ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların 
rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır. 

27.1.1 Kredi riski 

Şirket faktoring işlemlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in Kredi 
İzleme ve Krediler departmanları kredi riskinin yönetiminden sorumludur. Şirket 
finansal varlıkları için belirli miktarda teminat talep etmektedir. Kredi risk yönetiminde 
ağırlıklı olarak kredi tahsis öncesi ve kredi izleme öncesi yöntemler geliştirilmiş olup 
yönetimin mevcut bir kredi politikası vardır ve kredi riski sürekli olarak takip 
edilmektedir. Kredi tahsis kıstaslarını taşımayan firmalar ile kredi ilişkisi 
başlatılmamaktadır. Kredi komitesi yetkilerine göre talep edilen tüm kredi teklifleri 
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte tahsis edilmiş kredilerin izlemesine yönelik 
olarak erken uyarı sistemleri geliştirilmiş olup dönemler itibari ile ilgili çalışmalar ve 
müşteri kredibilitesi ölçümlemesi de yapılmaktadır. Kredi komitesi her hafta 
toplanmakta olup kredi değerlendirmeleri yapmaktadır. Öte yandan, Şirket’in kredi 
riskini takip etmek amacıyla geliştirmiş olduğu özel bir bilgisayar programı da 
mevcuttur. Bilanço tarihi itibarıyla, Şirket’in kredi riski belirli bir sektör veya coğrafi 
bölgede yoğunlaşmamıştır. Şirket’in maksimum kredi riski her finansal varlığın 
bilançoda gösterilen kayıtlı değeri kadardır.  
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

27.1. Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları (Devamı) 

27.1.2. Likidite riski 

Likidite riski, Şirket’in faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, 
Şirket’in varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı 
makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememe risklerini 
kapsamaktadır. Şirket bankalar aracılığıyla fonlama ihtiyacını karşılamaktadır. Şirket 
hedeflerine ulaşmak için gerekli olan fon kaynaklarındaki değişimleri belirlemek ve 
seyrini izlemek suretiyle sürekli olarak likidite riskini değerlendirmektedir. 

27.1.3. Piyasa riski 

Tüm alım satım amaçlı finansal araçlar pazar riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu 
risk, pazardaki fiyat değişmelerinin finansal varlığın değerini düşürmesi riski şeklinde 
ifade edilebilir. Bütün finansal araçlar makul değerle kaydedilir ve pazardaki fiyat 
değişmeleri ticari geliri etkilemektedir. Şirket alım satım amaçlı araçlar kullanarak 
değişen pazar koşullarına göre kendisini koruma altına almaktadır. Pazar riski Şirket üst 
yönetiminin belirlediği limitlerde, türev araçları alıp satılarak ve risk önleyici 
pozisyonlar alınarak yönetilmektedir. 

(i) Döviz kuru riski 

Şirket, yabancı para birimleri ile gerçekleştirdiği işlemlerden (faktoring faaliyetleri ve 
banka kredileri gibi) dolayı yabancı para riski taşımaktadır. Şirket’in finansal tabloları 
TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para 
birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir. Şirket yabancı para 
riskinden korunmak amacıyla türev işlemleri yapmaktadır. 

(ii) Faiz oranı riski 

Şirket’in faaliyetleri, faizli varlıklar ve borçlarının farklı zaman veya miktarlarda itfa 
oldukları ya da yeniden fiyatlandırıldıklarında faiz oranlarındaki değişim riskine maruz 
kalmaktadır. Ayrıca Şirket, Euribor oranı veya benzeri değişken faiz oranları içeren 
varlık ve borçları ve bunların yeniden fiyatlandırılması nedeniyle de faiz oranı riskine 
maruz kalmaktadır. Şirket’in temel stratejileriyle tutarlı olan piyasa faiz oranları dikkate 
alındığında risk yönetim faaliyetleri, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi 
hedeflemektedir. 
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27 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

27.2. Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

27.2.2. Kredi riski (Devamı) 

31 Aralık 2010 Faktoring Alacakları Takipteki Alacaklar Diğer aktifler  

 
İlişkili 
Taraf 

Diğer 
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer 
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer 
Taraf Bankalar 

Alım Satım 
Amaçlı 

Finansal 
Varlıklar 

Alım Satım 
Amaçlı 
Türev 

Finansal 
Varlıklar  

Satılmaya 
Hazır 

Finansal 
Varlıklar 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami 
kredi riski (A+B+C+D+E) 

34,626 1,392,672 - 6,796 1,300 2,366 108,333 9,008 303 4,168 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 

34,626 1,389,576 - - 1,300 2,366 108,333 9,008 303 4,168 

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 

- - - 6,796 - - - -  - 

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - - - 13,723 - - - - - - 

 - Değer düşüklüğü (-) - - - (6,927) - - - - - - 

 - 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 - - - - - - - - - - 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.  
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27 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

27.2 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

27.2.2 Kredi riski (Devamı) 

31 Aralık 2009 Faktoring Alacakları Takipteki Alacaklar Diğer aktifler   

 
İlişkili 
Taraf 

Diğer 
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer 
Taraf 

İlişkili 
Taraf 

Diğer 
Taraf Bankalar 

Alım Satım 
Amaçlı Finansal 

Varlıklar 

Alım Satım 
Amaçlı Türev 

Finansal 
Varlıklar 

Satılmaya Hazır 
Finansal 
Varlıklar 

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan 
azami kredi riski (A+B+C+D+E) 

38,156 805,580 - 7,632 - 142 256,984 13,694 882 4,168 

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne 
uğramamış finansal varlıkların net defter 
değeri 

38,156 805,580 - - - 142 256,984 13,694 882 4,168 

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 

- - - 7,632 - - - -   - 

 - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - - - 14,001 - - - - - - 

 - Değer düşüklüğü (-) - - - (6,369) - - - - - - 

 - Net değerin teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı 

- - - 7,632 - - - - - - 

 - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - - - - - - - 

 - Değer düşüklüğü (-) - - - - - - - - - - 

 - Net değerin teminat, vs ile güvence altına 
alınmış kısmı 

- - - - - - - - - - 

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - - - - - - - - - - 

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
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27 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

27.2 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

27.2.2  Likidite riski 

Aşağıdaki tablo, bilanço tarihi itibarıyla sözleşmenin vade tarihine kadar kalan dönemini 
baz alarak, Şirket’in finansal yükümlülüklerinin, uygun vade gruplaması yaparak 
analizini sağlar. Tabloda belirtilen tutarlar sözleşmeye bağlı iskonto edilmemiş nakit 
akımlarıdır: 

31 Aralık 2010 

Beklenen Vadeler 
Defter 
Değeri 

Beklenen 
nakit 

çıkışlar 
toplamı 

3 aydan 
kısa 

3-12 ay 
arası 

1-5 yıl 
arası 

5 yıldan 
uzun 

Türev Olmayan 
Finansal 
Yükümlülükler 

1,512,872 1,522,769 889,375 585,756 47,638 - 

Alınan krediler 1,510,951 1,520,848 887,454 585,756 47,638 - 

Faktoring borçları 1,644 1,644 1,644 - - - 

Muhtelif borçlar 277 277 277 - - - 

       

Beklenen Vadeler 
Defter 
Değeri 

Beklenen 
nakit 

çıkışlar 
toplamı 

3 aydan 
kısa 

3-12 ay 
arası 

1-5 yıl 
arası 

5 yıldan 
uzun 

Türev Finansal 
Yükümlülükler 

(211) (211) (211) - - - 

Türev nakit girişleri 407,190 407,190 407,190 - - - 

Türev nakit çıkışları (407,401) (407,401) (407,401) - - - 
 

31 Aralık 2009 

Beklenen Vadeler 
Defter 
Değeri 

Beklenen 
nakit 

çıkışlar 
toplamı 

3 aydan 
kısa 

3-12 ay 
arası 

1-5 yıl 
arası 

5 yıldan 
uzun 

Türev Olmayan 
Finansal 
Yükümlülükler 

1,081,900 1,092,149 776,043 360,561 - - 

Alınan krediler 1,081,382 1,091,631 775,525 360,561 - - 

Faktoring borçları 316 316 316 - - - 

Muhtelif borçlar 202 202 202 - - - 

       

Beklenen Vadeler 
Defter 
Değeri 

Beklenen 
nakit 

çıkışlar 
toplamı 

3 aydan 
kısa 

3-12 ay 
arası 

1-5 yıl 
arası 

5 yıldan 
uzun 

Türev Finansal 
Yükümlülükler 

813 813 813 - - - 

Türev nakit girişleri 154,686 154,686 154,686 - - - 

Türev nakit çıkışları (153,873) (153,873) (153,873) - - - 
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27 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

27.2 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

27.2.3 Piyasa Riski 

Faiz oranı riski 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 itibarıyla finansal araçlara uygulanan ağırlıklı ortalama 
etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir: 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

 ABD 
Doları 

(%) 
Avro 
(%) 

İngiliz 
Sterlini 

(%) 
TL 

(%) 

ABD 
Doları 

(%) 
Avro 
(%) 

İngiliz 
Sterlini 

(%) 
TL 

(%) 

Varlıklar         

Bankalar         

 Vadeli mevduat - - - 9.00 - - - 10.50 

Alım satım amaçlı 

 finansal varlıklar 
2.35 9.50 - - 2.33 7.25 - - 

Faktoring 
alacakları 

3.77 3.57 - 8.67 4.75 4.42 9.08 9.24 

Yükümlülükler         

Alınan krediler 2.93 3.57 - 7.68 4.48 5.11 - 7.54 
 

Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla aktif ve pasiflerinin 
yeniden fiyatlandırmaya göre kalan vadeleri ile likidite riskinde açıklanan kalan vadeleri 
büyük ölçüde aynıdır. Bu sebeple, bu finansal tablo notlarında faiz oranı riski ile ilgili 
ilave bir tablo sunulmamıştır. 

Faiz oranı riski duyarlılık analizi 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla, Şirket’in faize duyarlı finansal 
enstrümanları aşağıdaki gibidir: 

 Kayıtlı Değer 

Sabit Faizli  31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

Faktoring alacakları 1,252,604 610,742 

Vadeli mevduat 101,349 250,826 

Faktoring borçları 1,644 316 

Alınan krediler 1,444,300 992,781 

   

Değişken Faizli   

Faktoring alacakları 174,694 232,994 

Finansal yatırımlar 9,008 13,694 

Alınan krediler 66,651 88,601 
 

31 Aralık 2010 tarihindeki ABD Doları ve Avro para birimi cinsinden olan değişken faizli 
enstrümanların yenileme tarihlerindeki faizi 100 baz puan daha yüksek/düşük olup 
diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli finansal araçlardan oluşan 
yüksek/düşük faiz gideri sonucu net dönem karı 1,171 Bin TL (31 Aralık 2009: 1,584 Bin 
TL) daha düşük/yüksek olacaktı.  
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27 FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

27.2 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

27.2.3 Piyasa Riski (Devamı) 

Döviz kuru riski 

Yabancı para riski, herhangi bir finansal aracının değerinin döviz kurundaki değişikliğe 
bağlı olarak değişmesinden doğan risktir. Şirket, yabancı para bazlı borçlarından dolayı 
yabancı para riski taşımaktadır. Söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri 
ABD Doları, Avro ve GBP’dir. Şirket’in finansal tabloları TL bazında hazırlandığından 
dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında 
dalgalanmasından etkilenmektedir. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla 
Şirket’in net açık pozisyonu aşağıdaki yabancı para bazlı varlıklar, borçlar ve yabancı 
para türev araçlarından kaynaklanmaktadır. 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve 
pasifler, aşağıdaki gibidir: 

 

 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

 (Bin TL Tutarı) (Bin TL Tutarı) 

A. Döviz cinsinden varlıklar 300,259 246,402 

B. Döviz cinsinden yükümlülükler (680,620) (349,091) 

C. Türev finansal araçlar 380,192 98,388 

Net döviz pozisyonu (A+B+C) (169) (4,301) 
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

27.2 Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

27.2.3 Piyasa Riski (Devamı) 

Döviz kuru riski (devamı) 

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla Şirket’in detaylı bazda yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. Şirket 
tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2010 ABD Doları Avro GBP Diğer Toplam 

Varlıklar           

Nakit değerler - - - - - 

Alım satım amaçlı finansal varlıklar 8,603 405 - - 9,008 

Bankalar 1,083 1,172 882 33 3,170 

Satılmaya hazır finansal varlıklar - 13 - - 13 

Faktoring alacakları (*) 179,921 107,639 508 - 288,068 

Diğer aktifler - - - - - 

Toplam varlıklar 189,607 109,229 1,390 33 300,259 

  

     Yükümlülükler 

     Alınan krediler 539,843 140,621 - - 680,464 

Faktoring borçları 3 152 - - 155 

Muhtelif borçlar 1 - - - 1 

Toplam yükümlülükler 539,847 140,773 - - 680,620 

Net yabancı para pozisyonu (350,240) (31,544) 1,390 33 (380,361) 

Türev finansal araçlar 350,507 31,835 (2,150) 

 

380,192 

Net pozisyon 267 291 (760) 33 (169) 

(*) Bilançoda TP kolonunda izlenen 114,515 Bin TL tutarındaki dövize endeksli faktoring alacakları dahil edilmiştir.  
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

27.2. Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

27.2.3. Piyasa Riski (Devamı) 

Döviz kuru riski (devamı) 

 

31 Aralık 2009 ABD Doları Avro İngiliz Sterlini Diğer Toplam 

Varlıklar      

Nakit değerler - - - - - 

Alım satım amaçlı finansal varlıklar 11,731 1,963 - - 13,694 

Bankalar 1,877 2,387 1,135 28 5,427 

Satılmaya hazır finansal varlıklar - 13 - - 13 

Faktoring alacakları (*) 126,792 99,961 515 - 227,268 

Toplam varlıklar 140,400 104,324 1,650 28 246,402 

      

Yükümlülükler      

Alınan krediler 257,018 92,047 - - 349,065 

Faktoring borçları - 18 - - 18 

Muhtelif borçlar - 8 - - 8 

Toplam yükümlülükler 257,018 92,073 - - 349,091 

      

Net yabancı para pozisyonu (116,618) 12,251 1,650 28 (102,689) 

      

Türev finansal araçlar 112,156 (12,096) (1,672) - 98,388 

Net pozisyon (4,462) 155 (22) 28 (4,301) 

(*) Bilançoda TP kolonunda izlenen 123,276 Bin TL tutarındaki dövize endeksli faktoring alacakları dahil edilmiştir. 
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27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

27.2. Risk Yönetimi Açıklamaları (Devamı) 

27.2.3. Piyasa Riski (Devamı) 

Döviz kuru riski (devamı) 

31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla TL’nin aşağıda belirtilen döviz cinsleri karşısında %10 
değer kaybetmesi vergi öncesi dönem karını 17 Bin TL kadar azalacaktır (31 Aralık 
2009: 430 Bin TL kadar azaltacaktır). Bu analiz 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 
itibarıyla tüm değişkenlerin sabit kalması varsayımı ile yapılmıştır. 

 

Kar/(Zarar) 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 

ABD Doları 27 (446) 

Avro 29 15 

İngiliz Sterlini (76) (2) 

Diğer 3 3 

Toplam (17) (430) 

 

Sermaye Yönetimi 

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya 
çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak 
karını artırmayı hedeflemektedir. Şirket’in sermaye yapısı borçlar, nakit ve nakit 
benzerleri ve 17 no’lu notta açıklanan çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri ve kar 
yedeklerini içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır. 

Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler 
Şirket’in üst yönetimi tarafından değerlendirilir. Bu incelemeler sırasında üst yönetim 
sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilebilen riskleri 
değerlendirir ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun 
değerlendirmesine sunar. 

Şirket’in genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir. 

28. FİNANSAL ARAÇLAR 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

Şirket finansal araçların gerçeğe uygun değerlerini, ulaşılabilen mevcut piyasa bilgilerini 
ve uygun değerleme metotlarını kullanarak hesaplamıştır. Ancak, gerçeğe uygun değeri 
bulabilmek için kanaat kullanmak gerektiğinden, gerçeğe uygun değer ölçümleri mevcut 
piyasa koşullarında oluşabilecek değerleri yansıtmayabilir. Şirket yönetimi tarafından, 
banka kredileri ve menkul kıymetlerin Euribor ve benzeri değişken faiz oranlarının 
bilanço tarihine yakın tarihlerde yeniden fiyatlandırılmış olması nedeniyle ve bunlar 
dışında kalan kasa ve bankalardan alacaklar, diğer finansal aktifler ve kısa vadeli TL 
cinsinden banka kredileri de dahil olmak üzere etkin faizle iskonto edilmiş maliyet 
bedeli ile gösterilen finansal aktiflerin ve borçların rayiç değerlerinin kısa vadeli 
olmaları ve muhtemel zararların önemsiz miktarda olabileceği düşünülerek defter 
değerlerine yakın olduğu kabul edilmiştir.  
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28. FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı) 

Gerçeğe uygun değer ölçümünün sınıflandırılması 

Aşağıdaki tabloda gerçeğe uygun değer ile değerlenen finansal araçların, değerleme 
yöntemleri verilmiştir. Seviyelere göre değerleme yöntemleri şu şekilde tanımlanmıştır: 

Seviye 1: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) 
fiyatlar; 

Seviye 2: Seviye 1'de yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar 
açısından doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek 
suretiyle) gözlemlenebilir nitelikteki veriler; 

Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine 
dayanmayan veriler (gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler). 

 

31 Aralık 2010 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

Alım satım amaçlı finansal varlıklar - 9,008 - 9,008 

Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar - 303 - 303 

 - 9,311 - 9,311 

     

Alım satım amaçlı türev finansal borçlar - 311 - 311 

 - 311 - 311 

 

31 Aralık 2009 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Toplam 

Alım satım amaçlı finansal varlıklar - 13,694 - 13,694 

Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar - 882 - 882 

  14,576  14,576 

     

Alım satım amaçlı türev finansal borçlar - 68 - 68 

  68  68 

 

29. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Bulunmamaktadır. 
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1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı 

Şirket, kurumsal yönetim ilkelerinin sıkı bir takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen 
öngörülen kurumsal yönetim ilkelerine tam olarak uyumu benimsemiş olup, şeffaflık, 
eşitlik, sorumluluk, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulmuş bir kurumsal yönetim 
anlayışına sahiptir. 

Bölüm I – Pay Sahipleri 

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 

Şirket yönetimi kamunun tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesine gerekli özeni 
göstermektedir. Pay sahipleri ile ilişkiler konusundaki faaliyetler, Mali İşler Birimi 
bünyesinde takip edilmektedir. 

İletişim Bilgileri: 

Adı Soyadı Ünvanı Telefon No 

Mert Ercan Genel Müdür Yrd. 0212 365 52 13 

Serap Çakır Mali İşler Müdürü 0212 365 52 18 

Ümit Yıldız Yönetmen 0212 365 52 15 

Ortak Fax  0212 365 31 51 

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı 

Pay sahiplerinin bilgi edinme talepleri, ticari sır ve/veya korunmaya değer bir şirket 
menfaati kapsamı olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayrım gözetilmeksizin 
değerlendirilmektedir. Pay sahipleri ve yatırımcılar, şirkete ilişkin çeşitli bilgilere, 
şirketin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış www.garantifactoring.com adresli 
İnternet sitesinde var olan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünden ulaşabilmektedirler. Sözü 
edilen bölümde, rating raporları, hisse senedi fiyatı ve performansı, özel durum 
açıklamaları, dönemsel olarak hazırlanan şirket mali tabloları ve bağımsız denetim 
raporları, şirket ana sözleşmesi, genel kurul toplantı tutanakları, denetçi raporu, faaliyet 
raporları, şirkete ilişkin gelişme ve değişikliklere ilişkin haberler tüm pay sahipleri ve 
yatırımcıların bilgi ve kullanımına sunulmaktadır. 

Özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak Şirket’in Ana Sözleşmesi’nde 
düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde pay sahipleri özel denetçi tayini talebinde 
bulunmamışlardır. 

4. Genel Kurul Bilgileri 

Dönem içerisinde 28.04.2010 tarihinde 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 
gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin % 
91,62 oranındadır. Toplantılara medya katılmamıştır. Dönem içerisinde gerçekleştirilen 
Olağan Genel Kurul toplantısına davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldügü gibi ve 
gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 09 Nisan 2010 tarih 
ve 7540 sayılı nüshası ve 06 Nisan 2010 tarihli Önce Vatan gazetesinde ilan edilmek 
suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün, yer ve 
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gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Genel Kurul toplantılarına katılım için 
onbeş gün kayıt süresi öngörülmekte olup, toplantıya katılım başvuruları toplantı 
tarihinden bir hafta önceye kadar yapılabilmektedir. 

Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden 15 gün öncesinde Şirket’in bilanço, kar-zarar 
tablosu ve faaliyet raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır 
bulundurulmuştur. 

Mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararlar şirket ana 
sözleşmesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu yetkisinde gerçekleştirilebilmektedir. 

Genel kurula katılımı kolaylaştırmak amacıyla, genel hükümler çerçevesinde toplantıya 
davet ilan yoluyla yapılmaktadır. Genel Kurul toplantı tutanakları özel durum açıklaması 
formatında kamuoyuna açıklanmakta, ayrıca Şirketin genel merkezinde ve 
www.garantifactoring.com adresli web sitesinde pay sahiplerine sürekli açık 
bulundurulmaktadır. 

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları  

Garanti Bankası ve Türk İhracat Kredi Bankasına ait hisseler üzerinde Yönetim Kuruluna 
aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Şirketle hakimiyet ilişkisini de getirmesi 
kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olunan şirketler bulunmamaktadır. Azınlık payları 
yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer 
vermemektedir. 

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı 

Kar payında herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri 
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket ana 
sözleşmesinde yeralan hükümlerle belirlenmiştir. Faaliyet dönemi sonunda Yönetim 
Kurulunca kar dağıtımına ilişkin karara varılmasını takiben, konu Özel Durum 
Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmaktadır. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin 
kararı Genel Kurulun onayına sunulur ve Genel Kurulca hükme bağlanan temettü 
tutarının pay sahiplerine dağıtımı Genel Kurul toplantısında, SPK’nın Seri IV No:27 
Tebliği çerçevesinde ve belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilir. 

7. Payların Devri 

Şirket ana sözleşmesi hükümleri gereğince, A ve B Grubu hisse senetleri nama yazılıdır. 
B Grubu nama yazılı senetler dışında diğer gruplardaki hisseler halka arz edilmemiş 
bulunduğundan A Grubu nama yazılı hisselerini devretmek isteyen ortak bulunduğu 
takdirde, yine bu gruplardaki nama yazılı hisse sahibi diğer ortakların, devredilecek 
hisseleri kendi payları oranında ve rayiç bedelleri üzerinden öncelikle satın alma hakları 
vardır. Bunun için hisselerini devretmek isteyen ortak, Noter aracılığı ile diğer nama 
yazılı hisse sahibi ortaklara ihbar etmek zorundadır. Bu ihbardan itibaren bir ay 
içerisinde mevcut ortaklar arasında talip çıkmaz ise Yönetim Kurulu’nun izin Kararından 
sonra, hisseler üçüncü kişiye devredilebilir. Halka arz edilmiş hisselerin devrinde 
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 
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Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık 

8. Şirket Bilgilendirme Politikası 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm, Madde 1.2.2’de belirtildiği şekilde yayınlanmış 
bir bilgilendirme politikası bulunmamakla birlikte, tüm pay sahipleri ve yatırımcılar 
Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 
bilgilendirilmektedir. Ayrıca, şirketin 3’er aylık Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları uyarınca hazırlanan mali tabloları ve tamamlayıcı dipnotlar, SPK’nın 
düzenlemeleri uyarınca kamuoyuna duyurulmakta, ilaveten www.garantifactoring.com 
adresinden de 2000 yılından başlamak kaydıyla tüm dönemleri içerecek şekilde 
yayınlanmaktadır. Bilgilendirme süreci şirketin Mali İşlerinden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Mert Ercan’ın koordinasyon ve kontrolünde gerçekleştirilmektedir. 

9. Özel Durum Açıklamaları 

2010 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca 13 adet özel durum açıklaması 
yapılmıştır. 

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği 

Şirketin Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış www.garantifactoring.com adresli 
İnternet sitesi bulunmaktadır. Şirketin İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 
II. Bölüm Madde 1.11.5’te yer verilen bilgilere ulaşılabilmektedir. 

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin 
Açıklanması 

Şirketin ortaklık yapısı şirketin İnternet sitesinde yer almaktadır. Şirketin gerçek kişi 
nihai hakim pay sahibi / sahiplerine ilişkin olarak dolaylı ve karşılıklı iştirak 
ilişkilerinden arındırılmak sureti ile kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 
Bununla birlikte Şirketin hakim hissedarı T. Garanti Bankası A.Ş.’nin ayrıca bir açıklama 
yapılmasını gerektirmeyecek kadar kamuoyunca tanındığı düşünülmektedir. 

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda olan Kişilerin Kamuya 
Duyurulması 

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler, aşağıdaki tabloda listelenmiştir. 

Genel Müdür Cengiz Ferhat Üçbaşaran 

Genel Müdür Yardımcısı Hasan Erkan Anlar 

Genel Müdür Yardımcısı Mert Ercan 

Genel Müdür Yardımcısı İlkay Şahin Hamurcu 

Hazine Birim Müdürü Volkan Şenünver 

Operasyon Müdürü Nilgün Yılmaz 

Mali İşler Birim Müdürü Serap Çakır 

Mali İşler Yönetmeni Ümit Yıldız 
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Bölüm III – Menfaat Sahipleri 

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 

Şirket menfaat sahiplerini Özel Durum Açıklamaları ve İnternet sitesi aracılığı ile sürekli 
olarak bilgilendirmektedir. Ayrıca menfaat sahipleri yazılı olarak bilgi talep 
edebilecekleri gibi, şirketin www.garantifactoring.com adresindeki İnternet sitesinde 
var olan Bilgi Talep Formu’nu doldurup çevrimiçi göndererek veya 
bilgi@garantifactoring.com e-posta adresini kullanarak da soru sorup bilgi talep 
etmeleri halinde yanıtlanmaktadırlar. 

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı 

Şirket’in işleri ve yönetim Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülmektedir. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir 
çalışma bulunmamaktadır. 

15. İnsan Kaynakları Politikası 

Şirket için bireysel etkinlik ve verimlilik, kurumsal başarının temelini oluşturur. Şirket, 
insan kaynağının etkin, verimli ve tatmin edici bir faaliyet sürdürmesinde; 

 Uzmanlaşmış, 

 Müşteri odaklı hizmet anlayışına sahip, 

 Kurumuna, müşterilerine ve sektörüne katma değer yaratacak bir kadronun 
oluşturulmasına, eğitimine ve sürekliliğine önem vermektedir. 

Bu hedefine uygun olarak, personelin seçiminden şirket içindeki dağılımına, eğitiminden 
istihdam şekil ve şartlarının tayinine kadar çeşitlilik gösteren insan kaynakları 
uygulamalarında çağdaş yöntemler uygulamaktadır. 

Şirketin yeniden yapılandırılması kapsamında, çalışanlar ile ilişkileri yürütecek bir birim 
kurulmuştur. 

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler 

Şirket, müşteri ilişkilerine büyük önem vermektedir. Şirket, faktoring hizmetlerini 
kullanan müşterileriyle, “Portföy yönetimine” dayalı bir hizmet anlayışı kapsamında 
çalışmaya özen göstermektedir. Bu anlayış müşteriyi dinlemeye ve ihtiyaçlarını doğru 
olarak anlamaya dayalıdır. Doğru teşhis, doğru çözümü getirmekte; zamanında ve doğru 
fiyatlama ile sunulan hizmet müşteri bağlılığını ve ilişkinin sürekliliğini sağlamaktadır. 

Şirketin sahip olduğu ürün ve hizmetler, müşterinin yurtiçi veya uluslararası ticari 
işlemlerinde ihtiyaç duydukları özel çözümleri sunmaya odaklıdır. Şirket için faktoring, 
finansman fonksiyonu ile sınırlı bir ürün değildir. Şirket, faktoring hizmetini bir bütün 
olarak değerlendirmekte; finansman sağlamanın yanında teminat ve tahsilat 
hizmetlerinin sunumunu da gerçekleştirmektedir. Bu bakış açısı, şirketin likidite ve 
güvenliği müşterilerine aynı şemsiye altında sunmasını olanaklı kılmaktadır. Faktoring, 
müşteri ile Şirket arasında güvene dayalı, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşmektedir. 

17. Sosyal Sorumluluk 

Şirket, ticari faaliyetlerinin yanında sosyal sorumluluklarının da bilinciyle hareket 
etmekte ve bağlı bulunduğu ticari grup bünyesinde kurulu vakıf ile ortak çalışmalara 
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iştirak etmektedir. Çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılmış dava 
bulunmamaktadır. 

Bölüm IV – Yönetim Kurulu 

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler 

Yönetim Kurulu’nun icracı üyesi Cengiz Ferhat Üçbaşaran; icracı olmayan üyeleri Sait 
Ergun Özen, Turgay Gönensin, Ali Temel, Muammer Cüneyt Sezgin’dir. Şirketin Yönetim 
Kurulu Başkanı Sait Ergun Özen, Genel Müdürü Cengiz Ferhat Üçbaşaran’dır. 

İcracı Olmayan Üyeler 

Sait Ergun Özen, Yönetim Kurulu Başkanı 

Turgay Gönensin 

Ali Temel 

Muammer Cüneyt Sezgin 

İcracı Üye Cengiz Ferhat Üçbaşaran, Genel Müdür 

Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunmamakla birlikte, Kurul üyeleri yasal 
düzenlemelere paralel olarak gerekli nitelikleri haiz kisiler arasından seçilmektedir. 

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli 
kurallara bağlanmamış olup, bu konuda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Söz 
konusu hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuata uygun düzenlemeler dikkate 
alınmaktadır. 

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri 

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim 
İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1., 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle 
uyuşmaktadır. 

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri 

Şirketin misyonu, müşteri odaklı hizmet anlayışı ve uzmanlaşmış ekibi ile; kuruma, 
müşterilere ve sektöre katma değer yaratmaktır. 

Şirketin vizyonu genç, dinamik, teknik bilgisi yüksek insan varlığındaki potansiyeli 
ortaya çıkarıp verime dönüştürerek, bulunduğu sektörde rakipler ile değil gelecek ile 
yarışarak “Bir Numara!” olmaktır. 

Misyon ve vizyonundan hareketle, şirketin stratejik hedefleri: 

 Bağlı bulunulan Grup şirketleri ile sinerji içerisinde, grup banka şubelerini etkin 
dağıtım kanalı olarak kullanarak, müşterilerin faktoring ihtiyaçlarını karşılamak, 

 Sektörde öncü konumunda olmak, 

 Karlılığın sürekliliğini sağlamış ve ortaklarına devamlı katma değer yaratan bir şirket 
olmak, 

 Sektörde en kalifiye insan kaynağına sahip olmak, 

 Faktoring işlemlerine özel teknolojik altyapıyı oluşturmak ve etkin kullanmaktır. 
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Şirket, Yönetim Kurulunun onayına sunulan bütçe ve stratejik hedefler belirlemektedir. 
Şirketin hedeflerine ulaşma derecesi, geçmiş performansı şirket yönetimince sürekli 
olarak takip edilmekte ve üçer aylık dönemler itibari ile mutaden Yönetim Kurulunun 
bilgisine sunulmaktadır. 

21. Risk Yönetim  ve İç Kontrol Mekanizması 

Şirket için risk yönetimi, sürdürülebilir büyüme ve gelişmenin temel taşlarından biridir. 
Şirket sahip olduğu teknolojik alt yapı ve doğru iş süreçleri sayesinde taşıdığı riski 
sürekli olarak izlemekte ve yönetim kademelerine, stratejik ve günlük kararlara ışık 
tutan raporlamalar yapmaktadır. Şirket, piyasa risklerini ölçmek amacıyla riske maruz 
değer ve vade analizleri çalışmaları gerçekleştirmektedir. Şirketin döviz pozisyonu ise 
günlük olarak takip edilerek ilgili birime ve üst yönetime raporlanmaktadır. Şirket, risk 
yönetimi faaliyetlerini aynı zamanda ana hissedarı olan Garanti Bankası ile de koordineli 
olarak yürütmektedir. 

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin  Yetki ve 
Sorumlulukları  

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket’in 
ana sözleşmesinde yer verilmiştir. 

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları 

Şirket Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır, ancak ayda en az 
bir kez toplanması Şirket ana sözleşmesi gereğince zorunludur. 2010 yılı içerisinde 
Yönetim Kurulu 69 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantı tarihi ve gündemi Kurul 
üyelerine önceden yazılı ve sözlü olarak bildirilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin, 
toplantıda farklı görüş ve açıklamalarda bulunma ve bu hususlarda karar zaptına şerh 
düşme hakkı bulunmaktadır. 

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesince yer alan 
konularda Yönetim Kurulu üyelerimiz 2010 yılı içerisinde yapılan toplantılara fiilen 
katılmıştır. Dönem içerisinde yapılan toplantılarda karar zaptına geçirilmesini 
gerektirecek ve herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından yöneltilen soru 
olmamıştır. 

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. 

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı 

Şirketin 28.04.2010 tarihli Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu üyelerine Türk 
Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde işlem yapma yetkisi verilmiştir. 

25. Etik Kurallar 

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar 
oluşturulmaktadır. Bu kurallar şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası 
çerçevesinde İnternet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır. 



 

82   2010 YILI FAALİYET RAPORU  
 

26. Yönetim Kurulunda Olusturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve 
Bağımsızlığı 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri:10 No:19 sayılı tebliği gereğince, Yönetim Kurulunca 
Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi icradan sorumlu olmayan iki üye 
ile birlikte Genel Müdür'den oluşmaktadır. Denetim komitesi, üçer aylık mali tabloları ve 
denetim raporlarını inceleyerek onaylamış, ayrıca yıl içinde beş toplantı yapmıştır. 

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar 

Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurulca tesbit olunan huzur hakkı dışında her hangi bir 
menfaat sağlanmamıştır. 

Şirket , herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç, kredi ve şahsi kredi 
adı altında kredi ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir. 
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